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»دمشق تدرس حبذر مبادرة «حافة اهلاوية
ال توافق على النسبية بني الكتل األساسية
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä
موسكو تتحدث عن تهريب متزايد لألسلحة
األب طربيه ك ّرم وزير االعالم اللبناني
» احلكومة باقية وواشنطن ترفض التحذير الروسي من «حرب أهلية: وميقاتي..سجال بني الصفدي والعريضي
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
 مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم يف سيدني حتت التجربة:الداعوق

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

حني دعت وزيرة خارجية
االحتاد األوروبي كاثرين
اشتون الرئيس السوري
،»«التنحي
بشار األسد إىل
ّ
اخلارجية
وزير
سارع
الروسي سريغي الفروف
إىل تأكيد رفض موسكو
 حمذرًا من أن،هلذا األمر
هجمات املنشقني عن
اجليش واملسلحني على
مراكز اجليش واالستخبارات
واملباني احلكومية «أشبه
،»حبرب أهلية حقيقية
املهربة
مؤكدًا أن «األسلحة
ّ
اآلتية من الدول اجملاورة
ً تزداد» وصو
.ال إىل سوريا
وأكد ان خطة اجلامعة
العربية حول سوريا جيب

تتعامل احلكومة السورية
مع اجلهد العربي املخصص
لألزمة السورية كمن يسري
 إذ،»على «حافة اهلاوية
على الرغم من إعالن دمشق
رغبتها التعاون مع اجلامعة
<Í◊¬ <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <ÏÇvjπ] <ŸÊ˜] <ã⁄_ <lÜ ]Ái
العربية وموافقتها على
<Ì⁄^√÷] <Ìﬁ^⁄˘] <·_ <ÔÅÜe <‡⁄ <ÌÈ ^vë <l^⁄Á◊√⁄
 ويف مقدمتها،املبادرة
<^⁄ <k¬áÊ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì€øﬂ€◊÷ <Ã◊⁄ <ÇÈ√i <·_ <^„ﬁ`ç
شرط املوافقة على إرسال
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu <^È◊¶<Hl^Œ^œvjâ˜]<k∑]ài
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5 <±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]
 فإن شكوكًا كبرية،مراقبني
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ <^Èﬂ⁄_ <H^ÈqÖ^}Ê
<Íï^Œ <ÖÇíË <·_ <·^”⁄˝
JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
مسيسة تكتنف
وانطباعات
ّ
نعوم
العام
والقنصل
طربيه
انطوان
االب
يتوسط
الداعوق
وليد
الوزير
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
<ÌËÇÈ„€j÷]
<l]]Üq˝] <Ãé“ <—^Èä÷] <]Ñ‚ <ªÊ
تتعمق
 فيما،هذا التوجه
ّ
<ÎÅˆi
<·_
<^⁄c
<JJJÌ5^u
<Ñﬂ⁄
<±Ê˘]
<ÏÜ€◊÷
<kïÜ Ê
‹< حبضور شخصيات دينية⁄˘]
< مارª
< ديرƒÈ
رئيس
أقام
Ö <ŸÊˆä⁄
األزمة األمنية واالجتماعية
DNM<î<Ì€jj÷]E
<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j÷]
االب
شربل
.الدكتور واجتماعية وإعالمية
٢٠١١ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
Saturday 4 June 2011
األزمة
بتعمق
،البالد
يف
Page 15
ّ ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
١٥ ﺻﻔﺤﺔ
<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢]
غذاء تكرمييًا سبق حفل الغذاء قداس
انطوان طربية
ً
واالقتصادية
السياسية
<–Àﬁ <ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π]
على شرف وزير االعالم احتفالي يف كنيسة مار
.فيها
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
 ترأسه،اللبناني احملامي االستاذ شربل يف سيدني
 حتاول،يف هذا الوقت
<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π]
وليد الداعوق والسيدة رئيس الدير االب انطوان
دول غربية مدعومة من
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄ <‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
لور سليمان صعب مديرة طربيه الذي القى عظة
دول عربية االلتفاف على
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_ <Ç√÷] <_ÇfË <·_Ê <ÌÈﬁ^n÷]
17
صفحة
التتمة
<«ÌËÖÁÀ÷]»
<Ì÷^œjâ˜]
<±c
<Í“4⁄˘]
<ÇÈ√íj÷]
<‡⁄]ài
،لإلعالم
الوطنية
الوكالة
15 التتمة صفحة
إمكانية استخدام روسيا
<Çu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e <ÇËÇ¢] <ÂÖ]Áéπ <Íä”√÷]
<H‰fÒ^ﬂ÷ <Ì�◊ä÷] <‹È◊äiÊ <ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
مجلس الوزراء خالل انعقاده
والصني حق النقض جمددًا
<ÖÅ^í⁄ <kﬁ^“ <∞u <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷] <Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^} <≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π] <kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷] <l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ] <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
ً
االشغال
دعا رئيس اجلمهورية وزير
 اذار حاليا ورأينا ضد أي قرار يستهدف14 العامة اىل
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ <·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_ <ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ <ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]
الطرف
هذا
مع
يتالقى
قد
العريضي
غازي
والنقل
اىل
سليمان
ميشال
األمن
جملس
يف
سوريا
<‰ﬁ_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e <H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç <ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â <«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
.ذاك
او
لها
ومح
تواصل
شبكات
«تأسيس
احلكومة
على
محلته
مشروع
طرح
عرب
الدولي
ّ
<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de <ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄ <Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜] <ì~◊Ë <HÌﬂÈj÷] <∞¬ <ª
حتمي
وأمان
شبابنا مسؤولية
اجلمعية
^<يفËÇf⁄
إلدانتها
االستخفاف من جهته اعلن وزير قرار
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]» <ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä÷] <ÌË_ <ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â <·`e
<‰÷ı^Ài
<HsÒ^jﬂ÷]
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
وائل
االجتماعية
الشؤون
تواصل
شبكة
،وشاباتنا
،ومصاحلهم
الناس
بقضايا
ويف
.املتحدة
لألمم
العامة
<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ_ <ÿÈr√j÷] <Ó◊¬ <Ç¬^äi <ÏÜ”
DNM<î<Ì€jj÷]E
Active Insurance Management
<Íﬁ^€n÷] <l^¬^ä÷] <ÿ€†
 لهBusiness
بني املناطق والطوائف ودعا من
For Your
<Ì„q]Áπ <Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je <ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê حسابات ابو فاعور ان احلكومة
موقف
من
ومربكة
حمرجة
خاصة
ومناطقية
فنحل املشكلة يف السا سياسية
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄
DNM<î<Ì€jj÷]E
 Workers' Compensation for your Employees
،اجلامعة العربية
االشغال لبنان
وفقًا للقانون
وزيرstarting
به اال يقحم
 يف
Insurance
when
up ومقتضيات
a Business

Public
Liability
Insurance
for
your
Trade
Work
 مؤكدا استمرار تعليق مشريا اىل ان رئيس،ودعا بها
،الواحد
العيش
مطلوب معلمو
 Home Construction Insurance
احلكومة جنيب ميقاتي
أيضًا اىل شبكة اميان
جلسات
 يفAMP
مشاركته
Your
Specialist
Advisers
حلويات عربية
حياول ان
تصل بكركي بشبكة ايليج
حلني دفعStreet
جملس الوزراء
Wattle
Bankstown
<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<– ]Áj÷^e <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé“
يداري الوضع وافرنجية للعمل يف165C
 الداخلي واخلارجي مبا حيميCall
اقرت يف
وتصل حمبسة القديس السلف
Today
ّus اليت
<Í“4⁄˜] <ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
حلويات ابراهيم
، االستقرار والسلم االهلي02
:متسائ ًال
،الوزراء3077
شربل بوادي القديسني جملس
9707
<^�fﬂü <‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ] <’]Ö^e <Íï]Ö˜]Ê <ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
*ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﺑﻮ
ﺑﺎﺧﻮﺱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
للمعلومات *ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
**ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
االتصال
ومقاربة االمر مبا يبعد
فتبقى ِنعم اهلل تظلل هذه
قرارا0414
تتخذ احلكومة
كيف360
Mob:
309
<ª <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ <Ì„q]Áπ <HŸÊ˜] <ã⁄_
<ÌÈﬂÈ�ä◊À÷]
<JãÈäﬁÜ <Áe<·]ÇËá<ÎÊÇe<›ÁuÜπ] <ãÈäﬁÜ <Áe <åÁ}^e <ÇÈä÷] <Ö]á <·^ﬂf÷ <ª <‰j⁄^Œ] <Ÿ¯}Ê <lÜ€jâ]<·^ﬂf÷<±]<ÏÖ^Ëá<Ç√e<‰÷^€¬]<Ì÷Ê]àπ<^È÷]Üﬂjâ]<±]<Å^¬
email:
.االنقسامات
لبنان عنdanny@eaglevaleinsurance.com.au
من هذا النوع ثم تتصرف
.»البقعة
<ÌÈf◊i <«ÔÖ^”ä÷]
<ãÈ∏»
<ª <^iÜ∆á <ª <ÎÖÁ„€¢] <Üíœ÷] <‰j◊Èœ¬Ê<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e<Ÿ^€¬˜]<ÿqÖ<‡ËÜ„é÷]<±]Áu
:على
JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<Çœ√÷
<^�u]3Œ]
<öÜ¬
<‰ﬁ]
<Áe <åÁ}^e
<ÇÈä÷^e <ÌËÁŒ <ÌŒ]Çë <^„�eÜi <:÷]
<Ç÷]47]
<Ì⁄¯â <Ó◊¬ <ãÈäﬁÜ <Áe <ÏÇÈä÷]Ê <ÇÈä÷] <Ûﬂ„i <ãÈäﬁÜ <Ì◊Ò^√÷]Ê<ÌÈ®Ü <·^€È◊â<ÜËáÁ÷]<‰◊fœjâ]<oÈu<ÌÈ5Ö<ÏÁ¬Ç÷ <‹ËÜ”iÊ <ÏÊ^Àu <º¶ <’^ﬂ‚ <^€‚ÅÁqÊ
<Ì◊Èõ <^ﬁ^“ <oÈu <^ËÅ^ﬁ
HXô@›Óñb–n€aI
 الصفديojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
: وقال، طالب سليمان بطريقة مغايرة،اىل ذلك
<ª^vë <Ü≥ˆ⁄ <ª <|ÜëÊ <I JJÏÅÁ√÷]
<;È�ä◊
<›¯â <Ü≥ˆ⁄
<ÏÅÇrjπ]Ê<ÌµÇœ÷]<ÌŒ]Çí◊÷<]Üøﬁ<‘÷ÉÊ<ÌÈ®Ü
<4eÊÖ<‰€¬Ê <ÇÈä◊÷<^π<‘÷ÉÊ<Ìœ�ﬂπ]Ê<ÏÅÖ_<ÕÜu<ª<^ŒÇë˜]Ê<ÿ‚˜]
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
<Ç÷]Á÷] <›^Ë] <Ñﬂ⁄ <ãÈäﬁÜ <ÁeÊ <ÌÈ®Ü <:◊Ò^¬ <ºeÜi <:÷]
<J¯„âÊ<¯‚]ÊJJJ
وزير املال
على وقد رد
استمرت االمور
 «اذاGI
اجليش
 عمادهاPty
أمانLtd
بشبكة
JÏÅÇ√j⁄<l^Œ]Çë<‡⁄<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e حممد
<áÁ≥ <ÌË^„ﬁ
<ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ]
DNM<î<Ì€jj÷]E
Services
are Authorised
Representatives
of AMP
Distribution
كالم
على
حتمي لبنان جببله وساحله هذا املنوال سأتصرف الصفدي
علي ضمريي العريضي واستهجن ما
 مؤكدًا أننا مل مبا ميليه،وأرضه
ّ
ندخر جهدًا يف كل وتفرضه قناعاتي من مبدأ صدر عنه يف حق وزارة
ّ ولن
 لكن املال اسلوبًا ومضمونًا،»لبنان لدعم عملية اإلمناء احرتامي لنفسي
العريضي اكد ان ال عودة
.الشامل
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ
17 التتمة صفحة
 استكمل،من جهة ثانية

CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·ﬂ˛a@

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

�
åÏ∏@…‹�ﬂ@ÔﬂbËm¸a@äaã‘€a@…”ÏnmÎ

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

bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻭﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﳳ

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

åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu@

›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n„

@È◊aÏœÎ@äbõÇ
o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†

95972071

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

Ú√Ïƒ0a@ÏmÏ‹€a@…Ói@Ú€b◊Î

@Ú�‹é@Âﬂ@ÈÌÏ‰m@paÜbËí@Òá«@Û‹«@Ú‹ñby
µÌ˝æa@Ú¢aä@kÓó„bÓ€a@pb”b�i@ıaãí@#@bË‰ﬂ
HCCP@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@‚Ïz‹€a@Ú«b‰ñ
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹ﬂ
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Tel 02 9534 5111 Fax 02
9584 9003

@96371759@ZÊÏ–‹m
96361294@Zê◊bœ

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210

26 Good St~@Granville 2142

United Australian Lebanese Movement

ﺗﺘﴩف ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺪين ﰲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ

Cordially invites you to the

ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ اﱃ اﻟﺒﺎرﺑﻴﻜﻴﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ

2011 Annual BBQ Day
SUNDAY 27th November, 2011
11AM start
@
2a Amos St, Parramatta

27-11-2011 اﻻﺣﺪ
ً ﺻﺒﺎﺣﺎ11 اﻟﺴﺎﻋﺔ
2a Amos St, Parramatta

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

W³FK� dšQ²� X½« q¼
pMÐù ÂbI�« …d�

ألصحابها بسام وجوزيف وفادي الزوقي

مطلوب للعمل

بدوام كامل وأجر اسبوعي جيد
في مستشفى ويستميد

Westmead Hospital
ّ
*فران صاحب خبرة واختصاص بالبيتزا والمعجنات
*طباخ لبناني يملك الخبرة بإعداد وتحضير الوجبات
*خبير بإعداد ولف السندويشات
لمزيد من المعلومات والمراجعة يرجى االتصال
بمدير المؤسسة في نيو ساوث ويلز ريتشارد شالوحي

oLoNLNJNÉçcNkTLÆc

å TcGr

ÉçcNèaêTtÑWLÆÏÆ«Æbrc^ÆçoLoNLNJNÉçcNrØcéÆrWestern Unionc ÎtHLÆpt$g é^rI0åÆ
VÆÐcÆçØcÆ«pMÆâÎtHpt$pE¬oLÆvoTãrÈc TVNcA)ÆoÆÀÆcÆÈÐÆÎÆoLI0oLoNLNJN
qTEÆc VçÎ±¯¯vpNçmÆ³³±rcPoJAàt«cNDLÆVECHLVN)TEÆTLI VT/ç

0433 65 99 11

richard.chalouhi@zouki.com.au

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
OPEN
TILL
8PM

7

DAYS
&
NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

WINNERS

AGAIN

WINNER

WINNER

2010

2008

2010

2008

$10

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

2011

666 Doncaster Road Doncaster Victoria 3108 Australia
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126

www.abbottdiabetescare.com.au

L2382387-080911

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.
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توصيات املؤمتر الـ 20للبطاركة الكاثوليك:

دعوة املسيحيني للتمسك
بأرضهم ودورهم
أوىل املؤمتر العشرون جمللس
بطاركة الشرق الكاثوليك الذي
اختتم أعماله ،أمس االول ،يف
بكركي ،اهتمامًا خاصًا باألحداث
اجلارية يف الدول العربية،
وناقش دراسة ميدانية حول
األوضاع الراهنة فيها وأثرها على
املواطنني وال سيما املسيحيني
منهم.
وبعد مناقشته سبل تفعيل
توصيات سينودس األساقفة
من أجل الشرق األوسط ،الذي
عقد يف روما بدعوة من البابا
بنديكتوس السادس عشر يف
تشرين األول  ،2010دعا املؤمتر
الذي استمرت أعماله أربعة أيام
برئاسة البطريرك املاروني بشارة
الراعي ،املسيحيني «إىل التمسك
بأرضهم ومقدساتهم يف أوطانهم
التارخيية ،والثقة باملستقبل،
والتأكيد على رسالتهم يف بالدهم
حيث هم مدعوون ليكونوا فيها
نورًا وملحًا ومخرية ،مع تذكريهم
بواجبهم يف بناء أوطانهم ،وحقهم
يف املواطنة الكاملة واالسهام
يف القرارات الوطنية ،متضامنني
مع سائر املكونات االجتماعية
والدينية ،عرب مؤسسات الدولة».
وأشار البيان اخلتامي الذي
تاله الراعي من بكركي ،أمس،
اىل أن البطاركة اجملتمعني،
استقبلوا يوم الثالثاء املاضي
بطريرك موسكو وسائر روسيا
لألرثوذكس كرييل« ،وقد شدد
البطريرك الضيف والبطريرك
الراعي على العالقات الطيبة بني
الكنيسة األرثوذكسية الروسية
والبطريركيات الكاثوليكية يف
الشرق» .ودعا كرييل البطاركة
الكاثوليك إىل زيارة موسكو .كما
أشار إىل اهتمام روسيا والكنيسة
الروسية باألحداث اجلارية يف
البالد العربية ،داعيا إىل السالم
واالستقرار،
اهتمامه
مظهرًا
بشعوب املنطقة وال سيما دور
املسيحيني يف هذه اجملتمعات.
وأصغى اجملتمعون إىل تقارير
جلان اجمللس وهيئاته العاملة
على مستوى الشرق األوسط:،
هيئة التنسيق بني جلان العائلة،
منسقية مرشدية السجون ،اهليئة

الكاثوليكية للتعليم املسيحي،
الدولي
الكاثوليكي
املكتب
للتعليم« ،تيلي لوميار» و»نور
سات» ،إذاعة «صوت احملبة»
و» .»TV Charityكما استمع
اجمللس إىل تقرير عن جملس
كنائس الشرق األوسط.
وحتت عنوان «األوضاع الراهنة
يف البلدان العربية وأثرها على
املسيحيني» ،قدم املؤمترون
سلسلة توصيات أبرزها التأكيد
على العمل املشرتك بني
الكنائس املسيحية والتنسيق
الراعوي بينها ،و»السعي اجلاد
إىل توحيد عيد الفصح بني مجيع
الكنائس ،وإجياد السبل الضامنة
لصيغ عملية لتنفيذ هذا املطلب
امللح من قبل مجيع املسيحيني،
ال سيما يف بلداننا املشرقية،
كما هو قائم يف مصر واألردن
وفلسطني ،التأكيد على مبدأ
احلوار الوطين ،واحرتام حقوق
اإلنسان ،واملصاحلة الوطنية،
وضرورة اإلصالحات االجتماعية
والسياسية ،كسبيل إلحقاق
السلم املدني والعدالة ،ونبذ
العنف كوسيلة للتغيري ،تشجيع
العلمانيني يف االخنراط يف
احلياة العامة واملشاركة اجملتمعية
الفاعلة يف املؤسسات الوطنية
وحقوق اإلنسان ،دعم التواصل
مع القوى املعتدلة يف جمتمعنا
لتوسيع قاعدة املشاركة الوطنية،
واالنطالق من أن الدين سبيل إىل
اهلل الواحد وإىل السالم احلقيقي،
وبناء اجلسور بني املواطنني
كشركاء يف األرض وإخوة يف
املصري».
ودعا املؤمتر يف توصياته «إىل حل
النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيين
على أساس سالم عادل وشامل
وفقا لقرارات الشرعية الدولية،
وال سيما ما خيتص حبق عودة
أراضيهم
إىل
الفلسطينيني
وحبقهم يف إنشاء دولة خاصة
بهم ،إىل جانب دولة إسرائيل،
ضمن حدود آمنة ومعرتف بها
دوليا».
واختتم املؤمترون بيانهم بنداء دعا
املسيحيني اىل إقامة الصلوات من
أجل العدل والسالم واملصاحلة.

«الرابطة املارونية» تدعو اىل
احرتام موقع الراعي وتنفيذ قرار
سحب اجلنسية من دون استنسابية
استنكرت «الرابطة املارونية»
بشدة« ،احلمالت املغرضة
اليت يتعرض هلا البطريرك
بشارة بطرس الراعي» ،داعية
اىل «احرتام موقعه الروحي
والوطين ،فصون املقامات
الروحية مهما بلغت درجة
اخلالف معها هو يف صميم
القيم اللبنانية واملسيحية وال
جيوز إطالقا وحتت أي ذريعة
جتاوزها والتنكر هلا».
واشارت يف بيان أمس
االول ،اىل بادرة الدولة
اللبنانية البدء بتنفيذ قرار
جملس شورى الدولة القاضي
بسحب اجلنسية اللبنانية من
غري مستحقيها الذين أعطيت
هلم مبوجب مرسوم التجنيس
الصادر يف العام ،1994
موضحة انها «كانت صاحبة
املبادرة القانونية بالطعن
بهذا املرسوم املشوب بعيوب
معروفة والذي أدى اىل إعطاء
اجلنسية اللبنانية اىل عشرات
اآلالف من غري املستحقني».
ولفتت اىل انها «تنتظر من
الدولة اللبنانية تنفيذ القرار
القضائي املذكور من دون
أي إستنسابية أو إستثناءات،
حبيث تنزع اجلنسية عن كل
من حصل عليها بطريقة غري
قانونية ألن ما بين على باطل
فهو باطل».
ونوهت بـ «موقف رئيسي
اجلمهورية (ميشال سليمان)
(جنيب
الوزراء
وجملس
ميقاتي) والوزراء من هذا
املوضوع» ،آملة «إستمرار
العمل يف هذا اإلجتاه من
أجل إعادة احلق اىل نصابه
واحلفاظ على الوجه اللبناني
للبنان».
ونوهت بـ «الدور الكبري
الذي اضطلع به أمينها العام
السابق النائب نعمة اهلل ابي
نصر ورفاقه يف مالحقة هذا

املوضوع منذ بدايته حتى
النهاية» ،معتربة أن «املرحلة
الراهنة ،اليت جيتازها لبنان
ودول املنطقة هي من اخلطورة
مبكان ،وهي تهدد بتداعيات
مواجهتها
يتعني
سلبية
بوعي وحذر ومقاربتها حبس
املسؤولية والشعور الوطين
بأهمية التضامن» .ودعت
اللبنانيني مجيعا اىل «التبصر
بالواقع واجتناب كل ما من
شأنه أن ينزلق بالبالد اىل
مسارات غري آمنة
وحضت على «إحياء طاولة
والتقاء
الوطين،
احلوار
االفرقاء اللبنانيني للبحث يف
كل امللفات املطروحة بروح
إجيابية وانفتاح ،بهدف نقل
البالد من أجواء التشنج احلاد
اىل مقاربات موحدة تقيها
تداعيات االزمة اخلطرية اليت
تواجهها سوريا» ،مشددة
على أن «يستلهم أي تغيري
حنو الدميوقراطية يف البلدان
العربية النموذج اللبناني يف
التعددية والعيش الواحد».
وأكدت ان «العنف ال يولد
سوى العنف ،والبديل من
االنظمة الكلية يكون بإقامة
دولة دميوقراطية

رحبت بقرار وزراء اخلارجية العرب ون ّددت مبوقف احلكومة

 14آذار تطالب ميقاتي باالستقالة حفاظاً
على مصاحل الشعب اللبناني

أعربت األمانة العامة لقوى
 14آذار عن ترحيبها بـ
عن
الصادرة
«القرارات
جملس وزراء اخلارجية العرب
املعبة عن املوقف املبدئي
رّ
للجامعة العربية من األزمة
السورية» ،مستنكرة «موقف
احلكومة املتضامن مع نظام
(الرئيس السوري بشار)
األسد» .ورفضت «وضع
لبنان خارج الربيع العربي»،
مطالبة رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي بـ «اإلستقالة حفاظًا
على مصاحل الشعب اللبناني
بني
للعالقات
وصيانة
الشعبني اللبناني والسوري».
عقدت األمانة العامة إجتماعها
أمس
األسبوعي
الدوري
االول ،يف حضور النائبني
السابقني مصطفى علوش
وفارس سعيد ،نوفل ضو،
آدي أبي اللمع ،الياس أبو
عاصي ،نصري األسعد ،واجيه
نورباتليان ،راشد فايد ،هرار
هوفيفيان ،نديم عبد الصمد،
يوسف الدويهي وعلي محاده.
وانضم إىل اإلجتماع أعضاء من
وفد  14آذار إىل وادي خالد:
رباط،
سناء اجلاك ،إدمون ّ
ربى كبارة ،كمال يازجي
ونبيل سركيس .وأصدرت
بيانًا تاله سعيد ،أعربت
فيه عن ترحيبها بـ»املقررات
الصادرة عن جملس وزراء
املعبة عن
اخلارجية العرب
رِّ
ّ
للجامعة
املبدئي
املوقف
العربية من األزمة السورية
ومن مسألة حق الشعوب
يف تقرير مصريها بعيدًا
عن القمع والعنف» ،منوهة
ّ
حبماية
املتعلق
بـ»القرار
املدنيني السوريني» .واكدت
ان «املوقف العربي الذي
يعرتف باملعارضة شريكًا
يف املرحلة املقبلة ويف بناء
سوريا ،إمنا يفتح
مستقبل
ّ

األفق السياسي واسعًا أمام
ربيع سوريا».
وأملهت أن «يشكل اللقاء
العربي ـ الرتكي يف الرباط
ّ
أساسية
حمطة
اليوم (امس)
ّ
يف دعم نضال الشعب
السوري» ،داعية اياه إىل
«بلورة آليات متابعة اجلهود
الرامية إىل تنفيذ املقررات
األخرية».
احلكومة
«موقف
ودانت
املتضامن مع نظام األسد
ضد شعبه» ،واعتربته «موقفًا
عزته
مشينًا يصيب لبنان يف ّ
وكرامته» .ودانت «إنشغال
احلكومة اللبنانية بالدفاع عن
النظام يف دمشق وتنفيذ
امالءاته بدل التحرك من
أجل معاجلة أوضاع اللبنانيني
املعيشية وختفيف معاناتهم
على املستويني اإلقتصادي
واإلجتماعي» ،مطالبة الرئيس
ميقاتي بـ»اإلستقالة حفاظًا
على مصاحل الشعب اللبناني
بني
للعالقات
وصيانة
اللبناني
الشعبني
والسوري».
ّ
واكدت رفضها «وضع لبنان
خارج الربيع العربي وخارج
الشرعيتني العربية والدولية»،
«متسكها بدور
مشددة على
ّ
لبنان واللبنانيني يف صياغة
مستقبل البلد واملنطقة،
وهي ستمضي قدمًا يف دعم
سوريا» .وأعربت عن
ربيع
ّ
«تضامنها وتضامن اللبنانيني
مع إخوتهم الالجئني السوريني
ال سيما يف الشمال وعكار».
الذكرى
ملناسبة
ودعت
اخلامسة الستشهاد النائب
اجلميل
والوزير بيار أمني
ّ
«عريس انتفاضة اإلستقالل»،
اىل املشاركة يف القداس
الذي سيقام يوم األحد الواقع
يف  20من الشهر اجلاري عند
الساعة الرابعة يف كنيسة مار
أنطونيوس ـ جديدة املنت.

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
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

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

اّ
*ستيل جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

هدايا  -قص مفاتيح  -بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري
Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210

صفحة 4

Saturday 19 November 2011

السبت  19تشرين الثاني 2011

Page 4

لبنانيــات

بري التقى بابيت ونقيبة احملامني وطالبا:

املقاومة املسلحة بوجه العدو
والسلمية بالداخل

واستقبل الرئيس بري امس
االول يف عني التينة عضو
قيادة اجلماعة االسالمية عبد اهلل
بابيت ،يف حضور رئيس املكتب
السياسي حلركة امل مجيل
حايك وعضو املكتب السياسي
حممد خواجة ومت عرض لالوضاع
الراهنة.
كما استقبل نقيبة احملامني امل
حداد والوزير السابق الياس
حنا.
واستقبل الرئيس بري مساء
طالبًا من حركة أمل فازوا يف
االنتخابات الطالبية يف اجلامعة
األمريكية يف بريوت ،حبضور
أعضاء مكتب الشباب والرياضة
يف احلركة .وقد
ّ
هنأ بري
طالب أمل بهذا الفوز املتجدد،
وأضاف :هذا الفوز هو فوزان:
أو ً
ال ألن االنتخابات جرت يف
أجواء حرة ومل تشبها شائبة ،او
يتخللها اي حادث ،وثانيًا ألنكم
حققتم الفوز وكنتم على مستوى

املسؤولية ،ويهمنا دائمًا أن
يسود مثل هذا اجلو الذي ساد
يف انتخاباتكم يف كل اجلامعات
واملدارس ويف كل مكان.
وشدد بري على التمسك
دائمًا باألسلوب الدميقراطي
والشفافية ،وقال :إذا كان
ملواجهة
الناجح
األسلوب
العدو االسرائيلي هو املقاومة
ّ
املسلحة ،فإن األسلوب يف
الداخل جيب ان يكون املقاومة
السلمية ،وعلينا ان نبقى دائمًا
اىل جانب لغة احلوار والتحاور
ألنه الطريق الذي يعزز منعة
وحصانة الوطن ،ومع األسف أن
احلركة الطالبية يف لبنان اآلن
عزها ،لكن ال يوجد
هي يف ّ
حركة طالبية موحدة ،وأمتنى
عليكم متابعة هذه املسرية وهذا
اخلط من اجل تعزيز هذه الوحدة،
وختم قائ ًال :إىل مزيد من العلم
والعمل ،فوطنكم بانتظاركم،
وأنتم مستقبل الوطن.

واتكنز حذر من زعزعة االستقرار وأبدى
عرض األوضاع والعالقات الثنائية مع سفري تونس
قلقه على أمن «اليونيفيل»
جعجع يدعو الدولة اىل تركيز اهتمامها

اجلميل :جملس النواب
صمام أمان إذا طبق نظامه

رأى رئيس حزب «الكتائب
اللبنانية» الرئيس أمني اجلميل
انه «ميكن أن يكون جملس النواب
صمام األمان إذا ما أحسن تطبيق
النظام الداخلي الذي حيفظ حسن
سري األعمال واملبادئ والروح
الدميوقراطية والتقاليد اللبنانية
اليت نتمسك بها».
وقال بعد لقائه سفري تونس حممد
فوزي بلوط ،يف بيت «الكتائب»
املركزي يف الصيفي أمس
االول ،يف حضور األمني العام
للحزب ميشال اخلوري« :لقد
حذرنا مرارًا من ضرورة التنبه
اىل الوضع الداخلي ،فاإلستقرار
أساسي يف هذه املرحلة ،وهذا
يهم كل املواطنني ،واملفروض
ان نكون مجيعًا معنيني باستقرار
هذا البلد .ونظرا اىل التطورات
حولنا ،فإن لبنان ال حيتمل أي
ردة فعل أو أي انتكاسة .وما
يشغل بالنا هو التقاطع بني
األحداث األمنية».
وعرب عن استنكاره الشديد وأمله
ملا حصل يف مطرانية بريوت
األرثوذكسية امس ،مشددًا على
أنه «غري مقبول وال مسموح،
وهناك إهمال يف مكان ما»،
معتربًا أن «على احلكومة أن ترعى
املؤسسات واملراكز الدينية اليت
تشكل رمزية البلد» .وأكد أن
«مطرانية بريوت األرثوذكسية
أساسية ،خصوصا يف ظل الدور
الذي يؤديه سيدنا املطران

الياس عودة».
أضاف« :ما حصل يتقاطع أيضًا
مع ما حدث يف اجلنوب ونستنكره
أشد االستنكار ،وهناك أكثر من
جهة معنية ومستهدفة ،وحتى
بعض األحزاب احمللية يف اجلنوب
معنية مبا حصل من تعديات على
بعض األماكن ،واألخطر من ذلك
هو أن القوة الدولية معنية باألمر،
ألنه حصل يف أماكن وجودها.
وسأتوقف عند هذا املؤشر ألن
التعديات ترتاكم وتتزايد على
هذه القوة ،وهذا حتول جديد يف
مسار السياسة اللبنانية».
وحيا «اجلهد الذي بذلته الدولة
ومؤسسة قوى األمن الداخلي
لتوقيف العصابة اليت كانت تقوم
بكل تلك اجلرائم ،وميكن أن تكون
خلفيات هذه اجلرائم خمابراتية
وهلا أهداف أبعد من القتل
املادي أو ما شابه ،وقد يكون
هلا أغراض خمابراتية وتدخالت من
أجل زرع الفتنة واخلوف والقلق،
واإلجرام الذي تنقل من املنت
اىل بريوت واجلنوب» ،منبهًا
على أن «هذه رسالة ليس اىل
األجهزة فحسب ،فكلنا معنيون
باحلفاظ على اإلستقرار يف البلد
ألنه يواجه تداعيات ما حيصل يف
العامل العربي ويف سوريا».
ودعا اىل «التنبه والتعاون وجتاوز
كل القضايا الثانوية والنظر اىل
املستقبل والوحدة واالستقرار
يف البلد من أجل احلفاظ عليه يف
مواجهة أحداث كهذه».
وتوقف عند سري العمل يف جملس
النواب ،ورأى أن «املطلوب ان
يؤدي اجمللس دوره ،كلنا نعرف
أنه مر يف ظروف صعبة ،من
إقفال لفرتة طويلة واخفاق يف
قيامه بواجباته ،واملطلوب اليوم
تفعيله من خالل نظامه الداخلي،
أي أن يتحمل مكتب اجمللس
مسؤولياته ويشارك مباشرة
يف وضع جدول األعمال ،وأن
يواكب عمليا وبشكل فعال عمل
جملس النواب ،يف هذه املرحلة
املعروف فيها كيفية توزيع
القوى يف اجمللس وعلى الساحة
السياسية ،لذلك ميكن ان يكون
اجمللس صمام األمان إذا ما
أحسن تطبيق النظام الداخلي
الذي حيفظ حسن سري األعمال
واملبادىء والروح الدميوقراطية
والتقاليد اللبنانية اليت نتمسك
بها».
من جهته ،قال بلوط« :تطرقنا
اىل أهم املستجدات العربية
والتونسية ،وكيفية تطوير
العالقات التونسية ـ اللبنانية
عموما وعلى مستوى األحزاب،
وعالقات حزب «الكتائب» مع
نظرائه يف تونس» .ولفت اىل
أن تونس «اجتازت أشواطا كبرية
بعد جناح اإلنتخابات ،وهناك
سعي اىل تشكيل حكومة موقتة
وتثبيت اجمللس التأسيسي الذي
من أجله أجريت اإلنتخابات ،وال
خوف على تونس».

دعا رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع الدولة
اللبنانية بكل مؤسساتها
العسكرية واألمنية والتنموية
اىل «تركيز اهتماماتها على
ترشيش انطالقًا من احلرمان
التارخيي الذي طاهلا ،بينما
ُيظهرون
سكانها
يومًا
بعد يوم أنهم خزان من
الوطنية».
ورحب جعجع بوفد بلدة
ترشيش الذي ضم رئيس
البلدية غابي مسعان وأعضاء
اجمللس البلدي واملختارين
حممد خليل طقطق وبيار
خمايل صدقة إضافة اىل
كاهن الرعية األب بشارة
أحزاب
ومسؤولي
حنا
«التقدمي
«املستقبل»،
و»الكتائب
االشرتاكي»
اللبنانية» ،مثنيًا على «تضافر
جهود كل أبناء ترشيش على
خمتلف املستويات ملواجهة
اإلشكالية األخرية حبيث
حتملت البلدية مسؤولياتها
ّ
فالتف حوهلا كل أبناء
البلدة» .بدوره ،شكر رئيس
البلدية جعجع على مبادرته
«يف مساندتنا يف معاجلة
مشكلة ترشيش» ،مشريًا
اىل «أننا أتينا لنؤكد تأييدنا
الكامل للدولة وليس للدويلة
وأن هناك دولة واحدة هي
الدولة اللبنانية».
وأعرب عن امتنانه «لكل من
وقف اىل جانبنا يف إشكالية
ترشيش إلحقاق احلق».
املنسق
جعجع
واستقبل
املقيم ألنشطة األمم املتحدة
واملمثل لربنامج األمم املتحدة
يف لبنان روبرت واتكنز ،يف
حضور مستشار العالقات
اخلارجية يف احلزب ايلي
خوري.
وحذر واتكنز بعد اللقاء من
«زعزعة االستقرار يف لبنان
وال سيما حني حصوهلا
يف اجلنوب» .وقال« :حنن
قلقون دومًا على أمن قوات
حفظ السالم «اليونيفيل»
اليت تنبهت اىل هذا الوضع
فاختذت التدابري الالزمة
لتأمني سالمة كل الطاقم».
أن
أعتقد
«ال
أضاف:
االنفجارين األخريين يف
األمم
يستهدفان
صور
املتحدة ،لذلك حنن متنبهون
على أمننا الذاتي وعلى أمن
لبنان ،من هنا ننتظر ما
سريد يف التحقيقات ،ونأمل
أن ُيعاقب من هم وراء هذه
اجلرمية».
وأكد أنه ال يتوقع حصول
أي اعتداءات مقبلة ضد
«اليونيفيل» ،اال أنه أشار
اىل وجوب «ان نكون دومًا
تعرضنا
إذ
مستعدين،
العتدائني خطريين خالل
األخرية
الستة
األشهر
وقد اختذنا الوقاية األمنية
الالزمة ،وحنن على تواصل

مع اجليش اللبناني لتأمني
أمن طاقمنا».
وعن موقفه من التوغالت
السورية للحدود اللبنانية
للقرار
الكامل
والتطبيق
 ،1701لفت اىل أن «هذا
املوضوع كان من إحدى
املسائل اليت ناقشتها مع
جعجع ،خصوصًا بعد انتهائنا
من حتضري تقرير حول الـ1701
الذي
سيناقش يف جملس
ُ
األمن يف التاسع والعشرين
من الشهر اجلاري» .وأوضح
«حبثنا أيضًا يف املشكالت
املختلفة اليت نشهدها واليت
تقف عائقًا أمام موضوع وقف
إطالق النار الدائم».
وأعرب عن «رضى نسيب
باهلدوء والسالم واالستقرار
يف اجلنوب مؤخرًا» ،مشددًا
على وجوب «اختاذ بعض
اخلطوات من قبل الطرفني
اإلسرائيلي واللبناني ،ولكننا
نرى أنه ال يزال هناك املزيد
من التقدم الذي جيب القيام
به من أجل حتقيق وقف
إطالق نار دائم» .واعترب أن
«التوغالت السورية هي من
إحدى املشكالت يف لبنان
واليت حنن قلقون بشأنها
باعتبار أنها ُتظهر لبنان
وكأنه ال ميلك السيطرة
الكاملة على حدوده ،وهذا
جزء مهم من القرار 1701
ألن لبنان مسؤول عن إدارة
حركة نقل البضائع والناس
عرب احلدود».
سفري
جعجع
والتقى
اليونان يف لبنان بانوس
كالوغريوبولوس يف زيارة
وداعية.
وكان جعجع عاد وزوجته
النائب سرتيدا جعجع والوفد
املرافق اىل لبنان صباح
أمس ،بعد تلبيته دعوة
رمسية لزيارة دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،حيث عقد
«القوات»
بيان
حبسب
اجتماعًا مع ولي عهد أبو ظيب
نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشيخ حممد
بن زايد آل نهيان.
والتقى جعجع والوفد املرافق
وزير اخلارجية الشيخ عبد اهلل
بن زايد آل نهيان.
كما حضر حفل االفتتاح
ملهرجان املفكرين واملبدعني
احلائزين على جوائز نوبل،
يف حضور وزير التعليم
العالي والبحث العلمي رئيس
كليات التقنية العليا الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان.
كما حضر والوفد املرافق،
بدعوة رمسية ،املرحلة ما
قبل النهائية لسباق سيارات
«الفورموال  »1يف أبو ظيب
والذي شارك فيه عدد كبري
من رؤساء الدول والوزراء
والنواب من املنطقة العربية
والعامل
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اتهم احلكومة باالستخفاف بقضايا الناس والبالد

العريضي :ادارة سيئة ال ميكن املشاركة فيها

اعترب وزير االشغال العامة
والنقل غازي العريضي ان
احلكومة تتهرب من التجاوب
مع مطالب وزارته واحتياجات
الناس والبالد وهي متارس
نوعًا من االستخفاف بشتى
االمور الفتا اىل ان الوقت مل
حين بعد للخروج منها .ومن
لديه حسابات سياسية ال
ينفذها على حسابه.
وقال يف مؤمتر صحايف
عقده يف الوزارة :أتوجه إىل
اللبنانيني حبديث عن تصرف
جيب أن ال يكون معتمدًا يف
ظروف عادية يف تسيري شؤون
الناس ،فكيف وحنن يف
ظروف استثنائية البلد يواجه
بها مسألة مصري يف ظل ما
جيري يف حميطنا واالنقسامات
الداخلية احلادة ،واالستقطابات
املذهبية والطائفية اخلطرية
اليت تستوجب الذهاب إىل
تركيز عملنا حول تعزيز وحدتنا
الوطنية ،ودرء املخاطر وضخ
األمل يف نفوس اللبنانيني،
رجال
لبنان
يف
وهناك
ومسؤولون ،وكبار ،وقادة،
ومن حيرتم عقول اللبنانيني
ومصاحلهم ويلتزم بقراراته،
ويذهب إىل تنفيذ إلتزامه.
أن واقع احلال على مستوى
احلكومة ليس كذلك ،وأنا خادم
الناس يف وزارة األشغال،
واهتماماتي متواضعة ،زفت،
شق طرق ،مرافىء صيادين،
لرفع الغنب والظلم واحلرمان
عن الناس .وخالل وجودي
يف الوزارة جلت على لبنان
أربع مرات ،لألسف هناك
استخفاف مبصاحل الناس،
وأنا اليوم مضطر أن أقول
ماذا جيري معي وهذا مل يعد
سرًا أني مل أعد أشارك يف
جلسات جملس الوزراء ،السبب
أن املعنيني يف احلكومة خلقوا
مشكلة للبنانيني وليس لوزير
األشغال .وإذا كانت لديهم
مشكلة مع أنفسهم وال يعرفون
كيفية التصرف وإدارة الوزارات
والشأن احلكومي هذه مشكلتهم
وليست مشكليت وأنا مل أخرج
عن التزامي مرة واحدة جتاه
الناس ،وأنا أخاطب اللبنانيني
اليوم ،أنه خالل الزيارات اليت
قمت بها ،واللقاءات اليت
حصلت يف مكتيب ،اطلعنا
على واقع احلال ،ووضعنا
خارطة طريق وذهبنا بها إىل
جملس الوزراء ،وكان هناك
إمجاع من جملس الوزراء بتنفيذ
هذه املشاريع ،واملوافقة على
هذه املبالغ ،ورغم ذلك سألت
كيف تتم عملية اإلنفاق؟ كان
اجلواب :ال تنتظر القانون بل
الذهاب إىل العمل .رئيسا
اجلمهورية واحلكومة أكدا هذا
الكالم .وكل الوزراء أيضًا.
ذهبنا إىل العمل إال أن القرارات
مل تصل ،سألنا دولة الرئيس
كيف سنعمل؟ أجاب :كما كنت
تعمل سابقًا ،وأنت أجنزت كل
لبنان فاذهب للعمل ،وأنا
أبلغك ذلك ،وهمس لي إبدأ يف

طرابلس ،بعد أيام وجدنا حاالت
غريبة على األرض ،كأن الزفت
من مجعيات خاصة وليس من
وزارة األشغال ،فقلنا هلم هذا
ال جيوز ،ثم تلقيت اتصا ً
ال من
رئيس احلكومة يقول لي يبدو
أن وزير املالية غري موافق على
هذه اآللية ،وحصل نقاش يف
جملس الوزراء واختذ القرار
الذي اختذ سابقًا مع التأكيد
على اآللية وموافقة اجلميع،
جهزنا امللفات وبدأت الورش
عملها ،وأعطينا التوجيهات
للمتعهدين وأعلنا قرارات جملس
الوزراء على أن نرسل امللفات
إىل ديوان احملاسبة ودائرة
املناقصات ،إمنا قبل إرساهلا
جيب أن يكون القرار املالي
جاهزًا كمستند .سائ ًال :أين
القرار؟ اجلواب :القرار ّ
وقع إال
أنه مل يصل شيئًا إىل الوزارة.
هذه هي حقيقة ما جيري مع
وزير األشغال .مناشدًا رئيس
احلكومة ووزير املالية إىل أن
القرار مل يصل ودائمًا اجلواب
نفسه :لقد ارسل .ومن أصل
 7سلفات وصل سلفتان .إمنا
الباقي مل يصل إىل الوزارة.
وعندما أتصل بوزير املالية
يقول لي :اآلن ّ
وقعت.
نسأل عن التوقيع .ويقولون
لي :نفذ على مسؤوليتنا .كيف
أنفذ ذلك ومراقب عقد النفقات
ال يلتزم بذلك .معتربًا أن هذا
املستوى يف التعاطي مل نشهد
له مثي ًال يف اإلدارات .وقيل
لي :ال يعرفون ماذا حيصل يف
املالية ،فأصرب قلي ًال .وأكدوا
لي أن مبلغ مليار ونصف لرية
لبنانية لشراء جرافات جلرف
الثلوج مت عليه التوقيع إال أن
ذلك مل حيصل.
وقال :أنه ال جيوز التعاطي يف
هذا األسلوب مع الوزير والوزارة
والناس ،وأطلقنا إشارة مهذبة،
إمنا ال مباالة وخالل أيام تنتهي
مهلة إرسال امللفات إىل
ديوان احملاسبة ،ويف حال
عدم إرساهلا ال يعود بإمكاننا
تنفيذ أي شيء ،متسائ ًال :كيف
يتخذ جملس الوزراء قرارًا من
هذا النوع ويتصرف بطريقة

مغايرة.
وقال :عقد يف مكتب رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي منذ
يومني اجتماع مع وزير املالية
حممد الصفدي ووزير الشؤون
االجتماعية وائل أبو فاعور على
أساس انتهاء املوضوع ،ومت
إبالغ النائب وليد بك إنتهاء
املوضوع ،وأبلغت من الوزير
أبو فاعو أن وزير األشغال حمق
من الناحية املبدأية وحنن اختذنا
قرارًا يف جملس الوزراء ووافقنا
على ذلك ،إمنا ليس لدينا املال
ألنه فوق سقف املوازنة.
وسأل العريضي :أليس جملس
الوزراء هو من أخذ القرار؟ أمل
يكن وزير املالية على الطاولة،
أمل تكن تعلم املالية أن هذا
الرقم أعلى من السقف ،علمًا
أنه عندما طرح املوضوع حول
 8900مليار لرية أكد رئيس
احلكومة أن لديه ما ً
ال يف
احتياط املوازنة بإمكانه أن
يغطي هذه املشاريع ،اآلن
اجلواب لوزير األشغال صحيح
وافقنا واختذنا قرارات وذهبت
للتنفيذ والناس يف انتظار
ذلك ،ولكن ال مال .إمنا هم
أخطأوا ،إذًا من يتحمل مسؤولية
هذا اخلطأ؟ وأي صورة ترضون
عن عمل احلكومة ،كيف تقولون
ّ
وقعتم على السلف ،واآلن
أنكم
تقولون ليس لدينا مال.
أضاف العريضي :أمس أبلغوا
الوزير أبو فاعور أن ُي ّ
بلغ وزير
األشغال إلغاء املشاريع أي
مطلوب مين اآلن بعد قرارات
جملس الوزراء إلغاء املشاريع
يف الضنيه وعكار والشمال
وبعلبك اهلرمل واجلنوب وجبيل
وكسروان واملشاريع اليت تنفذ
ما هو مصريها حلني ترتيب
املوضوع ،علمًا أن القرارات
اليت اخذت يف جملس الوزراء
يف شهر متوز لنسلم جد ً
ال أنكم
اكتشفتم الحقًا أن املبلغ أعلى
من سقف املوازنة ،رغم كالم
رئيس احلكومة عن احتياط
املوازنة ،ما رأيكم أن قرارات
صدرت عن جملس الوزراء يف
شهر تشرين األول الفائت
أي بعد شهرين من القرارات

2WAY TOWING
SERVICES

األشغال
ولوزارة
السابقة
وقعت من قبل
قرارات سلف
ّ
رئيس احلكومة ووزير املالية
ونفذت .إذًا كيف تكون املبالغ
األوىل فوق املوازنة ومن أين
جاءت املبالغ الثانية ،فكيف
هذا الكالم؟ من أين أتت
األموال؟ هل ختدم هذه األموال
املصاحل السياسية لرئيس
احلكومة ووزير املالية وأنا من
طلب هذا املال وهو حمق وجيب
تنفيذه يف طرابلس .ولكن هل
نذهب إىل مترير هذه املعامالت
كي نقول يف طرابلس حنن جئنا
باملال وال عالقة هلما باملال.
وزير األشغال اقرتح هذا األمر
وهو الذي أنقذ مرفأ طرابلس
وقصر عدل طرابلس ومن لديه
حسابات سياسية فليعملها على
حسابه وليس على حساب وزير
األشغال .معتربًا ما حصل سوء
إدارة ،وهذه إدارة سوء ،ال
ميكن أن أكون شريكًا فيها،
وشاهدًا عليها ،وال ميكن أن
أخرج عن إلتزامي جتاه الناس،
أو أن أحتقرهم أو أن أهمل
مصاحلهم ،من عكار الضنيه
إىل آخر قرية يف لبنان .والذي
يتصرف بهذه الطريقة فليتحمل
املسؤولية أمام الناس ،والذي
يستخف مبصاحل الناس وكأنه
يعيش حالة ترف ليمارس ترفه
على حساب نفسه وإدارته
ومصاحله السياسية ،ال أن
يرتقي فوق مصاحل الناس
وحساباتهم ليحقق أغراض
ملصاحل سياسية رخيصة.
هل ما ُيفعل مع غازي العريضي

بهدف أحراجه متهيدًا إلخراجه،
وهل أنت بصدد استقالتك من
احلكومة؟
 الذي حيفظ كراميت أقومبه بشكل متالزم مع قناعاتي
أقدم عليه وكل شيء بوقته،

وإذا كان غريي له مصاحل يف
منصب ما أو حسابات ومكاسب
أنا منصيب وموقعي األغلى
هو بني الناس وانتمائي إىل
قضاياهم من أول لبنان إىل
آخره.

عون حبث مع واتكنز األوضاع االقليمية
ومع وفد احلزب القومي شؤوناً اغرتابية
استقبل رئيس تكتل التغيري
العماد
النائب
واالصالح
ميشال عون يف دارته يف
الرابية ممثل االمني العام
لالمم املتحدة بالوكالة روبري
واتكنز حبضور املسؤول عن
العالقات الديبلوماسية يف
التيار الوطين احلر ميشال دي
شادارفيان ،ودار البحث حول
االمور احمللية وال سيما احملكمة
الدولية واالوضاع اللبنانية
كما تطرق البحث حول قضايا
املنطقة.
ومل يدل واتكنز بعد اللقاء بأي
تصريح.
كما التقى عون اللجنة االغرتابية
العليا يف احلزب القومي
السوري االجتماعي ضم النائب
مروان فارس ،رئيس اجلامعة
الثقافية السابق منصور عازار
 ،السفري فؤاد غندور ،نائب
رئيس بلدية بعقلني مجيل
راجح ،رئيس احلزب القومي
السوري السابق سعد حجل،
نائب الرئيس القاري االفريقي
منر ثلج والدكتور طارق

صادق.
اثر اللقاء قال فارس :حبثنا
مع العماد عون التنسيق ما
بني احلزب والتيار الوطين احلر
خاصة يف جمال االغرتاب .لقد
مت اجناز املؤمتر القاري االفريقي
ومتت انتخابات وال سيما حنن
بصدد انتخاب رئيس للجامعة
الثقافية يف العامل .ونتمنى
ان يتوحد اللبنانيون يف العامل
كله.
وتابع :لقد اتفقنا مع العماد
عون ،يف اطار اجلامعة الثقافية
يف العامل ،عقد مؤمترات يف
عدة قارات وال سيما يف
اوروبا ،يف اسرتاليا وهذا ما
سيسيؤدي اىل تفعيل العمل
من اجل لبنان .االجتماع كان
ناجحًا مع العماد عون ونتمنى
التوفيق والنجاح للتيار الوطين
احلر على ان يكون ايضا تعاوننا
ناجح.
هل االنتخابات مسيسة؟
 كال مل تكن مسيسة ،ونتمنىالنجاح للرئيس النها مهمة
صعبة هذه لتوحيد اللبنانيني.
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مقاالت

اجلامعة العربية :من التقاعس إىل
األخطاء إىل اجلرائم القومية
بطرس عنداري
ان اجلامعة العربية اليت تأسست عام  1945اي قبل  ٦٦عاما،
ّ
مثلت العرب ومتثلهم ككيانات وشعوب وذهنيات ومستويات
متدنية من الطموح والوعي القومي.
ُعرفت هذه املؤسسة بتقاعسها واهماهلا لواجبها القومي ،ومل
تسجل خالل ثلثي قرن أية مأثرة يف جماالت حل اي نزاع بني
االقطار العربية او حل اي خالف او صراع.
تضم اجلامعة العربية حاليا  19دولة او ما يشبه الدولة ،وكان
توحد اليمن و صوملة الصومال تركا لنا
عددها سابقا  .21ولكن ّ
فقط  .19وقد ينخفض العدد اىل أقل من اصابع اليد الواحدة
اذا واصلت هذه اجلامعة نهجها اجلديد باستقدام االساطيل اجلوية
والبحرية لدول «الردع» العاملية لتهدم وتدمر ثم تعيد البناء كما
تراه مناسبا ملصاحلها ومن دماء من تبقى من العرب.
مل يكن قرار جتميد عضوية سوريا اجلرمية االكرب يف تاريخ اجلامعة
العربية ...فقد سبق هلذه اجلامعة ان دعت اىل اجتماع قمة طارىء
يف آب  1990ملعاجلة موضوع اجتياح العراق للكويت .وجاء يف
الكتاب االبيض االردني الرمسي ان امللك الراحل حسني توصل
مع الرئيس عرفات اىل صيغة مشروع مشرتك قبله العراق يقضي
بتوجه وفد من اجلامعة اىل بغداد ليعلن قبول االنسحاب من
الكويت وادخال قوات عربية تشرف على ذلك وحتل سائر املشاكل
تدرجييًا.
ويف اجللسة اليت تقرر ان يقدم امللك االردني مشروعه خالهلا،
املقررات اليت أدانت العراق
افتتح الرئيس املصري اجللسة وقرأ
ّ
وطالبت بانسحابه الفوري من الكويت وإال سيواجه القوة ...والقوة
اليت هدد بها مبارك مل تكن عربية بل امريكية واطلسية ،وللتاريخ
نقول ان النظام السوري كان جزءا من تلك العملية او اجلرمية
القومية بتفشيل املبادرة.
وعندما حشدت امريكا بوش ربع مليون جندي واكثر من ألف طائرة
وثالثة آالف دبابة الجتياح وتدمري العراق يف النصف االول من
العام  ،2003مل تتحرك جامعة عمرو موسى ومل ِ
تبد أسفها إلبادة
وتشريد اكثر من نصف سكان العراق بل راحت بعض العواصم
تستقبل كولن بويل وزير خارجية بوش الذي قام جبولة تأنيب
وحتذير للدويالت واملشيخات «العرمكية».
ولكن اجلرمية اجلديدة بتعليق عضوية سوريا يف اجلامعة وتهديدها
بالعقوبات واحلصار وحتريض الدول الغربية ضدها مسألة تفوق
التصور ...انه ملن الضروري ان تكون اجلامعة حريصة على حياة
املدنيني السوريني وان تتدخل لوقف إراقة دماء االبرياء وان تدعو
اىل املزيد من احلريات السياسية ،ولو كانت كل جمموعة اعضاء
هذه املؤسسة العفنة ال تعرف معنى احلريات وحقوق االنسان...
مقابل هذا كان من الضروري ان تنظر اجلامعة  -اجلثة اىل التحريض
االمريكي املباشر الذي دعا املعارضني السوريني اىل عدم تسليم
اسلحتهم وعدم الثقة باحلكومة ...وكان جيب ان تعلن للجميع
ان جمالس املعارضة السورية املتعددة رفضت وترفض احلوار
وترفض الدعوة اىل وقف التظاهر مدة يوم او يومني العطاء اجليش
فرصة كافية لسحب آلياته من داخل املدن ،وان تعرتف بوجود
مسلحني يقومون بعمليات قتل مجاعي ضد جنود ومدنيني أدت اىل
سقوط حنو  1300قتيل.
ان اجلرمية اجلديدة للجامعة  -اجلثة هي دعوة علنية الشعال حرب
املفرقة
اهلية ميتد هليبها اىل لبنان ...كيف تسمح هذه اجلامعة -
ِّ
بفتح ابوابها جملموعات معارضني ال ميلكون موطىء قدم على
االراضي السورية وخترتق صفوفهم شخصيات فرنسية  -صهيونية
معروفة؟
اننا ال ندافع هنا عن النظام السوري وجتاوزاته واخطائه اليت اعرتف
بها الرئيس بشار اكثر من مرة ،وخاصة خالل سنوات اهليمنة
الطويلة على لبنان .ولكن املعركة اليوم تستهدف الكيان السوري
وتدمري دولته املركزية ومناعته القومية .فالوصول اىل احلريات
يتمان بواسطة العصابات
الدميقراطية واسقاط االنظمة البوليسية ال ّ
املسلحة بل باحلوار اجلريء واستغالل الظروف املتوفرة لتحقيق
ذلك.
ان اللبنانيني الذين يصفقون لقرار اجلامعة  -اجلثة ال يفقهون
أبعاد تصرفاتهم القائمة على الغريزة ،يدغدهم حلم العودة اىل
التحكم ببلدهم جمددًا .فعليهم ان يعودوا اىل ضمائرهم وعقوهلم
الن اي حريق يف سوريا يطال لبنان الذي نال قسطه من االضرار
خالل االشهر الثمانية املنصرمة اي منذ انفجار احداث سوريا .وعلى
هؤالء ان بتذكروا ان اكثريتهم ترعرعوا يف احضان اهليمنة ورجاهلا،
وتنعموا باخلريات واالمتيازات ِ
ون َعم رجال املخابرات السورية.
ّ
ان العرب يف ادنى مراحل السقوط القومي املتواصل منذ عقود.
ويبدو ان ما مسي بالربيع العربي يسري حنو خريف شاحب وشتاء
قارس جبليده وظالميته .ان دعوة امللك االردني عبد اهلل الثاني
الرئيس االسد للتنحي وبروز العقيد رياض االسعد على الفضائيات
احلر املنشق ،هما من مؤشرات االنفجار
كقائد للجيش السوري
ّ
القريب وتصاعد االزمة  .ان هذه البداوة املستحدثة وغري العفوية
أعادتنا اىل عهود ابي جهل وابي رغال ،واالتي اسوأ.

حتى ال يتحوّل قضاتنا شهود زور يف الهاي!

مشكلة دمشق عالقتها بإيران

متنى كثري من اللبنانيني لو توقف الزمن الثالثاء املاضي يف املدينة الرياضية،
للتمتع أكثر بتلك اللحظة املشتهاة من سنوات ،وهي رؤية مجوع غفرية من
كل الفئات والطبقات واألحزاب والطوائف تندفع
وترتاص يف املدرجات هاتفة
ّ
بصوت واحد للفريق اللبناني بكرة القدم الذي حقق انتصارًا ،اعتربه البعض
تارخييًا ،على فريق كوريا اجلنوبية يف إطار التصفيات اآلسيوية استعدادًا
لبطولة العامل يف هذه الكرة.
وإذا كان من الصعب يف املرحلة احلالية إجياد أرضية مشرتكة بني فريقي 14
و 8آذار وحلفائهما حول املوقف اللبناني ،بل املسؤولية اللبنانية ،حيال سوريا
والسوريني ،نظامًا وقيادة وشعبًا ،وعدم االنزالق إىل مواقف لن يغفرها هلم
التاريخ ،فإن موضوع متويل احملكمة الدولية ينبغي ان يكون بابًا للتالقي،
خصوصًا ان الزمن الذي أنشئت فيه احملكمة اخلاصة بلبنان اثر اغتيال الرئيس
رفيق احلريري ،هو غري الزمن الذي جترى فيه احملاكمة.
نقول إن موضوع التمويل جيعل التقارب يف املواقف ممكنا ،متامًا كما جتلى
على مدرجات املدينة الرياضية الثالثاء املاضي ،نظرًا إىل ان اخلالف بني
الطرفني ليس على احملكمة يف ذاتها ،امنا على إدارتها خالل التحقيق الذي
أمضى قرابة  4سنوات وهو
يصوب على سوريا ،وقد أوقف يف هذه األثناء
ّ
أربعة من الضباط العسكريني واألمنيني الكبار من دون مربر قانوني ،ودون
مسوغ عملي .واستمر احتجازهم ثالث سنوات و 8أشهر ،ثم أطلقهم لعدم وجود
ّ
دليل على أي عالقة هلم باجلرمية .ثم وجه أصابع االتهام إىل «حزب اهلل» من
دون سواه متجاه ًال القرائن اليت قدمها احلزب إىل احملكمة حول إمكان ضلوع
إسرائيل يف العملية ،ثم جتاهل إسرائيل نفسها كواحدة من االفرتاضات،
رغم تلقي احملكمة أخريًا مذكرة من حمام فلسطيين حيمل اجلنسية اإلسرائيلية
عرض فيها مراجع إسرائيلية توحي باحتمال ضلوع جهاز «املوساد» يف عملية
اغتيال احلريري .تضاف إليها التسريبات الكثرية يف الصحيفتني األملانية
(«دير شبيغل») والفرنسية («الفيغارو») والتلفزيون الكندي ،واليت مل حترك
ساكنًا يف دوائر احملكمة األمر الذي ألقى ظال ًال كثيفة على أهليتها فض ًال عن
استقالهلا عن القوى الدولية اليت تريد النيل من املقاومة وتشويه صورتها.
وقد شكك يف صدقية احملكمة أكثر املتحمسني حاليًا لتمويلها ،ونعين به
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ،الذي اكد ،خالل زيارته األحد املاضي
لطرابلس« ،ان احلكومة هي مع متويل احملكمة الدولية».
وأضاف« :إذا كنا قد انتقدنا احملكمة يف بعض األحيان فألنها ارتكبت بعض
األخطاء ،وخسرت بعض الصدقية ،فعليها اآلن ان تستعيد صدقيتها».
وال نظن الرئيس سليمان جيامل أحدًا يف هذا املوضوع ،بل هو فتح الباب
للخروج من مأزق التمويل الذي ترفضه األكثرية يف جملس الوزراء ويكاد
يهدد التضامن الوزاري ،ال بل استمرار احلكومة ،إىل البحث يف األخطاء اليت
ارتكبتها احملكمة ،وهل صححتها؟ وكذلك التدقيق يف الصدقية اليت قال
سليمان ان احملكمة قد خسرت بعضها ،وما هو هذا البعض؟ وهل استعادته،
او أعيد إليها؟
حتى إذا كان اجلواب سلبيًا ـ على افرتاض ان احلكومة اللبنانية اليت سبق
هلا ان دفعت حصتها من التمويل واليت تتجاوز الثالثني مليون دوالر وهي
الرازحة حتت ثقل دين عمومي يقرب من ستني مليار دوالر ثلث فوائده نصف
إنفاق املوازنة ـ ّ
حق للحكومة بطريقة ما ان تطلب العدالة هلا من احملكمة ،بأن
تكون هذه ذات مسلك قويم يف توجهاتها وتصرفاتها ،وشفافة يف ما تنفقه
من أموال يساهم لبنان بـ 49يف املئة منها .فتقدم إليه كشفًا سنويًا واضحًا
ومفص ًال بوجوه إنفاق موازنتها ،نظرًا إىل ان لبنان بلد حتكمه املؤسسات،
وختضع معامالته الرمسية للمراقبة واحملاسبة ،وأمواله ليست سائبة ،وال هو
كرم على درب».
وال ضري يف ذلك بالنسبة إىل آل احلريري وفريق  14آذار ،وما دام املطلوب،
أي التمويل ،سيتوفر ولكن بشروط من شأنها إظهار احلرص على املال العام
وتكوين إمجاع حول التمويل ،نظرًا إىل ان مجيع اللبنانيني مساهمون فيه بنسبة
 15دوالرًا من كل منهم .وما دام املقصود باحملكمة حتقيق العدالة اليت
ينشدها اجلميع من دون استثناء.
لذلك مل يعد جائزًا متويل احملكمة وتركها تتصرف بعيدًا عن أنظار السلطات
القضائية اللبنانية.
من هنا جيب ختصيص جلسة جملس الوزراء للمحكمة ،متوي ًال واتفاقات وإجراءات
بغية محاية السيادة اللبنانية واألمن الوطين ،والنظر إىل القضاة املعارين
للمحكمة بأنهم ال يزالون جزءًا من اجلسم القضائي اللبناني ،ميثلونه يف الهاي،
وينسقون مع دوائر احملكمة ،ويبلغون السلطات اللبنانية أو ًال بأول املراحل
اليت تقطعها احملاكمة ،ويوضحون ما أشكل او ما كان غامضًا يف اإلجراءات
واخلطوات املطلوبة من السلطات اللبنانية وذلك تفاديًا ألي مشكالت مع
احملكمة ،وان يكونوا العني الساهرة ،ال شهود زور ،على العدالة وضرورة
الوصول إليها ،وإبالغ السلطات اللبنانية بـ»األخطاء» اليت حتدث عنها الرئيس
ميشال سليمان ،وحتديدها ،وإظهار ما إذا كانت قد صححت ،ام انها مستمرة.
يغره الراتب املرتفع
وهذا يعترب واجبًا على ضمري القاضي الذي ال جيوز ان ّ
الذي يتقاضاه من احملكمة والذي يوازي أضعافًا عدة ،وبالدوالر ،ملا كان
يتقاضاه يف لبنان.
إذ لو نص الربوتوكول املوقع بني لبنان واحملكمة على حقوق متبادلة بني
احلكومة اللبنانية واألمم املتحدة ،يف مقابل التمويل واستضافة جلان التحقيق،
حتول موضوع احملكمة مصدر انقسام سياسي حاد كاد ويكاد يتسبب
ملا كان ّ
يف فتنة داخلية ،على خلفية استغالل احملكمة للنيل من املقاومة وتشويه
مسعتها ،والتغاضي عن طرح احتمال وجود عامل إسرائيلي يف االغتيال كما
يف التسريب.
ولو كان القضاة اللبنانيون حرصاء فع ًال على خدمة بلدهم ،او كانت هلم على
األقل صالحية التواصل مع السلطات اللبنانية ،لكانوا أفادوها بكل ما كان
سيحول دون وقوع احملكمة يف ما من شأنه األضرار بصدقيتها،
ويسهل امامها
ّ
حتقيق العدالة.
فلتكن مناسبة التمويل فرصة للتصحيح الذي سيعود بالفائدة على طريف
الصراع يف لبنان ،كما سيؤدي إىل توحيد اللبنانيني حول مطلب العدالة ،متامًا
كما توحدوا هلزمية كوريا اجلنوبية كرويًا.

ابراهيم األمني

ادمون صعب

احلسابات السياسية اليت يوردها دبلوماسيون عرب من دول
داعمة إلسقاط النظام يف سوريا ال تشري البتة إىل ما جيري اآلن
من مواجهات بني النظام وحمتجني يريدون إصالحات ،بل إن
هؤالء الدبلوماسيني يتحدثون صراحة عن التغيري الواسع املطلوب
يف املنطقة من أجل مواجهة خيارات جديدة .ويقول دبلوماسي
خليجي رفيع إن عقدًا من الزمن استهلك مع مليارات كثرية
من الدوالرات من دون النجاح يف إقناع الرئيس بشار األسد
مبغادرة موقع التحالف مع إيران .بل إنه ،حبسب املسؤول نفسه،
جرت حماولة إقناع دمشق بأن تبقي عالقاتها مع إيران ،على أن
ّ
أساسيني :العراق
ملفني
تعمد اىل تغيري سياسات خارجية إزاء
ّ
ولبنان.
يقول الدبلوماسي إن ملف فلسطني مل يناقش ،ألن مبقدور العرب
السري به من دون احلاجة اىل فرض سياسة معينة على دمشق،
وإن قوى املقاومة يف فلسطني اليت تربطها عالقات قوية مع
سوريا ،سيكون مبقدورها الذهاب بعيدًا يف حال توافر عناصر
تربر ذلك .ويضيف أن الرهان هنا كان ،وال يزال ،على موافقة
أمريكية على إعالن دولة فلسطني اآلن ،والعمل على حتقيقها
ولو بعد وقت ،وأن هذه اخلطوة من شأنها كبح مجاح التيار
الداعي إىل املقاومة املسلحة ،وهذا سيفقد إيران وسوريا ورقة
قوية .ويف حال التفاهم مع األسد على ّ
ملفي العراق ولبنان ،فإن
املوقف اإليراني سيكون أكثر صعوبة ،وكذلك احلال بالنسبة إىل
حلفائه وخصوصًا حزب اهلل يف لبنان.
يلفت الدبلوماسي اخلليجي الذي حتدث يف لقاء بعيد عن األضواء
إىل أن سوريا حاولت اعتماد سياسة خمتلفة ،وأن االتصاالت
مع تركيا والسعودية ودول أخرى أفضت إىل تفاهم على دعم
وصول أياد عالوي إىل رئاسة احلكومة يف العراق .وقد دعم
األسد بالفعل هذه احملاولة ،وكان لسوريا دورها يف تعزيز
مشاركة جهات عراقية يف االنتخابات األخرية .لكن الذي حصل
هو أن األسد عاد وانقلب على تفاهمات مع تركيا ودول اخلليج،
ووافق على وجهة إيران بدعم بقاء نوري املالكي يف موقعه.
وقد ترافق املوقف مع نشاط سياسي هدف اىل توحيد القوى
العراقية احلليفة إليران ودمشق يف جبهة واحدة ،بدا واضحًا أن
عنوان التحالف املركزي يف ما بينها هو مواجهة اقرتاح التمديد
لبقاء القوات األمريكية يف العراق ،وهو ما كان عالوي موافقًا
عليه .ويتحدث الدبلوماسي اخلليجي عن جهد إيراني كبري أدى
اىل حل الكثري من اخلالفات بني القوى العراقية ،وخصوصًا التيار
الصدري واجمللس األعلى جلهة املوافقة على الدخول يف حكومة
واحدة مع املالكي.
ويف شأن لبنان ،يلفت الدبلوماسي اخلليجي اىل أن تركيا وقطر
بذلتا جهدًا كبريًا مع السعودية إلقناعها بتجميد ملف احملكمة
الدولية اخلاصة باغتيال الرئيس رفيق احلريري ،واملوافقة على
صفقة يتنازل فيها الرئيس سعد احلريري مقابل بقائه يف
رئاسة احلكومة ،وأن الورقة األخرية اليت جرى التوصل إليها
تضمنت البنود بصورة واضحة .ويتهم الدبلوماسي اخلليجي
الرئيس األسد بأنه تنازل لكل من إيران وحزب اهلل ،وقرر إطاحة
احلريري .ويشري اىل أن اجلانبني القطري والرتكي حاوال سد كل
الثغر ،حتى إن رئيس احلكومة الرتكية رجب طيب أردوغان وأمري
قطر محد بن خليفة وصال اىل دمشق يف زيارة مفاجئة ،وأن
األسد ّ
تبلغ قدومهما خالل وجودهما يف اجلو .وقد سعيا بقوة إىل
إمرار الصفقة اليت تبقي احلريري يف رئاسة احلكومة .ويضيف
الدبلوماسي أن الرجلني خرجا من دمشق على أساس أن األسد
لكن وزيري اخلارجية أمحد داوود
سيقنع حزب اهلل بهذه الصفقة،
ّ
أوغلو ومحد بن جاسم فوجئا بإبالغهما موقفًا من األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يشري إىل رفض الصفقة ،وأن
املعارضة ،يف حينه ،ماضية يف خطواتها إلسقاط احلريري ،وهو
ما حصل خالل يومني.
ومع أن الدبلوماسي اخلليجي مل يشر كثريًا إىل طبيعة االتصاالت
اليت جرت يف الفرتة الالحقة على هذه األحداث ،لكنه يلفت
اىل تطور حصل على أثر اندالع االحتجاجات يف عدد من املدن
السورية ،وعدم قدرة النظام يف سوريا على احتواء املوقف.
وتقرر العمل بقوة على وضع برنامج عمل يستهدف إرغام األسد
أوهلا يتعلق بتوسيع دائرة املشاركة
على تقديم تنازالت مزدوجةّ ،
السياسية يف احلكم ،وركز األتراك والقطريون يف مراسالت ويف
حمادثات على أن تكون املشاركة اجلديدة من جانب حركة اإلخوان
املسلمني ،وثانيها يتعلق بتجميد سوريا لسياستها اخلارجية متهيدًا
إلعادة صياغة املوقف يف ضوء النظام السياسي اجلديد ،األمر
ردت عليه سوريا بوقف كل أشكال التواصل ،وخصوصًا
الذي ّ
أن األسد قال ،خالل لقاءات عدة مع زوار عرب وأجانب ،إنه يقرأ
ما يقال له على أنه إمالءات أمريكية .وهو سبق أن مسع هذه
املطالب من األمريكيني مباشرة ومن أوروبيني أيضًا.
مثة اسئلة كثرية مل جيب عنها الدبلوماسي اخلليجي الرفيع ،لكن
األساس الواضح أن الضغوط سوف تتواصل من جانب احملور
اخلليجي ـــ األوروبي ـــ األمريكي ضد النظام يف سوريا ،من دون
التوقف عند الصعوبات املتزايدة سياسيا وامنيا واقتصاديا.
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لبنانيات

الدول العربية اليت اختارت مقاطعة سوريا اختارت املسار اخلاسر

العماد عون بعد اجتماع التكتل :االصالح ال يتم من دون استقرار ،واالستقرار ال يدوم من دون اصالح
اعلن العماد ميشال عون أن
املبادرة العربية ِ
وضعت لتفشل،
الفتًا اىل أن ملك السعودية هو
الشخص الوحيد الذي ال يزال
قادرًا على القيام مببادرة إلنقاذ
الوضع ،ومؤكدًا ان الدول العربية
اليت اختارت مقاطعة سوريا
اختارت املسار اخلاسر والفاشل.
من ناحية أخرى ،وعن املوقف
االمريكي بسحب متويل األونيسكو
بعد قبوهلا عضوية فلسطني ّ
ذكر
األمريكيني بأن للبنان أيضاً
كما ألمريكا ،قوانني ودستورًا،
وعليهم احرتامها ،وإنه بلد
وسيد.
حر
ّ
مستقلٌّ ،
العماد عون وبعد اجتماع تكتل
التغيري واالصالح لفت اىل أن
ّ
من ميكنه
شل عمل احلكومة هو
وزير املال ورئيس احلكومة فقط،
أما الوزراء اآلخرون ففي حال
ّ
اعتكافهم
يشلون وزاراتهم ال
غري.
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
بداية نهنئ الفريق ّ
اللبناني لكرة
القدم ّ
الذي فاز اليوم يف مباراته،
ِ
شاء اهلل
وإن
يكرر انتصاراته
َ
ّ
ويصل إىل مركِز البطولة.
لفت نظري هذا األسبوع وما َ
قبله
َ
املوقف األمريكي باالمتناع عن
ّ
تسديد ما هو
مرتتب على الواليات
ّ
ملنظمة األونيسكو ّ
املتحدة
ألنها
صو َتت لصاحل دولة فلسطني،
ّ
السفرية االمريكية َ
قالت ما معناه
إن هناك قانونًا
مينع األمريكيني
ّ
ُ
من الدفع يف حال قبول عضوية
ِ
فلسطني أو التصويت
لصاحلها ،أي
جمرد ذكر إسم «فلسطني»
ّ
أن ّ
َس ُي َ
حكم «إعدام»! وسيمنعون
أي مساعدة وال
يسددون
ّ
عنها ّ
هلا أي موجبات .وهذا ما حيصل،
أود تذكري األمريكيني ّ
يّ
أنه
ولكن ّ
لدينا دستورًا والدستور أهم من
الدستور
مينعنا
القوانني ،وهذا ّ
ُ
الدولية ،وال
أن ندفع للمحكمة َّ
ميكنهم أن يطالبونا بذلك.
األمر
ُ
بهذه البساطة .هم قانونهم
مينعهم من الدفع فلماذا حنن جيب
أن ندفع طاملا دستورنا ال يسمح
لنا ذلك إال بعد احرتامنا
املاد َتني
ّ
 20و 52منه ،من خالل ّ
التصويت
على اإلتفاقية يف الربملان
ّ
النيابي؟ يريدون أن جيتاحونا وأن
ضدنا ،فليفعلوا ما
يقوموا بتدابري ّ
يريدون! ولكن كما هم لديهم
قوانني ،حنن أيضًا لدينا قوانني.
صحيح ّ
ّ
بلد صغري،
بلد
أننا ٌ
ولكننا ٌ
ٌ
مستقلَ .فلينعتونا باجملانني،
بالع ّقال ..ولكن حنن هكذا نشعر،
ُ
حر
وسيد .وعلى
ُ
ّ
وبلدنا مستقلٌّ ،
اجلميع احرتامه حتى حيرتمهم
بدوره .أما إذا اعتربوا
أنفسهم
َ
ِ
«الصغار»،
وحنن
كبارًا،
فسُنَل ّعُبهم لعبة الفأرة واهلر ،ال
َ
مانع لدينا.
يف اجتماعنا اليوم ،حبثنا يف
قضايا كثرية ،استذكرنا
أن
ّ
فصل ّ
قانون
النيابة عن الوزارة
ِ
َ
مته يف  9تشرين ّ
قد ُ
الثاني
قد ّ
من العام  ،2008ويف ّ
الذكرى
ّ
ِ
لوالدته
الثالثة
«عيدونا»
ّ
باعتماده من ِقَبل احلكومة ،حتى
لو كان فيه خطأ
جانيب فالEGO
ّ
كان كبريًا عند
رئيس احلكومة ومل
ُ

يسمح له بالقبول بأن يكون مثل
باقي الوزراء .ولكن هذه املسألة
ال تغيرّ شيئًا يف معادلة القوى،
فال يعطيها أحد قيمة أكرب منها،
ألن رئيس احلكومة
سيصوت كما
ّ
كان
ّ
ليصوت رديفه ،ولن يتغيرّ
ُ
شيء ،ألن املعادلة ّ
خيلقها
اليت
القانون اجلديد لن يتمكن
شخص
ٌ
واحد من تغيريها .وهلذا القانون
أو ًال
يسمح
فوائد كثرية ،فهو ّ
ُ
بتدريب «الرديف» على أيدي
اب سبقوهم وسينالون خربة
نو ٍ
ّ
يف العمل النيابي إذ سيصبحون
يف نفس احلركة
السياسية مع
ّ
ّ
وسيطلعون عن
نوابهم،
قريب
ٍ
على ما حيصل ،ويصبح بإمكانهم
ّ
يرتشحوا هم على ّ
أن
النيابة يف ما
ّ
بعد،
تدرب.
وكأنهم مروا مبرحلة ّ
بعد ذلك ،ومبا ّ
أنه ال ميكن
ّ
لكل نائب أن يأتي برديف من
«مالحقه»( ،ابنه أو صهره)..
حتى ال تبدو املسألة عائلية،
فسيختار شخصًا آخر ،وهذا ما
اإلقطاع
سينزعج منه
السياسي.
ُ
ّ
(مازحًا) ولكن ليس هناك من
إقطاع سياسي ،وال إقطاع أرض،
وال إقطاع املال ..لقد أصبحوا
ّ
تقريبًا على شفري
النهاية وال
يزعجون أحدًا ،هلذا
سيصوتون
ّ
لصاحل القانون ،واهلل يسرتنا!!!
يف موضوع آخر ،وال أعرف مدى
صحته ولكين أضعه برسم وزير
َ
كتاب عن
وصلين
الزراعة؛
ّ
ٌ
تصنيع الزيت يف لبنان يقول
إن قسمًا كبريًا من الزيت املباع
يف لبنان على أنه زيت زيتون هو
خملوط بزيوت أخرى وال تتعدى
نسبة الزيتون فيه  %30ومع
ذلك يسمى زيت زيتون ،بينما
القوانني ّ
التجارية على ما أعتقد
َ
متنع
أن
تسميته كذلك ،خصوصًا ّ
الزيتون الصايف يفوق
سعر زيت ّ
الزيوت األخرى املخلوطة.
كثريًا ّ
يف حال صح هذا األمر ً ،نتمنى
أن يعاجل ،وأن يصدر
بيان بذلك،
ٌ
وإن مل يصح ،فنتمنى أيضًا ان
َ
بيان ينفي
يصدر
ألن
حصولهّ ،
ٌ
من يعملون بصناعة وجتارة الزيت
ملزمون بأن يضعوا
مكونات
ّ
احملتوى على كل زجاجة زيت وأن
يشرحوا لنا ماذا حتتوي ،وكم
نسبتها املئوية ،فماذا لو
تضم َنت
ّ
زيوتًا
تضر بعض االشخاص؟!
ُّ
عليهم أن يوضحوا ّ
إنها زيت خليط
حيتوي على كذا كذا ،خباصة أن
اخلليط أرخص وال ميكن أن ُيباع
الزيت ّ
النظيف .
بسعر ّ
اآلن ّ
كلكم تنتظرون اإلجابة عن
سؤال األسبوع املاضي عن سوريا
 ،وسأجيُبكم قبل أن تسألواّ ،
ألننا
مسعنا الكثري من ّ
التعليقات ،منها
ما هو
ويضحك ،ومنها ما
هزلي ُ
ّ
هو لئيم وسخيف ،ولكن ال بأس
السياسية .ولكن
فهذه هي احلياة ّ
قبل أن أجيَبكم  ،أود أن أسألكم:
أج َل العماد عون طوال حياته
هل ّ
َ
إجابته عن
ملرة
ملدة
ٍ
سؤال ما ّ
ولو ّ
أسبوع؟ أبدًا! مل ُأ ّ
ؤخر أبدًا إجابيت،
ولكن ملاذا هذه املرة؟ كان جيب
ُ
أن تتحرك
السؤال
حشريتكم يف ّ
الذي َ
السبب ّ
جعلين امتنع عن
عن ّ
اإلجابة يف حينه.
يف الواقع ،جوابي كان جاهزًا
منذ ّ
الثالثاء املاضي ،ولكين مل
أشأ أن أستبق األحداث .وإذا
مُ
عدت جلوابي ،تذكرون إني قلت

الوضع يف سوريا قد انتهى،
إن
ّ
َ
نعم ،لقد
انتهت األسباب احلقيقية
َ
وليس تلك ّ
اليت تسمعونها يف
اإلعالم ،هذه األسباب احلقيقية
ّ
انتهت ليل
قد
اإلثنني-الثالثاء
َ
املاضي .الدعاية االعالمية كانت
ال تزال تصر على أعداد القتلى
لتعود بعض الوكاالت وتعتذر عن
عدم صحة االرقام ،ولكن أمنيًا،
كان الوضع قد انتهى.
لقد سألتموني يف األسبوع
عما سيحصل الحقًا يف
املاضي ّ
سوريا ،كانت
لدي شكوكي ومل
ّ
أشًا أن اقوهلا ،وها هي قد
حتققت لألسف.
مبراجعة ما حصل مع املبادرة
العربية ،جند أنها ُأ ِ
عل َنت بتعابري
نوع من
وبلهجة قاسية ّ
جدًا وفيها ٌ
اإلستفزاز لسوريا،
تأرجحت سوريا
َ
ثم
عادت
َ
الرفض والقبول ّ
بني ّ
َ
َ
وقبلت ،لكن ملاذا
حصل تأرجح؟
َ
وملاذا حصل قبول؟ قد يكون
أن هناك ّ
ّ
وأن
ألنهم شعروا ّ
فخًاّ ،
َ
رفض
ينتظرون
اجلميع
السوريني،
ّ
ففاجأوهم بالقبول .ولكن املبادرة
َ
مل توضع كي
تقبلها سوريا ،بل
َ
كي
ترفضها ،وسرعان ما ظهر
ّ
يسمي
الذي
نفسه قائد اجليش
َ
ّ
َ
وقال ّ
احلر
إنه سينطلق بعملياته
وإن تركيا ستساعده.
من تركيا ّ
وهذا أيضًا
تصريح استفزازي
ٌ
أن تركيا َ
دخلت احلرب .بعد
ُ
مفاده ّ
ذلك ،حصل
تصعيد للعمليات يف
ٌ
السوري من
محص ،وليس اجليش ّ
قام بذلك ،بل املقاومة
صع َدت،
ّ
َ
ٍ
تقوم
السلطات أن
بعملية
َ
ّ
مما أج َرب ّ
ّ
عسكرية
وتنظف ساحل َعمر،
الصحف تكتب عن األمر.
وبدأت ّ
طرحت احلكومة مبادرة تدعو
لتسليم
السالح مقابل العفو.
ّ
أمريكا
فقامت
بشخص سفريها
ٍ
السابق يف لبنان ومساعد وزيرة
ّ
اخلارجية لشؤون ّ
الشرق األوسط
ّ
جيفري فيلتمان
لتحذر املعارضة
من تسليم سالحها ..وصعدوا
ّ
وزيرة
وأعلنت
بالتحريض،
اخلارجية األمريكية بأنهم ليسوا
ضد أن يستلم اإلخوان املسلمون
ّ
السلطة ..أي شجعوا على استمرار
ّ
نوع
الوضع ،ولكن كان يف هلجتهم ٌ
من ّ
الذعر ،فمن خالل صرختهم
هذه ّ
اليت صرخوها سويًا ،يتبني
أنهم عرفوا ّ
أنهم فقدوا السيطرة
الداخل
على
السوري ،فبدأوا
ّ
ّ
خبلق أحداث أمنية تافهة ،ولكن
يعد هناك أي مكان لنواة
مل ُ
وجاء
صلبة.
مقاومة
وزير اخلارجية
َ
الفرنسي آالن جوبيه ليعلن فشل
ّ
املبادرة العربية ،قبل أن
يتكلم

العرب أنفسهم عن املوضوع،
َ
َ
سبقهم
وسبق أمريكا .وأثناء
توج َهت اجلامعة
العملية العسكرية ّ
العربية لسوريا وللمعارضة معًا
ٍ
بتنبيه مفاده ّ
أنه إذا فشلت
املبادرة ،فستحل الكارثة .فلماذا
ذكرت سوريا مع املعارضة
السورية؟ ما
السبب؟ إذا كانت
ّ
ّ
املعارضة بريئة ،فلماذا ُو ِّج َه هلا
اإلنذار؟ وإذا كانت سوريا بريئة،
فلماذا ُذ ِكَرت يف اإلنذار؟ هناك
من أفشل هذه املبادرة .وكان
ّ
إفشاهلا واضحًا بالكالم
وبالتصعيد
على األرض.
إن جهلنا أو جتاهلنا أصول
وكيفية
ّ
إدارتها ،فنستطيع أن ننتقد من
نشاء ،ونلقي ّ
اللوم على من نشاء
ون ّربئ من نشاء!! ولكن ،ال ميكن
ألي دولة أن تقوم باإلصالح إن
ّ
ّ
مل تكن
أن
تتمتع باإلستقرار ،كما ّ
اإلستقرار ال ميكن أن يدوم طوي ًال
إذا مل
يتم اإلصالح .املعادلة
ّ
األساسية تكون باإلستقرار ،فيأتي
ّ
ويؤمن
بعده اإلصالح
استمراريته.
ّ
ّ
مبادرة
تقديم
إذًا ال ميكن
سلمية
ّ
ودفع ّ
الناس يف نفس الوقت إىل
ّ
ميدانيًا!
التصعيد
ّ
ً
ونسبة ملا مسعتموه اآلن ،انتظرت
الدول
العربية أمرًا من اثنني،
من ّ
ّ
فإما أن تشعر باستفزاز الواليات
ّ
ّ
ّ
املتحدة
وتدخلها السافر وعدم
العمليات
قبوهلا بإيقاف
العنفية
ّ
ّ
يف سوريا ،أو أنها ستتبع
ّ
التصاريح
األمريكية كما تبعتها
ّ
املعارضة يف محص .مل أرد
حتديد
أرجحية أمر على آخر ،وقلت
ّ
إنه حبلول يوم ّ
لكم ّ
الثالثاء لن
علي
تطرحوا
السؤال ،فسيكون
ّ
ّ
لديكم اجلواب ،وها أنتم تعلمونه
الشخصي ،
أما رأيي
وأحب
اآلنّ .
ّ
ّ
أن أطلع اجلميع عليه من دون
تقديم نصائح ألحد ،فهو التالي:
الدول
العربية اليت اختارت
إن ّ
ّ
ّ
مقاطعة سوريا ،اختارت املسار
اخلاسر والفاشلّ ،
ألنها حصرت
نفسها يف
حمور ،وهناك ما حيجب
ٍ
ّ
النظر عن أعينها عن املسارات
ّ
ّ
ترى
ال
ها
أن
إذ
ة،
ارخيي
الت
أي من
ّ
ّ
الدول ترتفع
وأيها تنحدر ،وما
ّ
ّ
هي احملاور اليت تتغيرّ ! .حنن
الصعب
نعيش مرحلة تغيري ،ومن ّ
أن يالحظ من ُولد وترعرع وعاش
أن ّ
كل شيء
يف هذه املساراتّ ،
ينقلب اآلن رأسًا على عقب.
حفيني:
ثم أجاب عن أسئلة ّ
ّ
الص ّ
املوضوع
س :بعيدًا عن
السوري،
ّ
هناك موضوع سحب
اجلنسية من
ّ
السريان يف منطقة زحلة،
بعض ّ
وقد أثار هذا املوضوع
إشكالية
ّ

األيام األخرية ،واملطران
يف
ّ
بولس سفر
حتدث عنه .ما هو
ّ
القضية؟
موقفكم من هذه
ّ
ّ
ج :حنن نراقب
امللفات اآلن،
وإذا ّ
أن هناك أمرًا غري
اتضح ّ
ّ
ّ
حمق،
فيحق ألصحاب العالقة
ّ
تقديم
الطعون أمام القانون،
ولدينا الوقت الكايف لكي يراجعه
القضاة .ولكن ما الحظناه،
أن هؤالء األشخاص مل يكونوا
ّ
ّ
واردين يف
امللفات األوىل ،وقد
وردوا يف العهد ّ
مر
الثالث ،فقد ّ
املر
هذا امللف بثالثة عهود :عهد ّ
وعهد
فرجنية وعهد بارود .ظهر
ّ
هؤالء األشخاص يف عهد بارود.
شخصيًا رأيت
أنا
قضيتني،
ّ
ّ
ّ
ولكنين ال أريد أن أستبق قرار
أن هناك
القضاة ،ولكن أعتقد ّ
ّ
حمق .وامللفت ّ
سحبًا غري
للنظر
ّ
ّ
تضم
كل جلنة كانت
ان
ستة
ّ
ّ
ّ
عمداء من اجليش
وستة قضاة يف
صحة
األولني لينظروا يف ّ
العهدين ّ
ّ
رة،
املتوف
واملعلومات
اجلنسية
أما
ّ
ّ
ّ
فضمت ّ
الث
الث
العهد
يف
اللجنة
ّ
ّ
أربعة
موظفني فقط ،وال أعرف
مدى
قانونية عملهم ليبحثوا يف
ّ
هذا املوضوع ،أو مدى قدرتهم
على ّ
التمييز يف الكتمان والكذب
يف هذا املوضوع ،ففوارق املعنى
وفوارق ّ
التعبري ختتلف عند ّ
الناس
وأي
وحمام
قاض
بني
إنسان
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
عادي.
ّ
يتمايز وزراء جبهة ّ
س:
النضال
ّ
الوطين مبواقفهم وتصرحياتهم،
وخصوصًا بعد مقاطعة الوزير
غازي العريضي جللسات احلكومة.
سيؤدي ذلك إىل
هل
شلل يف
ّ
ٍ
عمل احلكومة؟
ج :شلل عمل احلكومة ككل
يأتي من وزارة املال أو رئاسة
أما إنقطاع احد الوزراء
احلكومةّ .
ّ
فيشل الوزير ووزارته فقط.
ولكن الوزير العريضي حصل على
أي وزير آخر ،فإذا
ٍ
اموال أكثر من ّ
احتسبنا ّ
السلفات اليت أخذها
كل ّ
أن ما من أحد أخذ بقدرها،
نرى ّ
ولذلك ال أعلم مل هو مستاء .
عليه أن يطالب بأن يتساوى
اآلخرون به .ال أعين أن يأخذوا
بالقدر الذي أخذه هو ،ولكن بقدر
نسبة الكلفات ،فإن أخذ هو نسبة
 %20أو  %30من املوازنة ،عليه
أن يأخذوا %20
أن يسمح لآلخرين ّ
أو  %30منها.
س :نفهم من شرحك املسهب
ّ
السوري
الداخلي
للشأن
أن
ّ
ّ
ّ
األوروبي
الدول العربية واإلتحّ اد
ّ
ّ
ّ
قرروا إسقاط
والواليات
املتحدة ّ
ّ
أي
السوري من دون إجراء ّ
النظام ّ
إصالحات .هل أنتم كقوى ّ
الثامن
ّ
من آذار
تتحضرون ملرحلة ما بعد
ّ
بشار األسد؟
ّ
شخصيًا
أنا
ج:
حتضرت يف
ّ
السابق ملا بعد خروج سوريا يف
ّ
ّ
لبنان ،واآلن ال
أحتضر أبدًا ملا
بعد ّ
إن اخليار
بشار األسد .قلت ّ
الذي اتخُ ذ مبقاطعة سوريا هو خيار
خاسر ،وبالتالي لن يكون هناك
أي حتضري لذهاب األسد .متى
ّ
يّ
ولكن أعرف املسار
وكيف ال أعلم
ّ
ّ
وأحلله.
أقدره
ألنين أستطيع أن ّ
ّ
الضغط احلاصل
س :تزامنًا مع
على سوريا اليوم ،هناك معلومات
تقول ّ
إنه سيكون هناك ضغط
مماثل على لبنان ما
سيؤدي
ّ
إىل تفجري احلكومة ولضياع على

اخلية ،وسيعود ّ
النائب
الساحة ّ
ّ
الد ّ
وليد جنبالط إىل
األقلية وبذلك
ّ
تعود
األكثرية اجلديدة لنكون
ّ
أقلية
واألقلية اجلديدة لتكون
ّ
ّ
أكثرية ،وبهذا تسقط احلكومة يف
ّ
اجمللس ّ
أي
النيابي .هل هناك ّ
معلومات تفيد بذلك؟
جّ :
الساعة ال يزال مستوى
حتى ّ
ّ
الضغط لدي ( .6/12ضاحكًا).
جّ :
الساعة ال يزال مستوى
حتى ّ
ّ
الضغط لدي ( .6/12ضاحكًا).
س :أيضًا باملوضوع
السوري،
ّ
وحتى لو مل يسقط نظام ّ
ّ
بشار
األسد هم
يهددون بفرض
ّ
عقوبات
إقتصادية قد يطّبقونها.
ّ
يف حال طّبقوها ،ما سيكون مصري
الشركات ّ
ّ
بنانية
ورية اليت
ّ
الل ّ
والس ّ
للدول
تصدر باملاليني
العربية
ّ
ّ
ّ
والدول
الغربية؟
ّ
ّ
ج :نصبح أكثر فقرًا ،والفقر
ّ
سيعلمنا احلكمة والعيش ببساطة
ّ
وبالتالي نرتاح .العقوبات على
إيران جعلت منها دولة عظمى
يف ّ
الشرق األوسط .احلاجة ّ
تفتق
ّ
وباللغة
احليلة
الفرنسية «Le
ّ
.»besoin fait naitre l’industrie
إيران صارت دولة عظمى يف
الزراعة
واألسلحة
والصناعة
ّ
ّ
ّ
واإلنتاج
وكل شيء .هل تعلمون
الدخل القومي يف
كم تبلغ قيمة ّ
إيران؟؟ احلاجة ّ
تفتق احليلة .مررنا
بالكثري من احلاالت ّ
التعيسة .هل
أي إنسان
من املمكن أن جتدوا ّ
يستطيع أن
يتدبر أموره كما يفعل
ّ
ّ
اللبناني؟ ها حنن مجيعنا لدينا
ّ
كهربائية اليوم ،وال
مولدات
نهتم
ّ
ّ
التيار الكهربائي أو ال .قد
إن جاء ّ
ّ
فنتذمر
تكون الكلفة أكرب،
وحنل
ّ
املشكلة .ولكن مصيبتنا هي ّ
أننا
نتعود على ّ
ما أن
حل املشكلة
ّ
ننسى حقوقنا ،ننسى ّ
أنه جيب
أن حنصل على
التيار الكهربائي
ّ
 24ساعة  24/من مصلحة كهرباء
أن من ّ
حقنا حماسبة
لبنان .ننسى ّ
احلكومة عندما تسرق األموال
أن هناك أناسًا
وتهدرها .ننسى ّ
ّ
فيبثون ّ
عليهم واجبات،
الشائعات
ليضيعوا املوضوع األساسي .أريد
ّ
أن أسألكم أنتم
كصحافيني عن
ّ
رأيكم مبوضوع اخلزنة يف وزارة
املال؟! قالوا ّ
أني حرقت الوزارة
وفتحتها .من فتح اخلزنة وأخذ
حمتوياتها؟ أرجو أن تكتشفوا
ً
خزنة أخرى...
قريبًا
ّ
من
ر
حذ
ي
بر
الرئيس
س:
أن
ّ
ّ
ّ
جاذب
الت
استمرار
السياسي
ّ
احلاصل يف البلد
سيؤدي إىل
ّ
أهلية .ما رأيك بذلك؟
حرب
ّ
ّ
ج:
لكل شخص شعور معينّ
أن يف
خاص به .ولكن أنا أرى ّ
ّ
الس ّيء ،ال يزال هناك
هذا املسار ّ
شخص قادر على إنقاذ املوقف
إن استعمل جهده ،وإن مل
قوة إ ّال باهلل
يستطع ،فال حول وال ّ
العلي العظيم .وهذا ّ
الشخص هو
ّ
جاللة امللك عبداهلل خادم احلرمني
ّ
الشريفني
ّ
ّ
التهنئة،
س :يف إطار
هنأت
منتخب لبنان على فوزه اليوم،
ّ
ألن
تهنئ فرع املعلومات على
اإلجناز الذي قام به اليوم وألقى
القبض على شبكة اجملرمني الذين
يقتلون ّ
الناس؟
ج :ألقى القبض عليهم اليوم؟ مل
ّ
أطلع على ذلك .لننتظر ّ
التحقيق
ولنر
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العرب والعالم
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ

حي املصرارة العربي يف القدس خيشى زحفاً استيطانياً صامتاً

_2011@Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ

جار وسكان حي املصرارة مسحت لي بالبقاء اربع سنوات «اثبتنا يف قضية املقهى ان  1975وسجل القاضي الدار
احملل مت شراؤه باملفتاحية كملكية يهودية ( )...ومنذ
العربي التجاري يف القدس وبعدها سنرى ما سيحدث».
االستيطان
الشرقية معركة ضد
 <ÖÁëوبالتالي يكون رفع االجيار ذلك الوقت ندفع اجرة الدار
الصلح
<‡÷ <ÕÁâحمكمة
 <lوكانت
_ÜŒ
¨<±] <t^j
‚� <Ï4n“ <∞ﬁ]ÁŒ <’^ﬂ
 <ÏÑوبيوتهم،
حمالتهم
الذي يهدد
 <ÜŒ_<Jìvبشكل معقول واملبلغ الذي للقيم على امالك الغائبني
 <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çcكوستريو
] <ŸÁ√Àπاالسرائيلية امرت
^ﬁ <kvfë_Ê
_ <Ö^Ëوإصدار
قضائية
عرب
“ <gÈjسيدفعه كوستريو هو  1500اليهود ،اليت وصلت اىل 34
≤ <gqÁاشهر
]÷<·Áﬁ^œقبل عدة
‚ <]Ñاملقهى
 <2011Ìﬂâبإخالء
مالحقات <10
]<‡⁄ <]Çje
اوامر إخالء هلم السكان
]÷J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂالقرار شاقل شهريا اي حنو  420الف شاقل سنويا اي حنو
 <^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`âلكنه طلب استئناف
VÍ◊Ë
عائالت يهودية يف مكانهم.
دوالرا وسيبقى باحملل اربع عشرة آالف دوالر».
وربح القضية.
÷«<hÜ
]<l]Ö^„π
<Ï4ç`i
<3I
واملصرارة حي جتاري يقع وقال احملامي مهند جبارة سنوات».
واكد املهلوس «اعطونا قبل
على بعد عشرات االمتار من
_ ^È÷]3âبرس ان «قضية و»املفتاحية» او «خلو الرجل» مثانية اشهر مهلة بان نرحل
 ∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1Iلفرانس
تعكس الذي يعود العمل به اىل خالل السنتني القادمتني»
املصرارة
باب العمود املدخل الرئيسي مقهى
<‡¬ <Ì÷Êˆäπ] <ÜÒ]ÊÇ÷] <lÇ“_ <Ìﬂâ <Ö^Ë_ <‡⁄ <Üç^√÷] <Ñﬂ⁄
ملدينة القدس القدمية احملتلة .حقيقة وجود امالك لليهود ما قبل احتالل القدس يف و»منعونا من وضع الواح
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i <ÏÇËÇq <∞ﬁ]ÁŒ <lÜŒ_ <2011
العائالت العربية،
واىل
 ،1967 <≈Üâ`eهو املبلغ الذي يدفعه الطاقة الشمسيية على سطح
 <kfjâعام
 <^„ﬁ`eقبل
موجودة
≤ <^„fqÁكانت
جانب _¬�<Í
÷◊„<ÏÜr
]<^È÷]3â
تقطن يف احلي مثاني عائالت
 <ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄املستأجر اجلديد للمستأجر الدار» اليت تقع على الشارع
 1967 <∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ëوحفظها االردن حتت
يهودية.
حارس امالك العدو» .القديم مقابل االستمرار يف الرئيسي واملكونة من عدة
 <‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ªاسم
]Ì⁄Çœπ
االستيطانية
اجلمعيات
وتعمل
< <∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊدفع مبلغ اجيار زهيد.
غرف وساحة واسعة.
 <DETAEواضاف ان هذه املمتلكات
<Jl^ËÜÀä÷] <gj”⁄
 <Ï4ç`iهذا
بصمت يف
اليهودية
مضايقات
عن
]÷ ÜÒ]ÊÇوقال عدد من اصحاب وحتدث
اىل حارس
<]<JÏÇËÇ¢مباشرة
« <|^5انتقلت
¨<Ó◊¬ <]Á◊í
<ÿfœiÊ
<ÏÖÁë
<]<ÏÖÁ“Ñπ
احلي
وقال»كان
 ÏÖÅ^ëالدكاكني ان «حنو ثلثي املستوطنني.
االسرائيلي
الغائبني
÷◊ ÜÀäيف اطار سياسة امالك
]÷<Ï4ç`j
<ÂÑ‚ <·Á”i
]<ƒq]Üπ
<¬‡<
الفلسطينية
االحياء
تهويد
] Ìíj~πدكاكني املصرارة تدفع اجرتها صوت القران عاليا فقام
العام ووظيفته
اىل القيم
 <Ì£^ëثم
�
]<:ﬂm
<ÏÇπ
¬ <Üéوتغيري
الشرقية
القدس
يف
 ÇË2÷^eحلارس امالك العدو القيم احد احلراس املستوطنني
]÷ <l]Å^„éللعقار
<<‹ÈÈœjeاستغالل مفيد
 <]Ü„çضمان
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
l]Ö^„⁄
<‡„⁄J
<]˜÷”<ÍﬁÊ3
FÇ∑<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F
على امالك املفقودين».
اجملاورين لنا بكسر النافذة
السكان وهوية املكان ،خالفا الذي مالكه مفقود».
]hÁﬂq <ª <ÏÜ Áj⁄ <4∆< <ƒeÖ_ <ÏÇπ <tÊÜ§]Ê <^È÷]3â
عاما)
(64
املهلوس
صاحل
اما
على
املسدس
واشهار
استغل
العام
لنشاطها يف حي الشيخ وتابع «لكن القيم
4) New South Wales
_Torres Strain Islander Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„ﬁ
<V^È÷]3â]V< <ÏÜ⁄ <ÿ“ <ª <Ì⁄^Œ˝]Ê <l]Ü⁄
تعلن
جراح الذي
عن مشاريع منصبه لتنفيذ ضغوط على< الذي يسكن يف املصرارة حفيدي .وعندما حضرت
Jºœ
<Ü„ç_<Ìm¯m
people.
فيه.
وجتارية
<إسكانية
الفلسطينيني* ويعمل ميكانيكيا ،فقال الشرطة (االسرائيلية) قالوا
املستأجرين
233999 - Engineering
واضاف5.
كريم»Who.
واعطائه لفرانس برس ان «والدي لنا املسامحare the
]÷ <ìvÀالذي
<l^f◊�j⁄<2Iكوستريو
وقال حممد
املكان
<
Professionals
]÷� 9وحتويل NEC
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
املصرارة
يف
مقهى
يدير
peopleمساملون وهم
 ofسكان
تغيري* اشرتى هذا البيت يف « 1967حنن
خالل
من
اليهود
اىل
indigenous
<›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
254499 - Registered
Correct answers
املنطقة» ،بtoZ37
<Ï4ç`i
<g◊�e <ì~ç
برس»:
«فرانس
لوكالة
ديناراردني .يتفنون باجياد طرق الخراجنا
الف
‚ <ÏÜrالتوازن املوجود يف
Nurse NEC
Australia
<ÏÜÒ]Å
^·<
]<H^È÷]3â
<±c
كابوس
من
اليوم
«انتهيت
العام* وبعد اربع سنوات من من بيوتنا .القانون معهم
م
«القي
ان
موضحا
263111ّ - Computer
يوجد)1
European
Settlers
I
Question
1
:
2
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
بإجيار تعجيزي
استمر سبع سنوات .معركة يطالب
 Networkاالحتالل االسرائيلي ،رفع ويساندهم اما حنن فال
عادةand
Systems
theهو)2
شنها على االسرائيليون
االسرائيليون
علينا
املكان
لرتك
املقدسيني
 <JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœeلدفع
 Aboriginalهذا
عدة لنا ظهر لنستند عليه.
II Question 2 : 4
Engineer
<ÖÁë
<±] <Ìq^ù
_<]É
العطائه
إلخالء “^·<املقهى
البيت
ان
مؤكدين
دعاوى
للمستوطنني».
وتسليمه
القدس».
يف
العرب
وضع
people
* 391111 - Hairdresser
]˝<áÇË
<ìv
_<Ê
<ÌÈ¬^√çc
III Question
واضاف وحول قضية مقهى املصرارة ملك3 : 2
للمستوطنني».
لليهود» .واضاف
انهم وروى عماد عبد احلق
<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“ <]ÉcÊ
3) Torres Strait
 <Ìﬂâقال�
االخالء يف
قلق ورعب
احملكمة›< «ادعوا ان الدار كانت مرهونة وهو صاحب خمبز يف
]÷ <ÙÖ^œيف
]«<Ü“Éاستأنفنا
Ç� Œ� <]É_ <‰ﬁ`e
∏<Üé¬ <Ìä
«عشت <‡⁄
_<ÿŒ
IV Question 4 : 1
Islander
االسرائيلية
احملاكم
اروقة
الذي
 peopleبرس ان
_ <Îلليهود زمن االتراك مبئة لرية املصرارة لفرانس
القرار“<‰È <Ü
املركزيةÉ� <Ï4ç`i
<g◊õ <xfë_Ê
<g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
]<ÏÖÁ“Ñπ
]<‡„π
¬<‡⁄ <ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
الن ملكية املكان يهودية
وفيه عدة
القاضية
اصدرته
«املستوطنني دخلوا
ذهبية»V Question 5 .
_¬¯: 4 <HÂ
الليل)4
يفthe
Aboriginal
and
J^�€ju<g◊�÷]<ò
«احملكمة
واوضح ان
 4äقانونية».
¬ <ÑÒÇﬂثغرات
واضاف وتابع «خسرنا القضية يف اىل خمزننا ( )...وقالوا يف
¬<HÜé
قدمية»<Ìä⁄^§].
¬◊<Ó
احملكمة اننا غرينا اهلدف
امللكية
استخدامات
من
اذ استخدم املكان لقلي
الفالفل بينما املكان مصنف
كبيت» سكين .واضاف ان
«املستوطنني اخذوا نصف
الساحة خلف خمبزنا وضموها
اليهم» .وتابع «انهم يقومون
بإخراج الناس بصمت يف
احملاكم».
وقال التاجر يوسف السالمية
ان «حملنا من اكرب احملالت
يف املصرارة .والدي كان
مستاجرا حمميا من القيم
على امالك املفقودين وبعد
وفاته غرينا الفتة احملل اليت
كانت حتمل امسه» .واضاف
ان هذا «التغيري بدون
العودة اليهم ( )...كان
هذا سببا كافيا ملطالبتنا
باخالء املكان».
واكد ان القيم على امالك
الغائبني يرتصد اصحاب
احملال التجارية بانتظار
حدوث اي خطا ولو كان
االخالء
«ليطلب
شكليا
او تغري االجرة القدمية».
واضاف ان املستوطنني
الذين سكنوا خلف الدكان
وضعوا غسالتهم عند شباك
املخزن وجعلوا مياهها تسيل
على االرز والطحني وعلى
23 Cann St, Guildford, NSW 2161
كل شىء ،لكن «ممنوع
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
وتقديم
معهم
التحدث
شكوى ضدهم

Global Marble Australia
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ليربمان يطالب أجهزة اخلارجية اإلسرائيلية
@Ô�©a@Êbznﬂ�a@¿@ÚñÏó‰æa@Ú‹˜é˛a@ÊÏ‡õﬂ
بقطع عالقاتها بـ»املوساد»
ÚÓ€a6éÎ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@ﬁÏóz‹€

طالب وزير اخلارجية اإلسرائيلي بذلك مبكانتهم ،وقد خدعونا
افيغدور ليربمان أجهزة وزارته مرات عدة ،وكان
وضع1.
ينبغيThe
leader
of a
3. Early free settlers
بقطع العالقات مع جهاز حد هلذا السلوك».
territory
from
اإلسرائيلية
االستخبارات
 governmentالتقديرات
 cameوقالت الصحيفة إن
العالقات
توتر
عقب
قسمت
اليت
القشة
«أن
إىل
تشري
is called
(املوساد) 1) Great Britain
and
بينهما على خلفية الصراع على ظهر البعري وأدت إىل تفجر
اخلارجية)1
Minister
الصالحيات والعالقات مع دول
Generalوزارة
 Scotlandالعالقات بني
Britainاتصاالت
بينها إجراء
أجنبية،
بالعالقات
تتعلق
واملوساد،
2) Chief Minister
Greatمع)2
and
تركيا يقوم بها «املوساد».
اإلسرائيلية ـ الرتكية».
أحرونوت»)3
Administrator
«يديعوت
صحيفة
وحبسب
 Irelandوقالت «يديعوت
االول،
امس
andالصادرة
احرنوت»
عن
اخلارجية
) 3إن إقصاء وزارة
4) Governor
Great
Britain
فإن مسؤولني يف وزارة االتصاالت مع أنقرة ،وإيفاد
اخلارجية اعربو عن استياءهم
 Germanyمسؤول يف «املوساد» إىل
) 4تركيا ،اثار
نطاق
«املوساد» إىل
غضبًا isبالغًا
Whatبني2.
the earliest
Great
تسلل Britain
من and
مسؤوليتهم يف إدارة العالقات الديبلوماسيني اإلسرائيليني.
age
to join the
New Zealand
مع دول أجنبية ،وأن عدة دول وأضافت الصحيفة أن «املوساد»
Australian
Defence
مشابهة لتلك اليت
تقيم عالقات مع إسرائيل أجرى اتصاالت
«تقاطع» دبلوماسيي وزارة أجراها يف تركيا ،مع دول أخرى
?Force
4. Which state is the
اخلارجية ،ولكن من أجل أن من دون علم وزارة اخلارجية،
?largestعلى هذه
حتافظ هذه الدول
 secondولذلك قرر ليربمان حسم األمر
إجراء
تفضل
العالقات ،فإنها
يف
للمسؤولني
أمر
وإصدار
1) 22 years
االتصاالت عرب «املوساد» األمر وزارته بقطع االتصاالت مع
حتويل)2
21
 TDوالتوقفyears
وزارة)1
Queensland
الذي أنتج «قناة تتجاوز
«املوساد»
CorporateعنABAL
Rate Specials
)(Non-HQLA
اخلارجية».
إليه.
الديبلوماسية
الربقيات
3) 16
years
2) South Australia
5.00%
5.40%اخلارجية على اطالع
وحتتج وزارة
1 Month:أن
الصحيفة إىل
 5 Month:ولفتت
ورئيس)4
18
years
Western
املعلومات
 Australiaكل
على
«املوساد»
بني ليربمان
) 63العالقات
2 Month:
5.05%
Month:
5.60%
السفارات
ترسلها
اليت
داغان
مائري
السابق
«املوساد»
3 Month:
5.25%
9 Month:
السرية5.70%
يف أحناء العامل إىل الوزارة كانت جيدة خالفا لعالقة وزير
4 Month:
5.30%
Month:
بواسطة5.80%
برقيات
املوساد
مع رئيس
ديبلوماسية 12،اخلارجية
بينما يرفض «املوساد» إطالع احلالي متري باردو.
اخلارجية %على املعلومات
لقطع
 Levelالصحيفة إن
 +/اليت وقالتCurrencies
حبوزته .وقال مسؤول يف العالقات بني وزارة اخلارجية
 0.0045إن 1.0664
وزارة 0.42%
اخلارجية للصحيفة
AUDUSDأن
و»املوساد» تبعات بينها
 -0.61%أن املوساد
«الشعور كان
متنح
السفارات اإلسرائيلية
AUDEUR
يدخل 0.7361
-0.0045
يف وريدنا ،وهو يأخذ معلومات خدمات عديدة لعمالء املوساد
AUDGBP
0.6517
0.0015
0.23%
حساسة فقط ،وليس مستعدا يف خارج إسرائيل مثل إصدار
 0.45%شيء»0.39 .
إلعطائنا أي
AUDJPYمن
 86.32سفر ديبلوماسية،
وأضاف جوازات
حاالت عدة،
أنه «يف
كانت
التوضيح ما إذا
حترك دون
AUDNZD
1.3073
0.0069
0.53%
املوساد من وراء الديبلوماسيني الوزارة ستتوقف عن تزويد هذه
Equities
0
!#DIV/0
اإلسرائيليني يف اخلارجـ ليمس اخلدمات

Ôiã»€a@Ÿ‰j€a@Âﬂ@b‰mÜäÎ@b‡◊@p˝‡»€a@äb»éc

-0.34%

-41.6

12248.5

DJIA

اإلسرائيلي لتبليغه S&P500
1312.94
تستدعي -1.61
-0.12%
احتجاجاً
السفري
فرنسا
Nasdaq
2773.31
4.12
0.15%
القطاع
 -80.69غزة خالل
جرح قنصلها يف
على
قصف على FTSE
5847.92
-1.36%

فرنسا امس
استدعت
ايضا
فمن املهم ان متتنع
االول ألمنها
DAX
7074.12
-143.31
-1.99%
لتذكريه
لديها
اسرائيل
فيهم
مبن
املدنيني
اذية
عن
Nikkei
9555.04
-164.57
سفري -1.69%
بأهمية عدم تعرض القوات الفرنسيون املوجودون يف
ASX200
4600.4
 -2.27%يف -106.9
االسرائيلية
عملياتها القطاع».
للمدنيني يف
العسكرية
استمرار
بيان خبصوص
قطاع ويف
Shanghai
2705.18
-38.392
-1.40%
غزة ومن بينهم الديبلوماسيون االستيطان ،قال فالريو «تدين
Hang Seng
23253.8
-372.6
-1.58%
الفرنسيون ،وذلك بعد الغارة فرنسا قرار اسرائيل االطالق
!#DIV/0االخرية اليت
االسرائيلية
Commoditiesبناء
 0ادت القريب لعروض بشأن
يف
الفرنسي
القنصل
اىل اصابة
Goldيف
وحدة سكنية جديدة
800
1533.19
-6
-0.39%
القطاع وزوجته وابنته جبروح.
مستوطنات القدس الشرقية
 100.8يف مستوطنة حار Oil
فرنسا ايضا 1.11
ودانت1.11%
حوما
املشروع وخاصة
Treasuries
وحدة حيث التوسع AU
10457
!#DIV/0لبناء 800
االسرائيلي
يشكل
املستمر
القدس
يف
جديدة
امليداني
للتواصل
تهديدا
3 Year
4.930%
0.02%
سكنية -
الشرقية معتربة انه تصرف ألراضي الدولة الفلسطينية
املستقبلية» .اضاف10 Year
0.01%قبل 5.240%
استفزازي -جديد من
«فرنسا
اسرائيل يقوض جهود العملية ثابتة يف موقفها تذكر بأن
السلمية ،ودعت حكومة نتنياهو االستيطان هو نشاط غري
Treasury Department
اىل العودة عنه.
مشروع حبسب القوانني الدولية
Email:
سالم
treasury@arabbank.com.auوجه
وقال الناطق بإسم اخلارجية ويشكل عقبة يف
يشدد Web:
www.arabbank.com.au
بشكل
الفرنسية برنار فالريو «خبصوص عادل وشامل
القدس
3844على
الغارة االسرائيلية على غزة ليلة خاص
تصبحPhone:
9232ان+61 2
 13ـ  14تشرين الثاني (نوفمرب) عاصمة لدولتني سياديتني
Fax: +61 2 9221 5428
اجلاري ،لقد ابلغ سفرينا يف وقابلتني للحياة».
Reuters Dealing Code: AABA
تل ابيب احتجاجنا للحكومة وختم فالريو «هذا االعالن
Twitter:
www.twitter.com/ABAL_Treasury
هذا
االسرائيلية.
وقت
جديدا يف
الصباح ،يشكل استفزازا
استدعي السفري االسرائيلي يسعى اجملتمع الدولي جاهدا
يف باريس اىل وزارة اخلارجية
مفاوضات
 Dealersمن
اجل استئنافTreasurer
Treasury
االسرائيليني
بني
وابلغناه اىل اي مدى حنن السالم
Anthony Issa
David Scutt Michelle Sheldon
نشجب تداعبات هذه الغارة على والفلسطينيني .وهلذا السبب
رئيس قسمنا القنصلي يف غزة حنن نطالب احلكومة االسرائيلية
To receive
this report
daily, please
email the
ذكرناه انه
 wordلقد
وافراد عائلته.
وعن
هذا القرار
بالعودة عن
اختذت
املشابهة اليت
يف الوقت عينه الذي تعرتف القرارات
’‘subscribe
to treasury@arabbank.com.au
فرنسا بضرورة محاية اسرائيل يف االسابيع االخرية

ﺟﻠﺴــﺔ ﺭﺍﺋﻌــﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴــﻠﺔ
@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@Âﬂ@Ú»éaÎ@Ú‹Óÿìm
Úuåb†@ÚÌã¢@p¸Ï◊dﬂÎ@bË«aÏ„c@Û‹«@Îbìﬂ
ÒçÓø@paãËé@@ÒãËé
@@Ô”ãì€a@ò”ã€aÎ@äÏÇ@xäÏu@lã�æa@…ﬂ

Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200
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or related financial instruments. This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by
son who may receive this report. Any such person should, before acting on the information in this report, consider the
ry, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or
onclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its
eteness of any statement made in this report. The analysis contained in this research report is based on numerous
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العرب والعالم

املالكي :نريد أن تتم التحوالت الدميوقراطية يف املنطقة سلمياً
اكد رئيس الوزراء العراقي
امس االول أن بالده تسعى
كي تتم التحوالت السياسية
يف عدد من الدول العربية
«بطريقة سلمية حتفظ للمنطقة
أمنها واستقرارها» ،مشددا على
ان العراق يرفض «التدخل يف
شؤون الدول االخرى».
وقال نوري املالكي خالل
<·^€È◊â
<ãÈÒÖ
 <Ÿ^éÈ⁄النمسا
] <ÌËÖÁ„€¢خارجية
استقباله وزير
<HÍi^œÈ⁄
®<gÈ
]<Ã◊”π
<ãÈÒÜ÷]Ê
ميشيل سبينده ليغر ،ان
¬<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ <Ì÷Ê^¶ <2
«سياسة العراق قائمة على
_·< »<s„ﬁ
]÷<H«ÃÈ÷`j
�
� <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄
الدول
شؤون
عدم
<±c
<Á‚ <^⁄
يف <Ö]Éa
التدخل <‡⁄
<‡⁄^n÷] <ÔÁŒ
االخرى» .وأضاف ان العراق
]˝<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ
]÷ <HÌÈâ^Èäيف
]÷” <ÌËÇÈالشعوب
<ÌâÖ^∫Êمطالب
«يدعم
¬◊<^€
÷<ÔÇ
<ÏÇuÁ⁄ <ÌËıÖ
على˘<Î
<ÅÁqÊ
_·< ˜<
واملكتسبات
احلرية
احلصول
<Ó◊¬<Ìä
 ^ﬂ⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜألن تتم
الدميوقراطية ،ونسعى
<‡⁄
÷¯<ÏÅ^Àjâ
]<ìí£
حتفظ
]÷ <ÌËÖ]áÁسلمية
التحوالت بطريقة
]J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£
للمنطقة أمنها واستقرارها».
<Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ
النمساوي
اخلارجية
ورد
ّ
<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª
وزير]§^<ÌÈqÖ
÷◊<l]4m`j
]÷ <HÎÖÁäعن
]÷ <ÇÈ√íبالنيابة
بالقول¬◊«<Óاتكلم
<oÈu
<^€Èâ
اننا نريد
] <kä”√ﬁاالوروبي،
االحتاد
<^‚Ç„éi
]˜<:÷] <l^e]Ü�ï
<Ó◊¬Ê<H·^ﬂf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
ان يكون العراق مستقرا وان
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
يصبح مركزا للتجارة يف الشرق
<‰Èﬂ√Ë
]÷◊<˜ <Íﬁ^ﬂf
]÷<Í◊}]Ç
]÷<·`é
«االحتاد
واضاف ان
االوسط».
<‘÷Ñ÷ <H^ËÖÁâ <‰Èﬂ√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
االوروبي مهتم بالتعاون مع
<Í◊rﬂi <Óju <ÿÈ”éj÷] <ª <oË3Ë
وسيقوم املسؤولون
العراق
]˘J«’^ﬂ‚<≈^ïÊ
املعنيون بهذا اجملال بزيارته
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
اهلدف».
لتحقيق هذا
�
√<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ
i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”u
]<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£
وكان زيباري عقد يف وقت
<]ÅÇé⁄
]<Ö]Á£
سابق<Ì÷Ê^õ
]<±
]÷ <H«;õÁنظريه
صحافيا مع
مؤمترا
]<ÌuÊ]Üπ
<Ì÷^u
<^„ﬁc
»<hÁqÊ
¬◊<Ó
النمساوي اكد فيه «انها الزيارة
]<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£
االوىل لوزير خارجية النمسا،
]˝<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ
ومهمة جدا
<ÿ”éeزيارة
وهي
»]÷<4È«j
تارخيية<ÿj”i
<ãÈÒÖ <Üç^f⁄
خالل هذه الفرتة» .واضاف ان
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê
نبحث
«التعاون العسكري مل
}¯J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
فيه ،لكنه بالطبع سيكون جزءا
»<^⁄
املستقبلي <^ñ
]˘¬]Ö <H«Ÿ^€
<ÃËÜíi
بيننا».
التعاون
من
<]Ç“ˆ⁄
]÷<H«Ì
]Á¢
<‹Èâ]Üπ^e
<Ó€äË
�
جهة ثانية ،أكد رغبة حكومته
من
_·< »]÷<ª <ÿí¨ <·_ <g´ <ƒËÜéj
واسعة
صالحيات
بإعطاء
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مشاريع املياه

2011
 Saturdayأن
4 Juneوأشار إىل
من ان
للمحافظات على الرغم
الدستور مل ينص على ذلك ،والصحة والرتبية ستكون من
الفتا اىل ان موازنة العام  2012اختصاص احملافظات ،معربا
اليت ترتاوح بني  112و 120عن امله يف ان تسهم مثل هذه
مليار دوالر ستحال اىل جملس اخلطوات اليت سينص عليها يف
قانون جمالس احملافظات يف
النواب قريبًا.
وقال املالكي خالل مؤمتر جتاوز الكثري من املشاكل بني
احملافظني وجمالس احملافظات الوزارات واحملافظات.
عقد يف مبنى جملس الوزراء وشدد املالكي على اهمية بقاء
_<ÖÁ⁄
]<HÍ⁄Á”£
القضايا <…]ÜÀ÷]Ê
<h]Áﬂ÷] <ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
كالسياسة
األساسية
يف بغداد امس إن مسودة
<ÿ”ée
]÷�^<ÃÒ
<–Èf�i
¬<›Ç
<åÜ”i
»¬<Çœ
]÷<^ñ ]Ö <H«h]Áﬂ
<ª
�
السيادة
ومحاية
اخلارجية
احملافظات
•◊<ãجمالس
قانون
J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ <ã◊• <Ì÷Ê^¶ <·˘ <HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
املعروض على جملس النواب واألمن املركزي والثروات حتت
<≈Ü <Ó◊¬ <gËÁíj÷]» <Ó◊¬ <ÅÇçÊ
]÷<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áﬂ
�
الدولة ،كما
مركزية
_ <Ì⁄áادارة
صالحيات
ستمنح
]÷<Í◊}]Ç
من ]˘<‡⁄
<ÔÁŒÊ
]<l^⁄Á◊√π
احملافظات ≠◊–<
<Ì⁄Á”v◊÷ <ÌÈŒ^nÈπ]Ê
االستثمار
احملافظات
قادرة على دعا
واسعة لتكون
¬^<ÏÇÒ
إىل <ÍÀËÖ
_<ÕÜç
<]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
]27منتقدًا ادارات يف القطاع اخلاص واألجنيب،
تنفيذ املشاريع،
]<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±
]!«<H
»<hàu
<Ìﬂ€È‚Ê
<tÖ^} <gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
الوزراء
جملس
 <ÏÜ�Èâان
مشريًا إىل
حمافظات ،مل يسمها ،بسبب
<±] <oËÇu
نسبة <ª
^<27] <ÎÅ
<›àj◊⁄
قريبا]÷<ÜËáÁ
}<·_Ê <^ëÁí
©^<åاملالية
املوازنة
 <Ì¬]Écسيحيل
للمشاريع
تنفيذها
تدني
»]÷<˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ
]÷<Ö^Èj
<‡⁄
_“<Ün
]!«<
»<hàu
<{e
واليت التتجاوز  7ونصف يف للعام  2012إىل جملس النواب
´<Á‚ <‰e <›^Œ <^⁄ <·_Ê <H«Ü£] <;õÁ÷]» <]4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g
�
للمصادقة عليها ،مؤكدا أنها
املئة.
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄ <ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
التشغيلي»
اجلانب
على
ركزت
احلالي
«الوضع
ان
واضاف
<‰œËÜ Ê <…Ü _ <·_ <Ç√e <HÍﬁÁﬁ^œ÷] <H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
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طهران سرتد بشكل «تفصيلي» وأنقرة تنفي أي خطط للتعاون النووي معها

القوى الكربى تقلص خالفاتها بشأن تقرير وكالة الطاقة الذرية عن إيران
جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو تأكيده أن
اخليارات كافة مطروحة يف ما
يتعلق بالربنامج النووي إليران.
تصريح نتنياهو جاء عشية
اجتماع جملس حمافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،حيث
كشف ديبلوماسيون غربيون
إن القوى العاملية حترز تقدما
يف تضييق اخلالفات بينها
حول كيفية التعامل مع تقرير
للوكالة التابعة لألمم املتحدة
أورد معلومات تشري إىل أن
إيران عملت على تصميم سالح
نووي .فيما اعلنت طهران
سرتد بشكل «تفصيلي» على
التقرير.
وقال نتنياهو يف كلمة أمام
الكنيست حول إشكالية توجيه
بالده ضربة عسكرية إليران
من عدمه ألقاها نيابة عنه
عضو الكنسيت االسرائيلي
ميخائيل ايتان ونقلتها صحيفة
على
بوست»
«جريوزاليم
موقعها اإلليكرتوني»،أجهزتنا
املعنية تعمل من أجل وقف
تسلح إيران نوويا» .أضاف
«جهودنا بهذا الصدد مستمرة
وسنبذل مجيع ما يف وسعنا
حلشد تأييد اجملتمع الدولي ألن
التهديد اإليراني ال ميثل تهديدا
على إسرائيل فقط بل للسالم
العاملي أيضا».
ذكر
الوقت،
هذا
يف
أن
غربيون
ديبلوماسيون
مسؤولني من الدول الست
الكربى وهي الواليات املتحدة
وفرنسا
والصني
وروسيا
جيرون
وبريطانيا
واملانيا
مفاوضات مكثفة لصياغة قرار
بشأن إيران يصدر عن اجتماع
جمللس حمافظي الوكالة يف
 17و 18من الشهر اجلاري.
لكنهم قالوا إنه ما زال من غري
املؤكد ان تتمكن الدول الست
من املوافقة على قرار يكون
جاهزا يف الوقت املالئم خالل
اجتماع جملس حمافظي الوكالة
الذي يضم  35عضوا يف ظل
االنقسامات املستمرة بني
الدول الغربية من جهة وروسيا

والصني من جهة أخرى.
وقال ديبلوماسي «أنا قطعا أكثر
تفاؤال مما كنت أمس .جيري
إحراز تقدم ».ورأى ديبلوماسي
غربي آخر أن هناك «أكثر من
جمرد فرصة متساوية» للتوصل
إىل اتفاق.
وكانت هناك خماوف من أنه
يف حالة عجز القوى الكربى
عن إنهاء اخلالفات حول عزل
إيران بهدف دفعها إىل إجراء
مفاوضات جادة فإن اسرائيل،
اليت تشعر خبطر من الطموحات
النووية لطهران ،قد تهامجها.
وقدم تقرير وكالة الطاقة
الذرية معلومات تشري إىل أن
إيران تسعى لقدرات لتحويل
املواد النووية إىل «أسلحة».
وكشفت هذه الوثيقة غري
بني
انقسامات
املسبوقة
القوى الكربى وانتقدت روسيا
التقرير ووصفته بأن له دوافع
سياسية يف حني أن الدول
الغربية استغلته حملاولة تكثيف
الضغوط على طهران يف صورة
عقوبات اقتصادية أشد.
وتواجه دول غربية مأزقا قبل
اجتماع حمافظي الوكالة اليوم
وبعده فإما أن تضغط من أجل
إصدار قرار بلهجة مشددة مما
يعين بالتالي احتمال معارضة
روسيا والصني أو تقبل نصا
أضعف للحفاظ على وحدة
الصف.
وقال ديبلوماسيون إن أي قرار
يلقى تأييدا واسعا من املرجح
أال يصل إىل حد اختاذ إجراء
ملموس مثل إحالة إيران مرة
أخرى إىل جملس األمن التابع
لألمم املتحدة يف ظل عزوف
روسيا والصني.
وتوقع ديبلوماسي غربي أن
يكشف االجتماع عن خماوف إزاء
النشاط النووي اإليراني ويدعو
طهران إىل الرد على املسائل
اليت أثريت يف تقرير الوكالة
اليت تتخذ من فيينا مقرا والذي
صدر األسبوع املاضي .أضاف
«أعتقد أننا نصل إىل مرحلة
يصبح فيها (النص) مقبوال
للجميع ».وحتدث مبعوث غربي

آخر عن «فرص
التوصل إىل اتفاق.
وسيكون اهلدف الرئيسي ملثل
هذا القرار إظهار جبهة موحدة
للقوى الكربى وتنبيه إيران إىل
احلاجة لالخنراط يف حمادثات
جادة حول برناجمها النووي.
وانتقدت إيران تقرير الوكالة
ووصفته بأنه «غري متوازن» وله
«دوافع سياسية» .وباالمس،
اعلن وزير اخلارجية االيراني
علي اكرب صاحلي ان ايران
سرتد بشكل «تفصيلي» على
التقرير االخري للوكالة الدولية
للطاقة الذرية .ونقل التلفزيون
الرمسي عن صاحلي قوله «قررنا
ارسال رد تفصيلي على تقرير
(املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يوكيو) امانو».
اضاف ان الرد سيوزع على
كل الدول واملؤسسات الدولية
املعنية.
وأوضحت الواليات املتحدة
وحلفاؤها عزمهم على تشديد
العقوبات على إيران بعد تقرير
الوكالة.
وعلى الرغم من تلك اخلالفات
قال الرئيس االمريكي باراك
أوباما يوم السبت إنه والرئيس
الروسي دميرتي مدفيديف أكدا
جمددا على «اعتزامنا العمل
والتوصل إىل رد مشرتك
حتى ندفع إيران إىل الوفاء
بالتزاماتها الدولية يف ما يتعلق
بربناجمها النووي».
اىل ذلك ،اعلن وزير الطاقة
الرتكي تانر يلدز امس ان
بالده ال تعتزم التعاون مع
إيران يف بناء حمطات للطاقة
النووية ،وذلك بعد يوم من
تلميح مسؤول إيراني كبري إىل
هذا األمر.
وكان مستشار الزعيم االعلى
االيراني علي خامنئي للشؤون
اخلارجية ،حممد جواد الرجياني،
قال لرويرتز يف نيويورك اول
من امس ،إن طهران مستعدة
إلشراك دول جماورة يف ما
لديها من تكنولوجيا نووية
ملمحا إىل إمكان مساعدة تركيا
يف بناء حمطة للطاقة النووية
طيبة»

للبيع
سرير أطفال من الحديد بحالة ممتازة
مع فرشة
السعر  100دوالر
لالتصال97880313 :
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9.30  الساعة2011 الثاني
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
.مساء
ً
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e
كانون/ ديسمرب8 اخلميس
J«h^“Ü◊÷
 بعد3.30
الساعة
2011
األول
<·Ê3éË
<‡ËÑ÷]
<h^“Ü÷]»
<·]<Ÿ^ŒÊ
.الظهر
<Í�«i <:÷] <II <MyMulti <Ü“]Ñi
كانون/ديسمرب
اإلثنني
<l]Ö^�œ÷]Ê
<l¯ ^£]19
<2¬ <ÜÀä÷]
9.30
الساعة
2011
األول
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ≤
.مساء
ً
<l]Ö˜ÊÅ
<U <·ÊÜ 23
ÁÈâ اجلمعة
<‹„ﬁ]
كانون/ديسمرب
<NQÊ
<ÌËÜ„é÷]
<ÏÜ“Ñj÷]
<Ó◊¬
 بعد3.00
الساعة
2011 األول
<ÌÈ◊íÀ÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
.الظهر
<ÜÀâ <ÏÜ“Ñi <Ó◊¬ <Ö˜ÊÅ <MLL <Ê
كانون/ ديسمرب24 السبت
J«^ËÁﬂâ
12.30  الساعة2011 األول
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷
.بعد الظهر
0421778671<Áâ]Ü∆

<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<‡◊¬_
يبث حفل توزيع جوائز
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
The Ethnic املصاحل اإلثنية
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
 على2011 Business Awards
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
املستوى الوطين على قنوات
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁﬂâ<Ê]
 ويفJÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
Aurora  وSBS2  وSBS1
مجيع أحناء آسيا على قناة
<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje^
Australia
Network،
<Ü“]Ñi
<Ö^√â]
<òÀ} Vision
<‹jÈâ
<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷]
<ª <ÜÀä÷]
.TVBA
 وAsia
<‹øjﬂ⁄<ÿ”ée<^„ﬁÁ◊€√jäË<‡ËÑ÷]
وكما جرت العادة خالل
<Ü،السابقة
ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
23 السنوات ال
<ª
<]Ö˜ÊÅ
<NPL
<h^“Ü÷]
<Ó◊¬
الذي
احلدث
متابعة
باإلمكان
JÌﬂä÷]
جرى مبشاركة رمسية وحضور
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
الفت ملمثلني عن خمتلف
<‹Èø¬ <`fﬁ <Á‚ <D^√eÖ˜]E <›ÁÈ÷]
واملؤسسات
<·^”ä÷]
<‡⁄ اإلثنية
<Ö^�œ÷] اجلاليات
<h^“Ü÷
.الكربى
العاملية
<·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <∞È◊-]
العام أكثر من
وشارك هلذا
J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä÷]
57 من
<جتاريةgÒ^ﬁ
مصلحة
700
<à◊È‚
<käË]
<Õ^ï]Ê
<pÊ^â<ÁÈﬁ<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
دولة ووصل اىل النهائيات
<›ÁâÖ
<ÏÇËÇ¢]
< بينهاòÈÀ~j÷
جتارية ومن
<مصلحةà◊ËÊ
12
<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ]
Ghanem أنطوان غامن من
±]<<East
Hills<‡⁄<‡ËÜ
^äπ]
لبناني األصل
 وهوGroup
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
وعضو اجلامعة اللبنانية الثقافية
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
يف العامل وكان صاحب الباع
<]Üç<Çﬂ¬ $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç
حتقيق مشروع
الطويل يف
J«ÌËÁﬂâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
»اللبناني
«املغرتب
متثال
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
كربى
باحات
اليوم
ن
يزي
<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j÷]
ّ الذي
غامن
وأنطوان
.العاملية
املدن
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
<ÕÁâÊ
<h^“Ü◊÷
<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê
¯< كتب على متثال املغرتب€†
وكما
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi
اللبناني وحبسب الفيلسوف
«  جربانJl¯Ò^√÷]<ÌÈﬁ]àÈ⁄<Ó◊¬
اللبناني جربان خليل
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<ƒe^iÊ
من لبنان اىل العامل» ملحمة
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
.جناح جديدة لطائر الفينيق
<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ]
:وفيما يلي مواعيد البث
<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ˘]
SBS
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

اسرتاليــات
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
ما هي توجيهات وزير اهلجرة خالل
�
ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé˛a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âﬂ@ZpÏia
 ? الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية2011 شهر تشرين األول لعام
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1. The leader of a local
council<ª
is called
<·]Ç◊e
<Ìø ^-] <l^⁄Á”£]
1)
Mayor
Shire<Íñ≥
President
<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄or<^⁄ÇŒ
<ÔÜ}_
2) Mayor or President
Jl^m^√fﬁ˜]<òÀ}
3) Mayor
Sure President
<ÖÁäÈ
Ê2÷]or<ÜËÜœi
<ÖÊÇë <Ç√eÊ
4)
Mayor
or
Shine President
<lÁe] <ÍﬁÁõ <ÇÈä÷]
<^¬Å <lÁﬁ^∆

<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìﬂ¢ <^éﬁ] <±]
2. Defence<òÈÀ°
and Roads<l^ËÁjä⁄
<l^m^√fﬁ]
1) are both
responsibility of
J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷]
the Australian
government
<·]
<‡⁄ <ÌïÖ^√π]
<‹È¬á <ÖÑuÊ
2) are financed
by taxes
<Ì÷^äπ]
<Ì�◊â <Ñ}`Èâ
<|]3Œ˜]
<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj÷
3) are both responsibility
<àr¬
<’^ﬂ‚»
<Ÿ^ŒÊ <J∞Èâ^Èä÷]
of the
territorial
or state
J«^ﬂ‚<ÌÈ⁄^ﬂ÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
governments
<ÿfŒÊ
<ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
4) are<˜Ê_»
both <lÁe]
responsibilities
of
<]ÖáÁ÷]
<ÌäÈÒÖ <·^ <Íç <ÿ“
local governments
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%
J«l^e^~jﬁ˜]<ÿfŒ<Í÷]3â˘]
3. What
is MP?
<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê»
1) Member of Party
<‰◊“
<Ÿ]ˆä÷]of
<ŸÁu
<ÏÜ�Èä÷] <‡¬
2) Minister
Production
J«Ä^ﬂπ]<4«i
3) ‘in the afternoon’
<‹È¬á
<ÿë]Êof<HParliament
<–u˜ <kŒÊ <ª
4) Member
<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π]
<ÜËÜœj÷]
<·_ <±chouse
<]4é⁄ <HÌ◊Úâ˜]
4. Which
of the
<ÕÁâ
<ÌÈ÷]3â˜]
<V <Ÿ^Œ
Parliament
is <Üâ˘]»
sometimes
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„ﬁ<ª<ÿ€vji
called the Lower House?
J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄^”÷]
1) the Cabinet
<2)
·^π2÷]
<lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ`âÊ
the ATO
<]ÖáÁ÷]
<the
<ÌäÈÒÖ <·_
<‡”µ <ÃÈ“»
3)
House
of
<^„jfËÜï
<·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
Representatives
J«[ºœ
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ
4)
the senate
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
<VÍ‚
<ÌœÈœ£]Ê <[Üâ˘]
<›_
5. Australians
in each
J»Üâ˘]
electorate vote for

، 2011  تشرين األول12 يف
J«—Ü�÷] <≈^ÀiÖ] < <ÿæ <ª <Ö˜ÊÅ <l]Ö^È◊⁄ <^⁄Çœ⁄ < <·ÊÇ¬^œjπ] <Óœ◊jÈâ
أعلن وزير اهلجرة نوع اتفاقات
<Ó◊¬ <Ü√â <ƒñﬁ <^ﬂﬁ]» <k ^ï]Ê <H <]Ö˜ÊÅNR <·ÁeÜ”÷] <‡õ <Ü√â <·ÁeÜ”÷] <ÌfËÜñ÷ <‹„i^ñËÁ√i
العمل اجلديدة اليت وقعتها
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷] <Ö^È◊⁄ <MMHQ <±] <ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj÷ <‡⁄ <Ï^À√π] <Ìfj√÷] <ƒÀi3â <^€“
اسرتاليا مع دولة
<‹„√ Å <gfäe <‡ËÑ÷] <∞mÁ◊π] <Ìä∏ <ìí~jâÊ <JÖ˜ÊÅ <òÀ~ﬂπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ÷]
النحو
على
اجلديدة
بابوا غينيا
<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚ <òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ <±c <Ö˜ÊÅ <ULLL <‡⁄ <hÜœË <^⁄
:
أدناه
املبني
<o√fﬂπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷] <ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î] <l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄ <ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ] <‡⁄ <·˚] <^„È <Üøﬂ÷] <ÎÜ´ <:÷]
ما هي اتفاقات
JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ العمل اجلديدة؟JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
<direct-action policy <ÂÅ^œjﬁ] <ªÊ
<ÖÁäÈ Ê2÷] <Ÿ^Œ <lÁe] <ÇÈä◊÷ <lÁﬁ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷] <‡ç <^€“ <^È÷Áq <ÎÖ^éjä⁄ <4f“ <^¬Å <ÇŒÊ
اسرتاليا مع
<Ó◊¬ <Ïà”iÜπ] <ÌÈ÷˚] <·] <lÁﬁ^∆ <Ÿ^qÖ <Ö^f“ <Ó◊¬ <^¬É˜ <^⁄Ár‚ الدولة
<åÊÖ<هذهÄ^ﬂπ]
<4«j÷وقعت
<ÅÖ¯È∆
والعطالت
،
العمل
<اتفاقHlÁﬁÖ^∆
على
<ÌÀ◊”i<ÿŒ˘]<ÌœËÜ�÷]<ÿn≥<—Áä÷] <s„ﬁ <]ÊÇœjﬁ] <‡ËÑ÷] <Ÿ^€¬˘] <ÂÜËÜœi <‹◊â <ÎÑ÷]
الفرص
بغاية
،
direct-Ê <l^m^√fﬁ˜] <òÀ§ <Ì⁄˙÷ <Ó◊¬ <ÌfËÜï <öÜÀ÷ <Ì⁄Á”£] ألبناء
<H^m¯n÷]
<›ÁËتأمني
<Ì⁄Á”v◊÷
<ÍÒ^„ﬂ÷]
**املحامية بهية ابو حمد
فرتة
باطالة
املذكورتني
الدولتني
<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy <ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷] <òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±]
العطلة
<ÌËÁÚÀ÷] <0^íπ] <‡⁄ <ÌÈâ^Èâ <^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘] <ã◊• أطول
<±]بوقت
<ÿíËوالتمتع
<ÎÑ÷] ،هلم
<ÿ}Ç÷]
<ÎÊÑ÷
وقعت
–
املذكورين
البلدين
<يفTL
them
in the Senate
<ª <ÿ«◊«ji
<·_ <^„ﬁ`ç <‡⁄ <:÷] <ã◊• <ãÈÒÖÊ <HÍ÷Å]Üe <›^‚]Ü∆ <ª <HÌﬂä÷] <ª <Ö˜ÊÅ <Ã÷_
50
حلول
مبناسبة
االتفاقات
هذه
2) two JÅ^íjŒ¯÷<ÔÜ}_<l^¬^�Œ
people to represent <g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å] <Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
<الوزاريÌfäﬂ÷^e
„^< للمنتدىi^fj¬
عامًا
باالنغماس
<أعالهÍç]Ü“
املذكورتني
<ã◊•
<ãÈÒÖÊ
<‹Ë]Ü∆ الربملان
<·ÁeÜ”÷]in<4√äj÷
<‰ïÜ¬ <ªÊ
<ÿ}Ç÷]<يفÎÊÑ÷
them
the House
of يف
.
كانربا
_
،< جديدةÍe
حضارات
<ÏÖ]Å] <‹„ﬁ_ <‡⁄ <Ç“`j◊÷ <4«jjâ <Ó◊¬˜]
<Ì ^œm <∞e <^Œ^fâ <ÂÖ^fj¬^e <·ÁjÈ◊Èe <Íe <èj‚
Representatives
فريدة
<خبرباتH <Üíﬁ
والتمتع
<ÎÑÀﬂj⁄
<‡¬ <¯ñ
<’^q <ÏÅ^Ëá <‡⁄ <ÇÒ]Á <Î_ <]Áœ◊jË <%
<^È÷]3â]
<lÜ}_ to
<:÷]
<ÌÈÒ^€£] من
3)
one person
represent
االتفاقات ؟
الغاية من هذه
وتقدم ايضًا
،جرائها
<ÿÈäπ]
<Í√Èf�÷]
<á^«÷]Ê
<‹vÀ÷]
<ª <l^u¯ë˝]
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄
JÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj√÷]
them
in the <ÿfŒ
House
of العالقات
�
،جتارية
‡<كانتËÑ÷]
سواء
املتبادلة
ً
<]Á√ïÊ
<l^¬^ﬂí◊÷
<Ÿ^Œ <Íï^π] <·Üœ÷] <l^ﬂÈﬁ^$ <أوÜíŒ»
<ÖÁäÈ Ê2÷] <^ñË_ <ò Ö <^€“
Representatives
ُ <أنΩ]Ü
<تعطىª
الغاية]˜ منها
واحلوار
،اقتصادية
<ÿfŒالدائم
<«ÌÈi]Ñ÷]
<Ìv◊íπ]Ê
<Üøﬂ÷] الفرصة
<ÿéÀ÷]
<lÁﬁÖ^∆
Ê2÷] بني
<òËÁ√j÷]
<lÁﬁ^∆
4)
one <·]
person
to <ÖÁäÈ
represent
دولة
من
كانوا
ان
اجلامعات
لطالب
 كما،البلدين
<‰ﬁ`çin<‡⁄
<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€◊÷
them
the<·ÁeÜ”÷]
Senate <4√äi <ª تشجع على تبادلJÌÈﬂõÁ÷]<Ìv◊íπ]
 أو، اجلديدة
بابوا
،التجارية
العالقات
<ÅÖ¯È∆ <ÏÇÈä÷]
<k€„i]
<^‚ÖÊÇe ،اسرتاليا
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ <Ï3 » <±c <ÎÅˆË <·_ واالستثمارات
<l^ç^√π]
<ƒ Ç÷< غينياÏ4}˘]
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بني
أعمارهم
ترتاوح
والذين
. بينهم
املتبادلة
<lÁe]
<ÇÈä÷] <ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj÷]
J«Ö]Üœjâ˜]<›Ç¬Ê<Ü ^ﬂj÷] <ÜËÜœj÷] <‰ËÁée
<وقضاءÖ^√â_
،^≈<للعملÀiÖ˜
، سنة30و
<‡⁄<^œu<Ï4f”÷]<ÌÀ◊”j÷]<·c»<Ÿ^ŒÊ <‹È¬á <Ó◊¬ <^⁄Ár‚ <kﬂçÊ العطلة
<J·ÁeÜ”÷]
<ºœ
Correct answers:
لفرتة
املذكورين
البلدين
يف
<الذينlÇœjﬁ]
هم البلدان
من
<‰jâ^Èâ
<ÌïÖ^√π]
-d < <{÷<Í€Èøﬂj÷]<s„ﬂ◊÷<·^¬É˝] لديهم
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰ﬂ”÷Ê
وذلك
شهرًا
12 اقصاها
بشكل نفس
JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action policy االتفاقات املتبادلة مع
<≈^ÀiÖ]
<·ÊÅ
<Ì÷Á◊Èv◊÷
<gÒ]Üñ÷]
. متبادل
اسرتاليا ؟
<k÷^ŒÊ <‡⁄ <±Ê˘] <Ìﬂä÷] <ª
J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷ <·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ
<ÅÁŒÁ÷]
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê <Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]» <ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ
من هذه
املنفعة
`·<ما هيe
<ìÈ◊œiعلى
<‡⁄ <ÿm^∫
<–Èœvj÷ االتفاقات
<^¬ÁïÁ⁄ <Ÿ]ài <˜ <Ä^ﬂπ] <4«i توقيع
<Çu] <^eÜ„”÷]
<Ö^√â_
<≈^ÀiÖ]
“‹<اسرتاليا
� وافقت
؟
<ƒ ÜË <·_ مع
<‰ﬁ`ç
<‡⁄ <l^m^√fﬁ˜]
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœﬁ¯÷ ،بنغالدش
JòËÁ√j÷]<h^fâ]
مماثلة
اتفاقات
<4√äi
<‡⁄
<4n”e
<Ün“_
<Õ¯“˜]
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جلسة رائعة مع النرجيلة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري
والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081

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

انتقدت تعزيز كانبريا عالقتها الدفاعية مع الواليات املتحدة

بيكني :اذا مت تهديد املصاحل الصينية فاسرتاليا ستكون يف مرمى النار

ﻥ

وجهت الصني تأنيبا قويا لكانبريا
على خلفية تعزيز عالقاتها
الدفاعية مع الواليات املتحدة
االمريكية ،حمذرة اسرتاليا من
انها قد تكون «وقعت يف تبادل
الطالق النار» يف حال استخدمت
الواليات املتحدة قواتها يف
قاعدتها العسكرية اجلديدة يف
اسرتاليا لتهديد مصاحلها.
وقالت افتتاحية شديدة اللهجة
لصحيفة الشعب اليومية اململوكة
من قبل الدولة ان معاهدة الدفاع
االسرتالية االمريكية اجلديدة
تشكل تهديدا أمنيا السرتاليا.
ومما جاء يف االفتتاحية «ال ميكن
السرتاليا بالتأكيد ان تلعب حبمق
مع الصني  ،ومن املستحيل على
الصني ان تظل بعيدة ،يف حال
حاولت أسرتاليا تقويض أمنها».
واضافت «يف حال استخدام قواعد
اسرتاليا العسكرية ملساعدة
املصاحل االمريكية واحلاق الضرر
باملصاحل الصينية ،عندئذ تصبح
اسرتاليا نفسها يف مرمى اطالق
النار».
وحذرت االفتتاحية اسرتاليا من
االعتماد على الصني ملصاحلها
االقتصادية ،بينما تتحول اىل
ألغراض
املتحدة
الواليات
سياسية وأمنية.
وتابعت تقول «رمبا تتجاهل غيالرد
شيئا  --ان تعاونها االقتصادي
مع الصني ال يشكل أي تهديد
للواليات املتحدة ،يف حني أن
Melbourne
بني اسرتاليا
التحالف العسكري

اوباما بني غيالرد وعقيلته ميشال
املتحدة
والواليات
يستخدم للسياسة اخلارجية للبلدان يف
ملواجهة الصني».
هذه املنطقة ،وال سيما على
وزارة اخلارجية الصينية وصفت خلفية النمو االقتصادي البطيء».
أيضا تعزيز التحالف على انه غري وقد جاء رد الفعل الصيين القوي
مناسب ويتعارض مع التنمية على إعالن األربعاء بعد كالم
السلمية يف املنطقة.
شديد اللهجة من وزير اخلارجية
وقال املتحدث باسم وزارة االندونيسي مارتي ناتاليغاوا.
اخلارجية ليو وميني ليلة االربعاء ويف كشفه عن خطط ليصبح
«قد ال يكون مناسبا متاما تكثيف عدد مشاة البحرية االمريكية
وتوسيع األحالف العسكرية ،ورمبا يف قاعدة املقاطعة الشمالية
لن يكون يف مصلحة الدول يف  2500يف غضون مخس سنوات
Saturday
األمريكيPage
22
هذه املنطقة».
أهمية
الرئيس
4 June 2011أكد
يف
السرتاليا
واضاف يقول «تعتقد الصني ان االسرتاتيجية
التنمية السلمية والتعاون هو منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
اجتاه العصر ،والتيار الرئيسي اليت تسيطر عليها القوة املتنامية
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
RSA certificate




Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

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

للصني واهلند.
ولكن يف حني وجد الزعيمان
أرضية مشرتكة حول االمن
االقليمي والتنمية ،رفض الرئيس
اوباما ادعاء رئيسة الوزراء
غيالرد بأن ضريبة الكربون هي
مرآة الجتاه عاملي ،مما جيعل من
الواضح أن الواليات املتحدة لن
سعر الكربون يف غضون السنوات
اخلمس املقبلة.
وكان قد وصل أوباما اىل كانبريا
يف وقت متأخر من يوم االربعاء
يف رحلة تهدف أساسا إىل
تأمني أمن أعمق يف العالقات
مع اسرتاليا مبناسبة مرور 60
عاما على معاهدة الدفاع بني
البلدين.
وقال أوباما واىل جانبه السيدة
غيالرد «ان حتالفنا سيكون ال
غنى عنه ملستقبلنا املشرتك،
وحنن حباجة إىل األمن ،واالزدهار
الذي ننشده ،ليس فقط يف هذه
املنطقة فحسب بل يف مجيع أحناء
العامل ..هذه املنطقة ذات أهمية
كبرية بالنسبة لنا ،انها يف أعلى
قائمة أولوياتي ،وحنن قادرون
على القيام بدور قيادي يف
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ».
ويف أول زيارة له إىل أسرتاليا
بصفته رئيسا للواليات املتحدة،
وصف أوباما الوضع يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ مبثابة غرفة
احملرك للنمو االقتصادي العاملي
ّ
مما يربر ارتباطا اعمق بالواليات
املتحدة  ،مبا يف ذلك القيادة
يف خلق أو احلفاظ على «قواعد
الطريق» جلميع الدول لتوجيه
التنمية بشكل منظم واحلفاظ على
السالم واالزدهار.
وفيما رحب أوباما بصعود الصني
قال «مع صعودها تزيد املسؤولية
اليت مشلت اللعب وفقا لقواعد
كونها قوة عاملية».
وخالل حمادثات خاصة االربعاء،
وضع كل من السيدة غيالرد
والرئيس أوباما اللمسات األخرية
على اتفاق أمين جديد تنشر
مبوجبه الواليات املتحدة 250
من مشاة البحرية االمريكية يف
املقاطعة الشمالية ملدة ستة
أشهر يف السنة اعتبارا من العام
املقبل  ،وزيادة االلتزام تدرجييا
إىل  2500من مشاة البحرية
.2017-2016
وقال أوباما انه يريد ان يرسل
رسالة واضحة إىل دول املنطقة

سالم «غري شكل» بني غيالرد واوباما
بأن الواليات املتحدة تريد رفع
مشاركتها ،وتؤكد أيضا على قوة
حتالفها مع اسرتاليا.
اما السيدة غيالرد فقالت ان
هذه املبادرات من شأنها أن
جتعل التحالف أقوى وتعزز
التعاون اإلقليمي ،مضيفة «اننا
تنمو اقتصاديا،
يف منطقة
ولكن االستقرار مهم جدا للنمو
االقتصادي».
واضافت قائلة «ان حتالفنا أساسا
يوطد االستقرار يف منطقتنا.
وهكذا فان حتالفنا من خالل هذه
املبادرة اجلديدة يقوي االستقرار
وسيكون من اجليد لقوة الدفاع
قدراتها
لزيادة
االسرتالية
من خالل التدريب املشرتك،
والتدريب املشرتك مع الواليات
ً
مشاة حبرية وأفرادا».
املتحدة
وكان وزير اخلارجية االندونيسي
مارتي ناتاليغاوا قد حذر ليل
االربعاء غيالرد وأوباما من ان
خطة االنتشار يف مشال اسرتاليا
ختاطر خبلق «حلقة قاسية من
التوتر وعدم الثقة يف املنطقة».
ويف حني أشاد أوباما خبطة
رئيسة الوزاء فرض  23دوالرا
على طن الكربون واصفا اياها
بالـ «جريئة» غري انه قال ان
الواليات املتحدة تعمل على تغري
املناخ من خالل متويل أحباث
طاقة بديلة وخفض انبعاثات
السيارات  --اسرتاتيجية مماثلة
لسياسة طوني ابوت يف العمل
املباشر  ،مما استدعى اهلجوم من
قبل السيدة غيالرد معتربة اياها
بانها غري كافية.
وكانت غيالرد قد بررت ،خالل
الطويل
السياسي
النقاش
والتصادمي يف كثري من األحيان
الذي سبق أقرار هذه الضريبة،
خطتها بالتحذير من أنه إذا مل
تقبل اسرتاليا ضريبة الكربون
فانها من املكن أن تتخلف
عن بقية العامل ،وحتى مواجهة
تعرفات (تعريفات) جديدة من
تسعر الكربون.
الدول اليت
ّ
ورفضت رئيسة الوزراء خطة
العمل املباشرة للسيد ابوت
ووصفتها بأنها غري كافية خلفض
االنبعاثات وادعت بانها قد تكون
عبئا على دافعي الضرائب.
وعقد الزعيمان ،ليل االربعاء،
مؤمترا صحفيا بعد ساعة من

احملادثات  ،سئل اثره أوباما
عما إذا كانت الواليات املتحدة
ستتبنى ضريبة الكربون يف
غضون السنوات اخلمس املقبلة،
قال «يف الواليات املتحدة ،على
الرغم من أننا قد ال يتم مترير
ما نسميه نظام للحد األقصى
والتجارة والتبادل ،ما قمنا به
هو ،على سبيل املثال  ،هو
اختاذ خطوات ملضاعفة كفاءة
وقود السيارات ،اليت سوف
يكون هلا تأثري كبري على إزالة
الكربون من الغالف اجلوي» .
واضاف «لقد استثمرنا بكثافة
يف أحباث الطاقة النظيفة...
مع حتسني الكفاءة وجمموعة
كاملة من اخلطوات ،ميكننا الوفاء
بااللتزامات اليت قطعناها على
أنفسنا (يف املؤمترات الدولية)
يف كوبنهاغن وكانكون».
ودعا أوباما الدول النامية الختاذ
إجراءات بشأن تغري املناخ  ،لكنه
قال ان ليس كل الدول يف حاجة
إىل اختاذ اإلجراءات نفسها« .يف
نهاية املطاف ،ما نريده هو آلية
ميكن من خالهلا مجيع البلدان
اليت تبذل جهودا وانها ستكون
صعبة ،وال سيما يف وقت كانت
فيه االقتصادات  ،والكثري من
االقتصادات ،ال تزال تكافح».
ويف عودة اىل االتفاق ففي إطار
خطط لزيادة الوجود العسكري
يف أسرتاليا  ،تشارك القوات
االمريكية املشاركة يف تدريبات
مشرتكة مع نظريتها االسرتالية،
فضال عن اجراء تدريبات خاصة
بها.
ووافقت اسرتاليا على تسهيل
زيادة استخدام داروين من قبل
الطائرات االمريكية العسكرية مبا
يف ذلك طائرات مقاتلة وقاذفات
 ، B52وذلك لتطوير خطط لزيادة
استخدام القوة البحرية لقاعدة
ستريلينغ غرب أسرتاليا من قبل
السفن االمريكية.
وأشاد أوباما بالتنمية االقتصادية
فى الصني وقال انه سيكون
من اخلطأ االعتقاد أن الواليات
املتحدة كانت ختشى من العمالق
الناشئ (الصني) ،أو أنه كانت
حتاول استبعاده من احملافل
الدولية مثل الشراكة عرب احمليط
اهلادئ واملنطقة التجارية احلرة
املقرتحة.
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Page 120407405846@Zﬁbóm˝€
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0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

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

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

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

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

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

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

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

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

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

ANB

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

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

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

÷]
mF@@@@@

¸a

3213

own

*

@Tables tops~@Splash

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

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

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

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

Y
PH:

Ph:(02)2011
9709الثاني
2267
- 19
Fax:(02)
تشرين
 السبت9707
123213
صفحة
Mob: 0410 606 786

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

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

PH: 13
9793 Saturday
8333 4Mob:
0414 600 042
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*Commercial*
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0435922378
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Safwat Arfan
@Îa – Sayed
Manager
0407405846@Zﬁbóm˝€
(B.COMM.,
FTMA, AIM, FTIA)
0403482345
@97405846@@@@@@@@@@@
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@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
@Hasham
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
Tailoring

ﻃﻠﺒﻪ
ﺔ
ﻓﻲ
ﺮﺓ
<gë

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

Ph:(0
Ph

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

Êbœã«@pÏ–ñ

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
PH:ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
9793 ﺍﶈﻠﻴﺔ
8333ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
Mob:ﺃﺟﻮﺩ
0414
600 042
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ
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@pbj‹†
@Úœb◊
Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
@pbjéb‰æa
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مقاالت

القانون املشكلة ...إذا ما وصلنا اىل االنتخابات تشكيالت األمن الداخلي تنتظر سوريا أيضاً

جان عزيز
نفسيهما أمام رفض حليفهما احلريري للنسبية،
بني هجوم اجلامعة العربية على سوريا ،وهجوم خوفًا على مقاعد بريوت والشمال .وبالتالي بات كأمنا البالد أدمنت التعطيل الذي مل تعش سواه يضيف املسؤول ذاته سببًا آخر حيول دون إجراء
معرضني لالنكشاف خالل السنوات الست املاضية .وإذا كان منطقيًا تشكيالت عامة للضباط :الوضع األمين يف البالد
التفجريات األصولية على صور ،آخر «فسحة
روحية» صقرا  14آذار املسيحيان
ّ
ّ
«احلسمني» يف دمشق ،شديد احلساسية ،سواء إذا ُنظر إليه بعيون داخلية،
جنوبي األولي (نسبة اىل املشروبات الروحية) ،مسيحيًا ،لناحية رضوخهما إلمالءات قريطم ،ما ربط املشاريع الكربى بأحد
َ
املستغرب أن ينسحب ذلك على قرارات أو إذا راقبنا انعكاسات احلرائق اإلقليمية .وأي
تتزايد اقتناعات الدوائر البكركوية بضرورة أوجب اهلرب من النسبية ،فظهر مشروع الفرزلي فمن
َ
اإلنقاذ
أجندة
االستعجال يف تطبيق
امليثاقية .مالذًا .أعلن االثنان تأييدهما للطرح .بعدهما وجد «صغرية» كتشكيالت الضباط
شهرين على
مركز جديد
 2011يف
Page
حباجة إىل 8
ضابط ُي َعينّ
ﺻﻔﺤﺔ ٨
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
Saturday
4 June
التمسك
وبعد
«الطائف»،
جوهر
بعد إعادة جتديد
ينتخب
فأن
مشابه.
وضع
يف
نفسه
عون
ميشال
كل البلد مشلول بانتظار تبيان اخليط األبيض األقل من أجل اإلمساك بكافة أوراق القطعة اليت
بالدميوغرافيا السيادية ،يأتي قانون االنتخابات كل مذهب نوابه ،بضاعة ّ
حد وصف سريأسها .ويف ظل ما تشهده البالد ،لن نغامر
«جذابة» مسيحيًا أكثر من من األسود يف سوريا .احلكومة ،على ّ
ﻭﻋﺎﻟﻢ
ﻋﺮﺏ
أي
ملصلحة
رفضها
فإن
النسبية اجملردة .وبالتالي
النيابية.
وزير «مشاكس»« ،يف حالة موت سريري» ،واأليام بإصدار أمر نقل عام .وإىل أن تتوافر الظروف
الرابية
من
وجيعل
الصورة
يقلب
قد
آخر،
طرح
يف
االقرتاحات
مناقشة
من
أشهر
مخسة
مدى
على
املقبلة تنبئ مبزيد من التوغل يف حالة الغيبوبة .السياسية املالئمة ،ستبقى املديرية متارس
واألفكار
االنطباعات
من
الكثري
غ
ت
الصرح،
حلقات
حساب
على
الضاحية،
مبصاحل
القبول
موقع
يف
يرّ
و»كل البلد يعين كل البلد» .وكما يف السنوات عمليات تبديل الضباط باملفرق ،عرب قرارات فصل
ّ
العامة لقوى األمن
املديرية
األولية .األسباب املوجبة ملقاربة املشروع ،باتت املسيحيني .هكذا ،ويف عملية مزايدة تفاعلية الست املاضية ،تعيش
^¬<ÌÈ
Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
واآلخر<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬.
تصدر بني احلني <±c
]÷<Ü≥ <:
الفقرة]÷<Ìﬂ‚]Ü
»]÷<ÕÊÜø
]˘¬◊<·_ <Ó
<Â4øﬁ
أمام _·<
نفسه <±c
<]�4é⁄
∆<H«Â4
]<ã◊.
<ãÈÒÖ
]¬<2j
املشرتك،
العيش
مقتضيات
معروفة:
على
إمجاع
بكركي
لقاء
وجد
متسارعة،
ً
ّ
سياسية هي
املؤسسة «خضات
]÷ <gÒ^ﬂوفضال عن
السياسية
األوضاع
]÷<h]Áﬂانعكاس
أسوأ حاالت
الداخلي
]˘<Í“4⁄
•◊<ã
÷◊<ª <ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝] <ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e <4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
]˘<·_ <Í“4⁄
<2j¬]Ê
<ÌË˜Ê
]÷<ª <Íõ]ÜœµÇ
جتنيب ]<hà£
األخرية من املقدمة الدستورية التأسيسية حول صيغة الفرزلي .بقي تفصيل :هل يقبل الشركاء
≥<ª <ÿËÁ
_¬◊<ÔÁjä⁄ <Ó
<‹ËÇœi
>]˜<Ö^éjﬁ
<Çﬁ]2È◊Èq
“<∞jäËÜ
<’ÖÁËÁÈﬁ
التشكيالت
االبتعاد عن إجراء
]<Í⁄^ﬂjπيوفر
]÷<ÎÊÁﬂغنى عنها»،
الداخلية يف
طالب وزير
املنقسمة .ومهما
حالتها
 <ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ¬_ <^⁄Ê <‡õÁ÷] <Ö]Üœjâ] <‡¬ <≈^ Ç÷] <HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äuعلى
شرعية أي سلطة وشرطها بعدم مناقضة ميثاق اآلخرون باملشروع؟ هنا انفلتت أكثر عملية
]÷<ÌÈ}ÊÖ^í
شربل ]÷Ç
مروان <s⁄]Üe
_·<»]<'ËÖ^i <Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ“ <l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ† <gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
]÷<Ì◊i^œ
<'ËÖ]Áí÷]Ê
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È
_<^„«◊eاللواء أشرف ريفي ،يقيه
للمدير العام
<ÃÒ]Ñœ÷]Êآمنًا»
عن األمن،
^≈< السياسة
بإبعاد
«يبقى «مالذًا
ُ
العيش املشرتك ،بعدها
ربط هذا امليثاق باملادة املزايدة :إذا كان «تفاهم» عون مع نصر اهلل عاجزًا
<‘÷ÉÊ
]˘<ÌÈ“4⁄
]÷√^<H%
<ŸÁu
]<ÏÇË]àjπ
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
لبنان»،
انقسامات
]˝ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâعن
صورة مصغرة
_ <sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝] <l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª <±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂmواقعنا
يف تثبيت
 <^„ﬂ⁄Êجملس القيادة اآلخرين
تدخل أعضاء
شر
ّ
بني
املقاعد
عدد
يف
بالتساوي
 24من الدستور ،أي
فال
اجلنرال،
يتبناه
لقانون
شيعي
تأييد
تأمني
عن
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i <Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je <HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄ <ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê <‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
حبسب ما يؤكد ضابط بارز يف املديرية .جملس رئيس فرع املعلومات وضباطه ،أو تغيريهم.
<^„j⁄Çœ⁄الطويلة
<Ó√äiآخر الالئحة
واملسلمني...حتى
املسيحيني
للتفاهم .وإذا كان حتالف بعض املسيحيني
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
“Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷ <‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
جدوى<Ö^éjﬁ]Ê
]÷<;⁄˘] <…]ÜÀ
»¬<«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ
<ÅÁqÊ
متمسك «حتى النهاية» ببنية فرع املعلومات
قيادة املديرية جيتمع ،لكن من دون إنتاج حقيقي .فريفي
ّ <H·]ÜËc
 <J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æمع احلريري
للمسيحيني أن ينتخبوا
]÷ <g√éنريد
مطلب واحد:
لرفع
مقصرًا عن استصدار موافقة قريطم
<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ
}¯<ª <Å^® <ÎÇ∑_ <·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ÷] <Ÿ^ŒÊ <ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
ّ
<HèÈ¢]Ê
÷◊<∞e <Ì√ÈŒÁ
ضم مجيع أعضاء جملس احلالية ،وبوجود العقيد وسام احلسن على رأسه،
<·cشربل
ترؤس
جربان وبيار ورغم
><Ìﬂ¢الجتماع ّ
الشهداء<Ó◊¬:
لرفاق]˝<Í÷^�Ë
]÷<g√é
]÷<l]Áœ
نواب<Ìﬂj
» <p]ÇucÊ
]<›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂf÷ <ª <!] <l^íí~π
]÷<·^Èe <ª <ƒj€j
على ما يشكل
 <Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊمطلبًا
لكن كيف؟
<ÿ}]Åالنيابي.
اجمللس
نصف
<ªالذين اختارهم احلسن يف مواقعهم
الضباط
∆<HÏàاملديرية،
<Ì÷^âÖلضباط
إجراء تشكيالت
للبحث يف
القيادة
<Î_ <›^Èœe
<x€äi
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
]<J«Ìv◊äπ
ً
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM
_<k◊âÖ
^¬<HÌÈ
ال تعود ]÷Ç
وجبميع]˘<Çâ
<Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê
على
...<ÌÚ
وأنطوان
ذمية سياسية،
اإلمجاع
÷‡<ًا ذاك
خلفية هذه «الكيف» ،بات ساقط
<‡⁄فتلك فعال ّ
خياره مبا
للدفاع عن
ريفي
يتسلح
الفرع.
 <ÿ”éiداخل
 <H^ËÖÁâميكن
<H^ﬂÒ]Ç¬_Êالبند الذي
مسيطرًا على هذا
يستمر الشلل
<gÈ‚3e
]§^<‡¬ <∞qÖ
}¯<Ÿ
<Ÿ^ŒÊ
]÷<ÌÈ⁄^ä
<ÏÅ^√⁄Ê
]÷<x⁄^äj
÷√<›Ç
˘<^ﬂÒ^ŒÇë
<ÌËÁŒ <·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
<]Üç^f⁄
<]ÇËÇ„i
ّ
النسبية.
÷ <‰Ò^œيكمن يف
كل احلل،
<HÎÊ^�ﬂõاحلل،
السابق على أن
تصري معلنة ...وسط كل ذلك ،تردد
]÷<·Áﬁ^œنة بل
مبط
<;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ]» <Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ] <Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
ّ
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
<ÔÁjä⁄
_¬◊<Ó
<ìÈí°
<2¬ <ã”√ËÊ
املاضية
إياه الفرع طوال السنوات الست
سلفه
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
فللسنة السادسة على
رين».
«املعم
وضعه يف خانة
ً
ّ
ال
فع
بات
احلريري
أن
نفسها
الدوائر
لدى
وبعد
املطروحة،
للصيغ
واحملاكاة
النقاشات
بعد
إذ
مؤيدًا،
ّ
<H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ] <Ö]Üœjâ] <g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê^¶ <·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
<ÏÖ]Åc
<Ö]Üœe
<kfuÖÊ
تتمكن ^≈<
÷Ç÷] <s⁄]2
<ÿËÁ≥ <·_Ê
«حرفية ‚<ÂÑ
_·< من≥<ÿËÁ
<xïÊ_Ê
أمنية»ّ ،
أخرى،
<Çﬁ]2È◊Èqأجهزة
باملقارنة مع
أقله
«أمر نقل
]÷<ÌÈ}ÊÖ^íإصدار
املديرية من
التوالي مل
املصارحة حول احلسابات والوضعيات ،بدأ
يتكون استنادًا اىل حسابات وأرقام ،ليس أقلها نسب
ّ
»]÷<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥ <‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ <^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ
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_<Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ
]˝<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ
]˘<ÌÈ“4⁄
≠ <›Çعن<0^í⁄
مراكز الضباط .األمر
تبديالت يف
] <Ì“3éπإجراء
عام» ،أي
حد قول
للمديرية» ،على
«رؤيتنا العامة
]÷ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”jفض ًال
]ّ <Ü≥ˆπ
النهاية ،ال تعكس إال
اقتناع يقول إن النسبية ،يف
...2009
استحقاق
 ]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Êاالقرتاع
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
<Ç€jäi
]<Ìœ�ﬂπ
يف <ÏÁŒ
املاروني_·<
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_<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}] <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª <^ñË
مقرب من ريفي .وتنفيذ هذه الرؤية
جممد حتى إشعار آخر .وجديد أسباب التجميد هو غري ضابط
 <J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄املشروع؟ طبعًا
كل ذلك لضمان إمرار
يكفي
هل
نسبة
ستظهر
األحوال
÷”<^„ﬂأحسن
أنها يف
 <NQأي
النسبة.
ّ
ّ
]<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬ <lÑ°
<HÜË^ﬂË
<ÏÖÁm
<Ç√e> <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <O <·^eÖÊÅ <·Á”i <^€ﬂË_Ê <hÜ�ñπ] <ºâÊ˘] <:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
] <xçÜπالوضع يف سوريا .يقوهلا ضابط رفيع من دون ال يتم إال من خالل احلسن بعد ريفي ،حبسب ما
]¬ <2jال تزال
اجلنبالطية
فالعقدة
العارفون.
جييب
الناخبني ،ال
<∞eمن
وال حتى
اللبنانيني،
]÷<gÒ^íمن
املسيحيني ،ال
<‘÷Ñ“Ê
<H‰éÈqÊ
]÷<g√é
]÷<HkŒÁ
‚<]Ñ
<ª
<±c
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<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ <›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄˘] <l]Áœ÷] <·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
¶ <Ç€أن يرف له جفن .يالقيه يف ذلك مسؤول بارز
مقربون من األخري ،يؤكدون أن ريفي ليس
يف يؤكد
]<ÌËÜíπالقبول
÷◊ <Ìâ^ÒÜال ميكن
البكركوي كذلك:
نفسها.
وحدها ليست
فالنسبية
وبالتالي
املقرتعني.
<gﬁ^qمن
بل
والرد ]÷<áÖ^f
<‰f÷^�⁄
<;fiÊ
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الدائرة_·<
حجم <±c
<]�4é⁄
]<J«Ìv◊äπ
املرفقة بها.
] <H«Ì¬ÊÜéπكان
ح ًال ،مهما
إن «الواقع
]÷<gÒ]Üñيقول األخري
مؤسسة الشرطة.
˘J>^“4⁄النيابية يف طرابلس،
 <–Èf�iاالنتخابات
¬◊ <Óخلوض
مستعج ًال
ويقول بقانون  .2009ملاذا ّ
]˘<∞È“4⁄
تبدل املوقف عن مطالبة الصرح <Í√ ]Å
األمين<Ç¬^äi
]<l^íí~π
»]÷<g√é
<ãÈÒÖ <Ÿ^Œ
<H‰j„q
]÷2004<]ÖáÁ؟ يومها كان السقف هو جمرد
بالقضاء سنة
جنبالط،
<‡⁄وليد
÷ <‰i]Áœمع
]÷ <Ì�◊äحصلت
_¬�«<Óكولسة»
العارفون إن
¬◊ <«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Óوالسياسي يف البالد فاقع
وصول العقيد وسام احلسن على
اهلشاشة ،وعلينا أن إال إذا ضمن
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
]÷<h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
<k◊⁄^√iآخر<ÿ”e
]÷<:
]<Ìv◊äπ
]÷<ÎÑ
¬<HÕÜç <›^í
]<ÎÜíπ
ً
ثالثني
بنحو
االقتناع
ومل
للوصاية.
ال
يقولون
ا
نائب
جتمعهم.
احلمر»
«اهلنود
«مصيبة»
أن
خلفية
على
إضافية .وإذا
مشكلة
نتجنب
‚^<è⁄يضيف
¬◊ <Óعميد.
 <D2€jfâEلرتبة
]˘ <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄بعد ترقيته
]˘<Ÿ]Á⁄أردنا الغوص يف رأس املديرية،
]<ÌÈ√€¢
<‘÷É <ª
أي ≤^<
]÷<H–ÈŒÇj
<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_» <ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
]÷<Í◊}]Ç
]÷<‡ËÇÈ√í
¬◊<Ó
<Ì”ﬂu
ّ
تكن
الوطين.
امليثاق
إحياء
إعادة
حد
تبلغ
عات
التطل
ولو
ما،
بـ»اخرتاع»
نصح
املختارة
سيد
أن
د
وترد
ً
ّ
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
]÷<l^Ë˜Á
¬‡<
^≈<
÷◊Ç
]<Ìíí~π
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
 <H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª <Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ¬ <9ﬂq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Êطرح التشكيالت حاليا ،فسيؤدي ذلك إىل تفريخ
املقربون من ريفي أن سبب إصرار املدير العام
ّ
<ÏÇ¬Ê
<kﬁ^“Ê
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ
<l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
املسيحيني 33
كان غري مألوف ،للخروج من املأزقني :مأزق كل اليوم تبدل الوضع .القضاء يعطي
] <ÏÇvjπمن
]÷<l^Ë˜Áيستحقها
إىل «كونه
احلسن عائد
التحفظات واالعرتاضات واالستفزازات على ترقية
 <ƒïÊعشرات
<ª <Çf÷]» <·_ <]�2j√⁄ <Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_ <ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
منصبه<ª
]<Ü≥ˆπ
<k√õ^Œ
∆<ÌÈeÜ
<ŸÊÅ
‚<Í
]§�<ÏÁ
‚<ÂÑ
_·<
<2j¬]Ê
]<Ü≥ˆπ
<ƒõ^œjâ
_<^„ﬁ
]<ÏÇvjπ
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁوبعد
جنبالط ،ومأزق البقاء مقعدًا فقط.
مقاعد
ستة
نقصهم
دورتني ُي
يرفضها
املتداولة اليت
<‡⁄الصيغ
<ÖÁjâÅ
÷◊<æ^Àv
<4e]Çj÷]Ê
]˝<l]]Üq
جهة ،ولتمهيد الطريق أمامه خلالفة اللواء يف
 <Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇqاليت حنن يف غنى عنها».
<:÷] <l]Å^œjﬁ˜] <gfäe <–e^ä÷] <ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øﬂiّ <ÎÑ÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄ <^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
بأصوات
ترجيحها
يصري
والكورة،
زغرتا
يف
أخرى
وقع
وعلى
بكركي.
ترفضه
الذي
،2009
قانون
على
<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
لكن قائد الدرك العميد صالح جربان أكد قبل يف عام  .»2013وهذا الرهان يراه «الريفيون» يف
]˜ <J«l^e^~jﬁخضع الستنسابية<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi <Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë_ <Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í÷] .
القضاء
حتى
املسيحيني.
غري
عية»
د
«ب
أفكار
تظهر
بدأت
هذه،
«االجرتاح»
نصيحة
<ÎÇíj÷]Ê
]÷<Ì÷ÊÇ
_<l^ËÁ÷Ê
<HÌÈﬂ⁄á
<ÏÇ⁄
˘<ÿŒ
]˜<ÌÈ÷^œjﬁ
ْ
َ
ً
ً
J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√iوخلف
]÷<ÔÜ“Ñنظرا إىل ما يدور يف لبنان
صيدا ،أن
يومني ،خالل تفقده قطعات الدرك يف
املديرية راحبا،
<Ìfâ^ﬂπ
]÷<ÌËÜíﬂ√÷] <VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:
�
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ
<H^ﬁÜøjﬂË
<^⁄ <Áï
للمواطن<ª
الصوت الواحد }^<Ìë
صلت صيدا عن قضائها ،وطرابلس
فلماذا ُف
الواحد،
كثرية .منها قانون
]÷√^ <ÏÜçكبري
مسؤول أمين
يتجاوز
]÷<ãÈÒÜقريبة.
التشكيالت باتت
 <·^eÖÊÅحتمًا
احلريري سيعود
وبرأيهم ،فإن
 <Ü≥ˆπحدوده.
]˘<ŸÊ
تيار <Ü≥ˆ⁄
<ÕÜ√ËÊ
<ÿÈe
<DÌﬂr◊÷]E
<Ü”ç_> <;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó◊¬ <ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
<ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ
ُ
ّ
ألف
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رمحة
حتت
زحلة
ركت
وت
كذلك،
س
جمن
فكرة
ومنها
الدائرة.
مقاعد
مع تكييفه مع عدد
ً
ً
ً
حصرا
الرئيس جنيب
بسقوط حكومة
<›ÖÁﬁح حاليا
طر
مؤكدا أن
<»ﬁÁËالتصريح،
 <ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Êهذا
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
سواء <^�È5Ö
]÷”<Ö^f
<^ñ¬˘]Ê
احلكم<Ì√ée،
إىل<Ü‚^ø⁄
<‡€ñjË
هو<‰ﬁc
<k÷^Œ
ما ُ
سي َ
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eأبنائها؟ ثم ملاذا مل يؤخذ باقرتاح شيعي
تثقيل لصوت الناخب من غري
رائدة تتحدث عن نوع من
املقبلة.
االنتخابات
]÷◊ <Ìﬂrيف ظل اقرتاب ميقاتي أو
<ªوخاصة
املناطق،
<ÇŒÊ
النيابية<>NLLM
]÷√<ÌËÜíﬂ
بنتيجة<Ìñ‚^ﬂπ
قادة<ÍÒ¯⁄á
تعيينات<ÿ“Ê
÷◊<ã”ËÅ <Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée <‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ‚» <·_ <Õ^ï_Ê <g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
÷√<HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
يف دائرته .ومنها ،أخريًا ،الصيغة اليت أعاد اللقاء بالذاتُ ،قدم للجنة فؤاد بطرس ،بتقسيم بعلبك
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
<‹„iÅ^ÈŒ
<Ó◊¬ <H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu <ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ“ <ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
<k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊ
عن التوقيت ،فإنهم جيزمون بأن
(<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊأحدهما استقال وبغض النظر
منهم على التقاعد
إحالة اثنني
وملاذا مل تنفذ حمافظة عكار؟
األرثوذكسي نبشها :أن ينتخب كل مذهب نوابه ،اهلرمل ثالث دوائر؟
<Ç„ç
“<^€
]÷<ÅÁqÁ
<ª
<^„œ£Ê
<‹„€¬ÅÊ
]÷<H>s⁄]2
‚<ÂÑ
<ÿËÁ€je
]<l]Ü≥ˆπ
<ª
<ÿÈÒ]Üâc
<±c
]�Ç“ˆ⁄ <Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ <l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
<_ <‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁلالستفادة من تقدميات قانون احلوافز) .واالتفاق ترقية احلسن باتت مستحقة بقوة توقيع املدير
ً
تقسيمهما
عندها
ميكن
والشوف،
<^€Ò]Åاملنت
 <Üí⁄ <·Á”iيبقى
نسيب.
واحدة مع
 <Ÿ^⁄aدائرة
ضمن لبنان
،
ا
أيض
<Ö^äπ] <xÈvíiÊ <Ì�œﬁ
]÷√<‹Èø
<^ﬂf√ç
†<–œ
اقرتاع_·<
<Ö^”ﬁc
]÷<›^¬ <Íﬁ^n
أمر <Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄
<NOQzS
]÷JÌœe^ä
 <NLLUعن
بغض النظر
] <Ü≥ˆπخياره،
التوافق العام الذي لن يرتاجع عن
متيسر ،فيما
مناطق
÷ <ìÈí~jأربع
 <ÖÊÇﬁ <ÿøﬂâعلى قادة
ّ
ً
÷ <ŸÊÇأو
]<á^”iÖمزحة.
الطرح جمرد
÷◊<ƒ€jr€البعض أن
 ،<˜ÁëÊاعتقد
بداية
القضاء ،أبغض احلالل ،متوازنًا اىل حد
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
يصري<‹m
حبيث<‡⁄Ê
]<HÌœ�ﬂπ
<ÎÇ∑_ <ÅÁ€¶ <Íﬁ]ÜË˝] <ãÈÒÜ÷] <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊ <JÎÖ^¢] <›^√◊÷ <ÿËÁ€j÷] <]Ñ7 <ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
هو «هيصة فرزلية» ،كما حال للبعض أن يصوره ما .يف ما عدا ذلك ،ذاهبون اىل مشكلة يف قانون على مراكز مئات الضباط أمر شبه مستحيل يف ظل توقيت صدورها مبرسوم.
<^�⁄Ár‚Ê
]<Ñﬂ⁄ <kíí} <Ìﬂr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ <ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj÷]<‡¬<∞◊ ^∆ <ÏÖ^rj÷] <Ÿ¯} <‡⁄ <·Ê^√j÷] <Íi`Ë <ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£
]÷ <ÌËá^ﬂعليق
 <ÌŒÜv€◊÷ <Å^® <ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄حسن
التعقيدات السياسية اليت حتكم البالد.
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê
<]�ÅÇé⁄
_<^ﬂe
االنتخابات<Ê_ ،
اجلميل_<Ìu^Èä÷] <Ê
]˜<Ö^€njâ
_ <Êوأمني
¬◊<Óجعجع
وجد مسري
]÷<H«‡õÁفجأة،
مبتسمًا .لكن،
هذا إذا وصلنا اىل االنتخابات.
]÷√^›<JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq <Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

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

Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wﬂb„5€@�˝ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7ﬂc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
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¿@ åá„˝Ì7ﬂ@Ú‘�‰ﬂو الفواكه
مبيع جميع أنواع الخضار
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زيوت ،تمور،
أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات،
]<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq
<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
مساحيق غسيل،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد،
]÷<HÌÈﬂ <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ
‚JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç
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نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة
<Ì◊⁄^√⁄JJJJÏÅÊÅÊ<Ì⁄Ç}JJJ<Ì⁄^i<Ì ^øﬁ
<ÌËÁ}]Ê<ÌŒÅ^ë
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كتابات

بري يفرمل  14آذار بـ «اآلليات القانونية»
واملعارضة تطلب جلسة لطرح الثقة
أالربعاء كان موعد املواجهة الرمسية بني نواب املعارضة واحلكومة اليت
يصفونها باالنقالبية .كيف ال وهي جلسة األسئلة واألجوبة األوىل يف
عهد حكومة األكثرية اجلديدة ،اليت يرون أيضًا أنها «مسروقة» .يف
جعبتهم الكثري وهدفهم الوحيد هو إسقاط هذه احلكومة .وجديد ما حتويه
جعبتهم هو موقف لبنان من مقررات جملس وزراء اخلارجية العرب يف
حد التلويح بطرح الثقة
شأن سوريا ،الذي رفعوا السقف ضده عاليًا إىل ّ
بوزير اخلارجية عدنان منصور .ولكنهم وجدوا أنفسهم مكّبلني جبدول
أعمال يتضمن  7أسئلة فقط ،وأن اآللية القانونية ال تسمح هلم مبساءلة
منصور ،ومن خالله احلكومة واألكثرية ،يف هذه اجللسة ،فـ»طلعت ّ
فشة
اخللق» برئيس جملس النواب نبيه بري.
منذ بدء اجللسة ،بدا نواب املعارضة كأنهم ينتظرون بري «على الكوع».
فما إن استهل اجللسة بتوجيه التهنئة باسم جملس النواب إىل منتخب
كرة القدم بالفوز على كوريا اجلنوبية ،وقال« :إذا كانت القدم تستطيع
أن جتمع اللبنانيني ،فلعل العقل اللبناني جيمعهم أكثر» ،حتى طلب
النائب مروان محادة الكالم ،مثريًا موضوع االعتداء على املطرانية
ّ
األرثوذكسية يف األشرفية،
فعقب بري «حصل اعتداءان يف مدينة
صور ،واآلن لنبق يف موضوع اجللسة».
بعد ذلك
احتج نائب رئيس جملس النواب فريد مكاري وأعضاء يف
ّ
هيئة مكتب اجمللس على عدم االطالع على جدول األعمال ،وأخذ هذا
األمر الكثري من األخذ والرد بني بري من جهة ،ومكاري والنواب محادة
وبطرس حرب وأمحد فتفت ومسري اجلسر وأنطوان زهرا ،الذين اتهموا
ورد بري بأن
رئيس اجمللس بتجاوز املادة الثامنة من النظام الداخليّ .
«األسئلة تدرج على جدول األعمال حسب تارخيها وورودها إىل رئاسة
ّ
اجمللس ،وهذا ما ينص عليه النظام الداخلي»،
مذكرًا بأنه أعلن يف
جلسة عقدها مكتب اجمللس نهاية الشهر املاضي أن اجللسة الثانية
بعد اجللسة التشريعية ستكون جلسة أسئلة وأجوبة .وعندما
أصر فتفت
ّ
مير أي جدول أعمال على هيئة املكتب ،قال له بري« :مش
على أن ّ
على خاطرك».
وخالل هذا النقاش أثار عدد من نواب املعارضة عدم نقل اجللسة
مباشرة عرب اإلعالم ،وأسئلة مل ترد على اجلدول ،وسبب اقتصار اجلدول
على  7أسئلة فقط ،واالستجوابات وحماسبة احلكومة.
فرد بري يف
ّ
بدل رأيه يف هذا الشأن ،ألنكم «تعرفون
موضوع النقل املباشر أنه ّ
أن هناك متثيليات حتصل وهذا ال جيوز» .ثم لفت إىل عدم جواز «أن
جنمع يف اجللسة نفسها بني األسئلة واألجوبة واالستجواب» ،مكررًا أن
«وضعت بالدور» .وأشار إىل أن جدول اجللسة
األسئلة اليت وضعت ُ
يتضمن  3أسئلة من النائب عاصم عراجي ،وواحدًا من ّ
كل من النائبني
أمحد فتفت وحممد احلجار ،وسؤالني من النائب غازي يوسف للحكومة عن
التعدي على ممتلكات هيئة أوجريو  ،وتبقى هناك أسئلة أخرى «وبعدها
هناك جلسة استجوابات».
وبعد هذه النقاشات اليت انتهت على خري ،رمبا لعدم وجود نقل مباشر،
بدأت األسئلة واألجوبة يف حضور رئيس احلكومة جنيب ميقاتي .وكان
السؤال األول لعراجي عن التلوث يف جمرى نهر الليطاني وإنشاء حمطات
حوله إىل استجواب بعدما أعلن أنه مل يكتف جبواب الوزير
التكرير ،وقد ّ
جربان باسيل .وتاله سؤال عن وفاة طفل يف منتجع سياحي قدمه احلجار
الذي اكتفى جبواب وزير السياحة ،كذلك اكتفى عراجي جبواب وزير
الرتبية على سؤاله عن البناء اجلامعي املوحد يف البقاع ،وجبواب وزير
الصحة على سؤاله عن أسس تسعري األدوية.
وانطلق فتفت يف سؤاله من قضية جوازات السفر الصادرة عن األمن
العام بأمساء غري صحيحة ،إلثارة قضية ظهور حممد منصور املعروف
مزور» ،وقضية «خطف آل اجلاسم» وهل
بسامي شهاب «جبواز سفر ّ
غادروا «بطريقة غري شرعية» ،فطالبه بري بالتزام السؤال
املقدم رمسيًا.
ّ
رد وزير الداخلية ،لفت قوله لفتفت ّ
«فتشت عن اإلجنازات اليت
وعندما ّ
أر شيئًا» ،شارحًا آلية إعطاء جواز
قام بها فتفت (يف الداخلية) فلم َ
حيول سؤاله إىل
السفر .وبعد سجال بني بري وفتفت ،أعلن الثاني أنه ّ
استجواب.
رد فيها على فتفت ،بالقول:
وسجل النائب نواف املوسوي مالحظة ّ
«ما قام به حممد منصور عمل بطولي
ونعتز بأننا قدمنا الدعم للقضية
ّ
الفلسطينية ،وإن اجلرمية هي من حاصر الشعب الفلسطيين وليس من
كان يساعدهم».
وبعده ُطرح سؤاال يوسف عن عائدات البلديات من قطاع اهلاتف اخللوي،
حوهلما إىل
و»عن جرم التعدي على ممتلكات هيئة أوجريو ،»...وقد ّ
استجواب.
يف النتيجة ،مل ترو هذه اجللسة ظمأ نواب املعارضة ،فعمد  11منهم،
بعد اجللسة ،إىل تقديم عريضة إىل رئيس اجمللس طالبوا فيها
بـ»تعيني جلسة قريبة ملناقشة احلكومة يف سياستها العامة وطرح الثقة
بها إلسقاطها ،وذلك وفقًا ألحكام املادة  /137/من قانون النظام
الداخلي».
وإىل هذا الطلب ،حتدث عدد من النواب لدى خروجهم من القاعة،
فوصف فتفت اجللسة بأنها «طعنة للدميوقراطية ولعمل مؤسسة اجمللس
النيابي من ناحية الرقابة واحملاسبة ،إذ فرغ املضمون من أساسه من
خالل جدول األعمال» ،فيما انتقد احلجار عدم إتاحة اجملال أمام األسئلة
الشفوية« ،ويا لألسف دولة الرئيس بري رفع اجللسة ومل يسمح لنا
بأن منارس هذا احلق» .أما النواب قاسم هاشم وغازي زعيرت ونواف
املوسوي ،فدافعوا عن بري ،إذ شكره األول على إدارته للجلسة ،وغمز
الثاني من قناة فتفت بالقول «يكفي هؤالء وهذه األبواق أن تتاجر بهذا
الوطن كما تاجرت باألمس القريب بدمه عندما قدمت الشاي للعدو
اإلسرائيلي ،وهي اليوم مستعدة ألن تقدم الصواني الذهب هلذا
العدو».

يف صور :استهداف للكحول أم لالستقرار؟

أمجعت األجهزة األمنية على حصر احلادثتني «باستهداف الكحول ال سواها» (حسن حبسون)

آمال خليل
نالت صور ،أالربعاء ،ما مل تنله خالل سنوات احلرب األهلية.
فقد استفاقت عند حواىل اخلامسة فجرًا على
دوي انفجارين
ّ
استهدف أوهلما حم ًال لبيع الكحول يف احلارة القدمية ،والثاني
مطعمًا
وملهى ليليًا على الكورنيش اجلنوبي .املشهد أحدث
ً
ذهو ً
ال يف املدينة اليت لطاملا جنت من حوادث االقتتاالت
الطائفية وحافظت على تنوعها الثقايف والديين.
قبالة مبنى السرايا احلكومية ،الذي يضم مكاتب األمن
العام ودوائر النفوس وسجن صور وتتقدمه نقطة مراقبة
أمنية ،نصب جمهولون عبوة يف جدار مبنى مهجور مالصق
حملل املواطن يوسف كتورة (من أبناء حارة النصارى) لبيع
املشروبات الكحولية.
العبوة اليت خرقت اجلدار املبين من حجر رملي ضخم ،أصابت
مدخل احملل ،حمدثة أضرارًا مادية يف حمتوياته وتشظيًا يف
واجهته الزجاجية .لكن العبوة الثانية كانت أشد فع ًال ،إذ
نسفت حمتويات املطعم وامللهى الواقع يف القسم الغربي
من الطبقة األرضية من فندق «كوين اليسا».
ومن حوله تطاير زجاج واجهات امللهى والسيارات اليت
كانت مركونة يف حميطه وبعض نوافذ الشقق السكنية
املقابلة واحملال التجارية احملاذية له ،إذ يقع الفندق عند
طرف جادة الرئيس نبيه بري اليت
تعج باملقاهي واملطاعم،
ّ
وتضم مساكن لألجانب املقيمني يف املدينة من موظفني
ّ
يف مؤسسات األمم املتحدة واهليئات الدولية أو من جنود
قوات اليونيفيل .ويشكل الفندق مقصدًا هلؤالء ،إما لإلقامة
املؤقتة أو للسهر.
احلادثان «الغريبان عن صور واجلنوب وأهلهما» ،كما
وصفهما الرئيس نبيه بري ،أعادا اىل الواجهة جد ً
ال مستدامًا
يستعر بني بعض فاعليات املدينة بشأن ظاهرة بيع الكحول
وتقدميها يف معظم مطاعمها .لكن هذا اجلدال سرعان ما كان
جُي َهض يف ظل إصرار بلدية صور والقوى املسيطرة فيها
على مراعاة التنوع الديين والثقايف الذي تتميز به املدينة.
وقد أمجعت األجهزة األمنية واجليش اللبناني وقيادة
اليونيفيل على حصر احلادثتني «باستهداف الكحول ال
سواها» .فقد أكد وزير الداخلية مروان شربل أن «االنفجار ال
عالقة له باألمن ،بل يتعلق ببيع املشروبات الروحية» ،داعيًا
اىل «عدم ربطه باستهداف اليونيفيل».
أما نائب الناطق اإلعالمي باسم قيادة اليونيفيل أندريا تننيت
فقد أكد أنه «ليس هناك أي مؤشر بأن اليونيفيل كانت
مستهدفة جراء االنفجارين ،برغم تضرر سيارتني تابعتني
هلا كانتا مركونتني قبالة الفندق» .لكن القلق ساور ممثل
األمني العام لألمم املتحدة يف لبنان بالوكالة روبرت واتكنز،
الذي أعرب عن خشيته من «زعزعة االستقرار ،وال سيما يف
اجلنوب ،ألننا قلقون دومًا على أمن قوات حفظ السالم».
من هنا ،كان الفتًا مسارعة قيادة اليونيفيل بعد حواىل
ساعة على وقوع االنفجارين ،إىل اإليعاز لعناصرها وموظفيها
بوقف مجيع حتركاتهم.
ويوم العطلة الذي حظي به املوظفون املدنيون والراحة اليت

توافرت للدوريات امليدانية ّ
ميثالن جزءًا من نظام األمان
واحلماية الذي تتخذه األمم املتحدة يف ظروف مشابهة
لضمان أمن عناصرها.
وإذا كان عناصر حفظ السالم قد اختذوا احتياطاتهم،
فإن أصحاب احملال وطالب املدارس واملواطنني مارسوا
أنشطتهم كاملعتاد ،علمًا بأن فريقًا من اللجنة األمنية يف
قيادة اليونيفيل حضر فورًا اىل حميط الفندق الذي كان
ينزل فيه أحد ضباطها وأجرى مسحًا وفتح حتقيقًا ،فيما
وصل فريق األدلة اجلنائية اىل املوقعني قرابة التاسعة،
أي بعد مرور أربع ساعات على االنفجارين إلجراء مسح
ورفع البصمات يف املكانني اللذين كانا مقصدًا لعشرات
املواطنني للفرجة .وبعد ساعات من التحقيقات ،قدر خبري
عسكري على حنو أولي زنة العبوة اليت استهدفت الفندق
حبواىل ثالثة كيلوغرامات ،والثانية اليت استهدفت احملل
حبواىل كيلوغرام.
وإذا كان االنفجاران قد مرا على خري بالنسبة إىل اليونيفيل
اليت ستستعيد
ابتداء من صباح اليوم نشاطها املعتاد،
ً
فإنهما فتحا الباب واسعًا على أسئلة كثرية .فقد استغرب
كثريون «استخدام العبوات ملنع الكحول يف مدينة كصور،
يف حني أن محالت املنع اليت خيضت يف النبطية وحوال مل
حد املطالبة» .من هنا ،رجحت بعض املصادر أن تكون
تعد ّ
ُ
للحادثتني أبعاد أخرى «لتوتري الوضع األمين ،وخصوصًا أن
تزامنهما يف الوقت ذاته وحجمهما يشري اىل مجاعة حمرتفة
تقف وراءهما».
وفيما دانت «حركة أمل» التفجريين ،داعية إىل عدم
استغالهلما أو حرفهما عن صفتهما اإلجرامية ،وصف عضو
كتلة حزب اهلل وزير الزراعة حسني احلاج حسن التفجريين
«بالعمل التخرييب اإلرهابي الذي ال خيدم إال أعداء لبنان،
بغض النظر عن موقفنا من االجتار بالكحول وبيعها».
ومساء ،عقدت القوى اليسارية والوطنية يف صور ،اجتماعًا
للبحث يف تداعيات احلادثني.
ورأت يف بيان هلا أنهما
يصبان يف خانة استهداف املقاومة،
ّ
وحتديدًا حزب اهلل.
وطالبت األجهزة األمنية «بتحمل مسؤولياتها يف ضبط األمن
ومنع اإلخالل به وتكرار مثل هذ احلوادث وتوجيه أصابع
االتهام حنو جهة حمددة».
وكانت أطراف عدة ،قد أبدت استغرابها من قدرة الفاعلني
على وضع االنفجار األول قبالة السرايا احلكومية ،ومتكنهم
من تقطيع األشرطة اخلاصة بكامريا املراقبة املنصوبة يف
إحدى زوايا الفندق ،ثم وضع العبوة من دون أن يتنبه هلم
أحد من دوريات القوى األمنية.
الغموض ال يزال يلف احلادثني اللذين عكسا إرباكًا يف
صور ،وقد ألغي حفل التكريم الذي كان مقررًا اخلميس
على شرف وزراء املال العرب وخرباء احملاسبة املشاركني
يف مؤمتر يف بريوت ،فيما أرجئ اىل أجل غري مسمى معرض
الصور الذي كانت السفارة الروسية بصدد افتتاحه مساء
امس االول اخلميس.
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تتمــات

األب طربيه ك ّرم وزير االعالم اللبناني

االب انطوان طربيه مرتئسا الذبيحة االهلية

مجهور املؤمنني داخل الكنيسة

الوزير الداعوق واالب طربيه يتوسطان والي وهبه وفريد الراعي

الوزير الداعوق يلقي كلمة ويبدو االبوان طربيه ورمحة واالعالمية لور سليمان

الراعي ،القنصل نعوم ،الوزير الداعوق ،االب طربيه االعالمية سليمان ووالي وهبه

الشيخ ميشال الدويهي وجو عساف وعقيلته

الزميل انطونيوس بو رزق ،جو بعيين ،الزميل كميل شالال ،سليم شدياق ،االب كرباج ،طوني
ومرييال خطار ،كون ومرياي هندي ،الزميل ايلي كلتوم وعقيلته وحضور

جو خطار وعقيلته رشيدة والزميل انور حرب

الزميلة لور سليمان ،والي وهبه ،الزميل انور حرب وجو خطار

سليم الشدياق ورميي وهبه

سامل سكر يتوسط الزميل جان طربيه والزميلة اهلام حافظ

الزمالء كميل شالال وسايد خمايل وانور حرب وعقيلته احالم

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
قيمة حبضور الوزير وليد الداعوق وقنصل لبنان العام روبري نعوم،
حيث متنى االب طربيه يف عظته نقل متنياته اىل احلكومة اللبنانية
بفرض رقابة أدبية على الربامج املبتذلة اليت تبث عرب الفضائيات من
لبنان ،كما متنى فرض ضوابط على الربامج إلبراز وجه لبنان الثقايف
واحلضاري والوطين.

لكن الظروف الصعبة حالت دون االستمرارية فعادوا اىل اسرتاليا،
معربًا عن أمله بأن يعود لبنان اىل سابق عهده من السالم والطمأنينة،
مضيفًا ان هناك عالقة بني الكلمة والصوت  ...معتربًا ان الصوت
من دون الكلمة الصادقة ال يصل ،لكن نعلل النفس مبصداقية
معاليكم كوزير لإلعالم حيث يتوفر لديكم «الكلمة والصوت» معًا.
وختم االب طربيه قائال :ان التكامل للعمل والتعاون ال يتم اال
باإلرادات الطيبة.

اليت اكتسبوها يف هذه الديار االسرتالية الكرمية.
ويف اخلتام عبرّ عن فخره بصرح دير مار شربل الرتبوي والثقايف
الكبري الذي يعترب ثروة حقيقية للجالية واسرتاليا ولبنان من خالل
تعليمهم اللغة العربية البناء اجلالية ليبقوا على تواصل مع الوطن
االم لبنان.
وبعدها اجاب معالي الوزير على اسئلة احلضور بكل صراحة
وشفافية.
يذكر ان هدف زيارة الوزير الداعوق هو افتتاح مكتب لوكالة االنباء
اللبنانية يف سيدني وإزاحة الستار عن متثال املغرتب اللبناني (اليوم
السبت) يف ملبورن.
السؤال الذي يتناقله العديد من ابناء اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
ملاذا مت افتتاح مكتب لوكالة اإلعالم الوطنية يف مؤسسة إعالمية
خاصة ،علمًا بأن املكتب تابع رمسيًا للدولة اللبنانية .وهذا السؤال
بناء على
وجه اىل معالي الوزير حيث أجاب :ان املكتب هو جتربة ً
قد ّ
دعوة تلقيناها من السيد والي وهبة الذي قدم لنا املكتب ،موضحًا
ان وكالة اإلعالم اللبنانية ليست قادرة ماديا على افتتاح اي مكتب،
فاذا افتتحنا مكتبا يف سيدني علينا ان نفتتح مكاتب يف ملبورت
املقدم حاليا يف
وسان باولو وغريها مشريًا اىل ان هذا املكتب
ّ
سيدني هو االول من نوعه وحتت التجربة.

حفل الغذاء

وخالل الغذاء رحب جمددًا االب طربيه مبعالي الوزير الداعوق
والسيدة سليمان والضيوف معربًا عن سروره وفرح ابناء اجلالية
اللبنانية لرغبتهم بالعودة اىل لبنان ،مؤكدًا على احملبة وما تعنيه
من قيم حيث حنن يف صرح دير مار شربل الثقايف والرتبوي الكبري
ننعم باحملبة ألن اهلل حمبة ،هذا الصرح الذي يضم كنيسة ومدارس
ابتدائية وإعدادية وثانوية.
واضاف االب طربيه ان الرهبانيات املارونية اليت انطلقت منذ عهد
املسيحية االول يف الوطن وبالد االنتشار ،إذ تأسست مدارس مار
شربل يف سيدني منذ عام  ،1973وحنن مستمرون يف خدمة اجلالية
واسرتاليا والوطن معًا ،والفضل كله يعود اىل التعاون الوثيق بني
الرهبنة واجلالية ومشاريعنا مستمرة يف تطوير املراكز وامامنا اليوم
مرحلة جديدة لتأسيس مشاريع كربى للجالية اللبنانية.
وأكد على ان العديد من ابناء اجلالية قد عادوا اىل لبنان لالستقرار،

كلمة الداعوق

استهل الوزير وليد الداعوق كلمته بالشكر اجلزيل لالب طربيه وما
ميثل وحيا احلضور ،مؤكدًا على ان االغرتاب كنز ال يفنى وهو ثروة
نعول عليكم لتتحدو وتبتعدوا عن
وبرتول لبنان يف اسرتاليا والعاملّ .
كل اخلالفات السياسية وان ال تنقلوا معكم عدوى اخلالفات يف لبنان
وان تتفاعلوا معنا يف وحدتكم اليت هي وحدة ومصلحة الوطن.
وأضاف ان احلكومة اللبنانية تعمل على قانون لالنتخاب ومنح دور
كبري للمغرتبني ليساهموا عرب االقرتاع يف انتخاب ممثليهم يف
الربملان اللبناني ،مثنيًا على دعوة االب طربيه لتسجيل االبناء يف
االغرتاب الن مصلحتنا واحدة هي رفع شأن لبنان يف كل احملافل
الدولية والعاملية.
ومتنى الوزير الداعوق على اجلالية اللبنانية التواصل مع الوطن االم
لبنان من خالل االستثمار وبناء املعامل واملصانع وتوظيف اخلربات

تصوير شارل نصر
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مناسبات

مسلماني وعجاقة استضافاهما يف برملان الوالية

القنصل العام نعّوم يك ّرم الوزير الداعوق واالعالمية لور سليمان

القنصل العام نعوم يقدم درعا للوزير الداعوق

القنصل العام نعوم يقدم درعا لالعالمية سليمان

القنصل العام نعوم يقدم درعا للسيد والي وهبه

القنصل العام نعوم يقدم درعا للزميل مخايل

الداعوق وسليمان يقدمان درعا للقنصل العام نعوم

القنصل نعوم ،مخايل ،الوزير الداعوق ،سليمان ووهبه

صورة جامعة يف دار القنصلية للجنة املتابعة مع السيناتور عبيد

رجل االعمال جان دكان واالعالمية لور سليمان

وهبه ،د بزي ،د علم الدين وسليمان يف احاديث جانيبة

الوزير الداعوق يتوسط القنصل العام نعوم وجان دكان

الداعوق وسليمان يتفقدان ارشيف القنصلية مع القنصل نعوم

يف دار القنصلية :الداعوق ،نعوم ،دكان وسليمان

الداعوق وسليمان ونعوم مع طاقم القنصلية

صورة تذكارية أمام الربملان

رجل االعمال جان دكان يتوسط النائبة ميهايلوك وكبي

امام الربملان :نعوم ،عبيد ،سليمان ،دكان ،كبي وجرجورة

كرم قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ
روبري نعوم وزير االعالم اللبناني االستاذ وليد
الداعوق ومديرة الوكالة الوطنية لالعالم السيدة
لور سليمان خالل عشاء اقامه يف دارته حبضور
الوزير السابق السيناتور ادوار عبيد واعضاء
جلنة املتابعة اليت تألفت لدعم عائالت شهداء
اجليش اللبناني الذين سقطوا يف معارك نهر
البارد اضافة اىل عدد من فاعليات اجلالية.
كما قام الوزير الداعوق مع االعالمية سليمان

بزيارة اىل مبنى القنصلية اللبنانية العامة يف
سيدني حيث استقبلهما القنصل العام االستاذ
روبري نعوم الذي اطلعهما على اقسام ومكاتب
القنصلية خاصة قسم االرشيف وسري العمل
القنصلي وقد ابدى الوزير الداعوق اعجابه
بالتنظيم واالرشفة وكيفية اجناز املعامالت
والتقى املوظفني واطلع منهم على التنظيم
والتسريع يف اجناز املعامالت حبضور رجل
االعمال السيد جان دكان.

ويف برملان الوالية يف سيدني كرم عضوا
اجمللس التشريعي شوكت مسلماني وجان
عجاقة الوزير الداعوق والزميلة سليمان حبضور
الوزير السابق ادوار عبيد وقنصل لبنان العام
االستاذ روبري نعوم والنائبة باربرة بريي والنائبة
تانيا ميهايلوك ورئيس بلدية بانكستاون كال
عصفور وعضوة بلدية كانرتبريي فدوى كيب
ورئيس دير مار شربل االب انطوان طربيه
ورئيس التجمع املسيحي والي وهبه ومدير

الفروع يف البنك العربي اميل شاهني والدكتور
مصطفى علم الدين ورجل االعمال ميشال
جرجورة والدكتور علي بزي والعديد من رجال
االعمال.
وبعد الربملان توجه الوزير الداعوق والقنصل
نعوم والوفد املرافق اىل حديقة «رويال بوتانيك
غاردن» حيث عاين االرزة اللبنانية اليت قدمتها
جلنة املتابعة وغرسها القنصل نعوم يف - 20
.2009 -4
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تتــمات

سجال بني الصفدي ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
يّ
فيه من
التجن وسوء النوايا .واشار اىل ان «الوزير العريضي يعرف
أكثر من أي شخص آخر ان وزارة االشغال ختطت سقف االعتمادات
املالية احملددة هلا قانونًا يف مشروع موازنة العام  2010ومشروع
املوازنة املقرتحة يف العام  ،2011وهو يطلب اآلن ختطيًا جديدًا مببالغ
ضخمة».
ولفت اىل «انين كوزير للمالية مؤمتن على املال العام ولست على
استعداد لتجاوز القوانني او كسرها او منح استثناءات خمالفة هلا
حتت اي ظرف كان .ولذلك رفعت مطالب وزير االشغال العامة اىل
مقام رئاسة احلكومة الختاذ القرار املناسب بشأنها يف جملس الوزراء،
الن اي تصرف مغاير يكون فع ًال مبثابة سوء إدارة وإدارة للسوء».

قانون االنتخابات

ويف موضوع قانون االنتخابات ،كان هذا االمر مدار حبث بني النائب
وليد جنبالط ووفدًا من تيار املستقبل وكوادر يف تيار املستقبل،
ومت التطرق اىل االوضاع السياسية وقانون االنتخابات وكانت وجهات
النظر متفقة جلهة رفض قانون النسبية.
وقالت املعلومات ان اقرار قانون االنتخابات تأجل اآلن حتى إعادة
صياغة القانون وخصوصًا أن النقاشات يف جملس الوزراء اظهرت
تباينًا كبريًا يف اآلراء ويف ظل اجتاه لعدم ازعاج النائب وليد جنبالط
حاليا يف ظل حساسيته املفرطة جتاه قانون النسبية.
شدد رئيس تكتل «التغيري واالصالح» النائب ميشال عون على اي
نظام انتخابي جيب ان يسمح بالتفاعل بني خمتلف مكونات اجملتمع فال
ميكن عزل اي طائفة وال جيب ان يكون هناك نوع من الفكر االنعزالي
بقانون االنتخاب.
ولفت عون يف حديث لـ»املنار» اىل انه بقدر ما تكون الدائرة
االنتخابية اكرب يكون التمثيل افضل ،مشريا اىل ان قانون االنتخاب
الذي قدمه وزير الداخلية مروان شربل لن يعتمد كما هو ،معلنا انه
مع النسبية وهناك عدة تشكيالت من طريقة االنتخاب املمكنة ولكن
جيب اجياد نوع من النقاش حول املوضوع لنرى اي تشكيلة تؤمن اكثر
شيء صحة التمثيل ،مشددا على ان قانون االنتخاب النسيب يؤدي
اىل استقرار يف اجملتمع.
ولكن عون رأى انه يف حال أقر اجلميع ان القانون النسيب هو احلل
وبالرغم من ذلك خلقوا متفرعات فيجعلون احلل مستحيال.
واعترب ان احلزب «التقدمي االشرتاكي» ال يريد النسبية واالحزاب
التزمت الصمت كـ «الكتائب» اليت مل تعرب بوضوح ،و»القوات» تريد
قانونا انتخابيا مذهبيا وتيار «املستقبل» مل يقل شيئا لكن االرجحية
ان «املستقبل» لن يقبل بالنسبية.

ميقاتي

اىل ذلك ،أكد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي «ان اي جمازفة يف
االستقرار األمين ستعيدنا اشواطًا اىل الوراء» مشريا اىل ان لبنان
يراقب عن كثب كل ما جيري يف العامل العربي ،واشار اىل ان الوضع
االمين ممسوك واحلكومة تعمل على كسب الثقة العربية والعاملية،
واضاف ميقاتي« :ارسلنا املوازنة اىل جملس الوزراء وسيكون هناك
ورقة عمل حقيقية تعكس دقة الوضع واالتفاق ال يكون إال مبعناه
الضيق ،ونفى ان يكون هناك فرض ضرائب جديدة ونفى مكتب
ميقاتي ما اوردته بعض وسائل االعالم عن نية ميقاتي باالستقالة»،
مؤكدًا ان احلكومة باقية وتقوم بعملها على أكمل وجه.

قهوجي

كما دعا قائد اجليش العماد جان قهوجي العسكريني اىل اجلهوزية
الكاملة ملواجهة ما حيمل الغد من مصاعب واخطار والنأي بأنفسهم
يروج هلا البعض من هنا او هناك ،فرهان
عن الرهانات اخلاطئة اليت ّ
اجليش الثابت هو احلفاظ على وحدة الوطن واستقالله وصون مكتسبات
ومحاية اللبنانيني مجيعًا على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

رد حزب اهلل على تقرير كي مون

اىل ذلك ،اصدر حزب اهلل امس االول بيانا ّ
علق فيه على التقرير
اجلديد لألمني العام لالمم املتحدة بان كي مون حول القرار ،1701
فاعتربه «ينضح باملغالطات ،ويشي بانزعاج وتوتر شديدين من
اعتماد اللبنانيني خيار تقوية موقعهم يف مواجهة االحتالل الصهيوني
واعتداءاته املتواصلة ،وهو تقرير يتناقض مع ابسط احلقائق على
االرض ،واليت تتحدث عن استقرار االوضاع يف مناطق اجلنوب
اللبناني .هذه احلقيقة الواقعة اليت عرب عنها الكثري من املسؤولني
الدوليني ،وعلى رأسهم القائد العام لقوات اليونيفيل العاملة يف
جنوب لبنان اجلنرال البريتو اسارتا الذي كرر القول اكثر من مرة انه
«إذا اردت السالم توجه اىل اجلنوب ،فهو ينعم باألمن واالستقرار
أكثر من اي مكان آخر يف لبنان واملنطقة».
وعلى صعيد االنفجارين يف مدينة صور ،ذكرت معلومات ان
التحقيقات يف انفجاري صور توصلت اىل خيوط اولية حيث جيري
التكتم على ما توصلت إليه التحقيقات حيث ما زال اجليش اللبناني
يفرض نطاقًا امنيًا حول مكان االنفجارين ويقوم مبسح شامل للمنطقة
وقد استمع اىل إفادات اصحاب احملال التجارية.

دمشق تدرس ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
حول سوريا جيب ان تكون واضحة حول دعوة املعارضة ايضًا اىل
وقف العنف ،فيما رفضت واشنطن احلديث الروسي عن وجود «حرب
أهلية» يف سوريا ،وذلك يف الوقت الذي كان املراقب العام جلماعة
االخوان املسلمني رياض الشقفة يعلن من اسطنبول ان الشعب
السوري يريد من تركيا ان تتدخل عسكريًا لتوفري احلماية له!

إىل ذلك ،قال دبلوماسيون عرب ،يف الرباط ،إن اجلامعة العربية ال
تزال على اتصال مع سوريا رغم تعليق عضويتها .وأوضح دبلوماسي
أن «تعليق عضوية سوريا بدأ أمس (اخلميس) ولكن ذلك ال يعين أن
اجلامعة ستقطع مجيع اتصاالتها مع احلكومة السورية».
ويبدو الفتًا وجود مزاج شعيب مؤيد للجهد العربي ،ولكنه مشكك يف
نوايا الدول اخلليجية ،خصوصا يف إطار التوجه املذهيب الذي اتسمت
به سياسة جملس التعاون اخلليجي عمومًا يف السنوات األخرية.
وقد أبدت معظم تيارات الوسط واملعارضة الداخلية ،كما املعارضة
اخلارجية ،ترحيبها بقرار إرسال مراقبني ،وإن اختلفت تربيراتهم بني
«تعزيز محاية املدنيني» أو «منع تفاقم األزمة وتأمني فضاء لتحقيق
فرز حقيقي بني احملتجني واملسلحني» ،إىل استخدامه ذريعة لزيادة
زخم االحتجاج السلمي وصو ً
ال ألهدافه األساسية باحتالل ساحات
واالعتصام والضغط الداخلي على احلكومة ،وفق تصرحيات أعضاء
يف «اجمللس الوطين السوري» ،وال سيما اسامة املنجد الذي قال
لقناة «بي بي سي» أمس األول إن أعضاء من األمانة العامة للمجلس
اتفقوا مع أمانة اجلامعة لتكون ممثلة يف وفد املراقبني ،مشريًا اىل
أن «ماليني احملتجني سيمألون الساحات» يف حال تنفيذ السلطة
للمبادرة.
وقد حتدثت مصادر رفيعة املستوى عن أن سوريا مستمرة يف قبوهلا
للمبادرة العربية وتنفيذ بنودها ،مشرية اىل أن بروتوكول التعاون
بشأن املراقبني خيضع لدراسة من قبل اجلهات املختصة لكونه حيتاج
لتعاون جهات عدة .إال أن أحدًا ال يكشف بعد كيف سيتم التعامل مع
قضايا أمنية بالغة اجلدية متعلقة باالستنفار الطائفي يف كل من محاه
ومحص ،حيث سجل يف األيام األخرية حصاد دموي مل يلتئم جرحه،
خصوصًا يف ضوء احلديث على شبكات اجتماعية حملية أن ما يزيد عن
 280خمطوفًا ،من حي واحد فقط ،ال زالت أخبارهم منقطعة ،إضافة
لتقارير ناشطي املعارضة اليت تسجل ضحايا من جهتها.
أما املشكلة الثانية فهي يف التعامل مع املسلحني سواء أكانوا
منشقني أم ممن محلوا السالح ضد السلطة يف هذه الفرتة ،علمًا
أن اجلامعة العربية ،وال سيما رئيس اللجنة الوزارية رئيس الوزراء
القطري الشيخ محد بن جاسم آل ثاني ،تتفادى متامًا أية إشارة للعنف
املضاد املوجه اجتاه اجليش أو قوى السلطة األخرى ،رغم أنه حصد ما
يزيد عن  1300شخص .وهو ما سيضع هذه القوى يف موقع دفاعي،
وال سيما يف مناطق التوتر الشديد يف محص وريف محاه كما يف
ريف درعا وإدلب ،ويرشح ضحاياها لالرتفاع ،ما حيفز شارع املواالة،
وهو متحفز أساسًا ،من دون اإلشارة إىل ما يسمى بـ»الطرف الثالث»
الذي يرغب يف إفشال جهود املبادرة بهدف تصعيد املوقف ،وهو
طرف تعرتف كل من السلطة وجزء كبري من املعارضة بوجوده.
وال تقتصر املخاوف على الشق األمين فقط ،وإمنا جلهة الشكوك
املشروعة بنوايا اللجنة الوزارية عرب قيادتها القطرية ،وهي شكوك مل
تعرب عنها دمشق فقط بل معها جانب من املعارضة الداخلية كما دول
رئيسة يف األزمة السورية كروسيا .وقد انطلقت املوافقة املرتددة
على املبادرة من هذه الشكوك بسبب إحساس القيادة السورية أن
املبادرة «وضعت لكي تفشل متهيدًا للتدويل» الذي سيحرج روسيا
يف جملس األمن ،أو حتى يتجاوزها خارجه ،وبالتالي يقود إىل «اهلاوية
العسكرية» يف مسار الضغط عسكريًا على النظام.
ويف سلسلة املواقف هذه ،جرى أن وافقت دمشق على «اختبار»
املبادرة فاتهمتها رئاسة اللجنة بعدم التنفيذ بعد أيام من إقرارها،
لتبادر سوريا حينها لطلب مراقبني وآليات تطبيق ،األمر الذي جتاوزته
اجلامعة يف البداية ،ولكن عادت لتوافق عليه بناء على ضغوط مصرية
وجزائرية وتفاهم إقليمي ودولي ضم إيران وروسيا .واشرتطت
اجلامعة على دمشق توقيع بروتوكول تعاون ،جتهد دمشق على تفنيده
هذه اللحظة ،خصوصًا يف ضوء الشكوك بالنوايا اخلليجية.
كما ترغب دمشق يف تأمني شبكة أمان متنع ما هو
«مبيت» من
ّ
التحول إىل «أمر واقع وعمليات» ،األمر الذي يرجح احتمال دعوة
مراقبني من جهتها من دول صديقة تثق بنواياها كروسيا واهلند
خصوصًا ،مع تأكيد اجلانب الروسي على موقفه «حتى النهاية» وفق
ما أكدت مصادر دبلوماسية من حيث «رفض التدخل الدولي يف
الشأن السوري».

نيويورك

وقال مسؤولون أملان إن دبلوماسيني من أملانيا وفرنسا وبريطانيا
سيتقدمون ،بدعم من دول عربية ،مبشروع قرار يف اجتماع مجعية
حقوق اإلنسان يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة للتصويت عليه
الثالثاء املقبل .وكانت الصني وروسيا استخدمتا يف  4تشرين
األول املاضي حق النقض ضد مشروع قرار أوروبي يف جملس األمن
الدولي يهدد بعقوبات ،فيما امتنعت كل من الربازيل واهلند وجنوب
أفريقيا ولبنان عن التصويت.
وقال متحدث باسم البعثة األملانية يف األمم املتحدة إن سفراء كل
من بريطانيا وفرنسا وأملانيا التقوا بالسفراء العرب يف مقر األمم
املتحدة أمس األول بعد أن أمهلت اجلامعة العربية دمشق ثالثة
أيام إلنهاء محلة «القمع» .وأضاف إن السفراء تلقوا «دعمًا قويًا
لطرح مشروع قرار ،حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها
املشاركة يف تقديم مشروع القرار».
ومل يكشف املسؤول األملاني عن أمساء تلك الدول ،إال أن
دبلوماسيني آخرين قالوا إن األردن والكويت وليبيا وقطر واملغرب
والسعودية من أقوى املرشحني للمشاركة يف تبين مشروع القرار غري
امللزم .وقال الدبلوماسيون إن جلنة حقوق اإلنسان اليت تضم كل
أعضاء األمم املتحدة ستوافق على مشروع القرار ،وسيعرض بعد ذلك
للتصويت الرمسي يف اجللسة املوسعة للجمعية العامة.
وينص مشروع القرار على أن اجلمعية العامة «تدين بشدة استمرار
االنتهاكات اخلطرية واملمنهجة حلقوق اإلنسان من جانب السلطات
السورية» .واعترب أن «من بني هذه االنتهاكات اإلعدامات التعسفية
واالستخدام املفرط للقوة وقتل احملتجني واملدافعني عن حقوق
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اإلنسان واضطهادهم واحلبس التعسفي واالخفاءات القسرية
والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال» .ويطالب «بإنهاء
فوري لكل انتهاكات احلقوق والعنف ،وحث حكومة األسد على تنفيذ
خريطة الطريق اليت اتفقت عليها اجلامعة العربية» وتدعو إىل حقن
الدماء ونشر مراقبني أجانب يف سوريا.
وقال مندوب أملانيا لدى األمم املتحدة بيرت ويتيغ «حنن نقدر هذا
الدعم العربي القوي لطرح قرار يف اجلمعية العامة ونأمل يف أن يظهر
لألسد مدى عزلته» ،لكنه شدد على انه ال يزال على جملس األمن أن
يصدر إدانة للنظام السوري.

روسيا

من جهته ،قال الفروف يف موسكو «اليوم  ..عرضت يورو نيوز
 -قناتنا التلفزيونية املشرتكة مع االحتاد األوروبي -صورًا أظهرتهجومًا للجيش السوري احلر املشكل حديثًا  ..على مبان رمسية.
بالطبع إذا كانت املعارضة ستستخدم مثل هذه الوسائل فإن ذلك
سيقود اىل حرب اهلية شاملة» ،يف اشارة اىل اهلجوم الذي شنه ما
يسمى بـ»اجليش السوري احلر» على مقر لالمن السوري على مشارف
دمشق امس االول.
واتهم الفروف دو ً
ال خارجية بالسعي إلذكاء العنف يف سوريا ،مشددًا
على ان روسيا ال تريد ان يتكرر يف سوريا ما حدث يف ليبيا.
وقال «حنن نشهد السرعة اليت حتاول فيها اطراف خارجية الدفع
لتصعيد املواجهات يف سوريا ،رمبا بدافع من الرغبة يف تقديم صورة
مأساوية للوضع عرب وسائل اإلعالم واحلصول على مزيد من التربير
للتدخل يف الشؤون السورية» ،مؤكدًا أن «األسلحة املهربة اآلتية من
الدول اجملاورة تزداد» وصوال إىل سوريا.
ودعا الفروف اجملتمع الدولي اىل حث املعارضة على انهاء العنف،
مشريًا اىل ان خطة اجلامعة العربية حول سوريا جيب ان تكون
«واضحة» حول هذه النقطة .واضاف ان «مبادرة اجلامعة العربية يف
 2تشرين الثاني اليت دعمناها تتضمن نقاطًا عدة اوهلا وقف العنف
ايًا كان مصدره» .واوضح انها «مالحظة مهمة الن العنف يف سوريا
ال يأتي فقط من املؤسسات احلكومية» ،مؤكدًا ان «موقف اجلامعة
العربية جيب ان يكون واضحًا ومفص ًال اكثر».
وتابع الفروف قائال «من اجل تطبيق مبادرة اجلامعة العربية نقرتح اال
تدعو كل الدول املعنية بالتوصل اىل حل سلمي لالحداث يف سوريا،
السلطات السورية وحدها اىل وقف العنف وامنا ايضا جمموعات
املعارضة بدون استثناء» .وقال «هذا جيب ان يتم من جانب اجلامعة
العربية والدول اليت تعمل املعارضة انطالقًا من اراضيها».
ورحب بنية اجلامعة العربية إرسال ممثلني عنها إىل سوريا ،مشريًا إىل
ّ
«أننا نريد أن يعمل مراقبون (مراقبو اجلامعة العربية) هناك .وعلى قدر
علمي ،أبدت القيادة السورية قبل أيام استعدادها الستقبال مراقيب
اجلامعة العربية ومتكينهم من الوصول إىل أي بقعة على أراضي البالد
وأي نقطة سكنية لريوا بأعينهم ما جيري هناك».
ورفضت الواليات املتحدة احلديث عن بداية «حرب أهلية» يف
سوريا ،وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االمريكية مارك تونر
إن تصرحيات الفروف اليت اتهمت املعارضة السورية جبر البالد اىل
«حرب اهلية» هي نتيجة «تقييم خاطئ» .واعترب تونر ان «نظام االسد
خيوض محلة عنف وترهيب وقمع ضد متظاهرين ابرياء ...وال نرى
يف ذلك حربًا اهلية».
واعترب مسؤول امريكي كبري ان احلديث عن حرب اهلية «يصب يف
مصلحة» الرئيس السوري الذي يعترب احلركة االحتجاجية املناهضة له
«حركة ارهابية ضد احلكومة».
أما اشتون ،فقالت عقب حمادثات مع الفروف «حان الوقت ألن يتنحى
الرئيس األسد» ،مضيفة ان اجلامعة العربية «اوضحت موقفها بشكل
تام» ،لكن الفروف كرر معارضة روسيا للدعوات املطالبة بتنحي
األسد ،موضحًا «اذا اعلن بعض ممثلي املعارضة بدعم من بعض
الدول االجنبية ان احلوار لن يبدأ اال بعد رحيل الرئيس االسد فسوف
تصبح مبادرة اجلامعة العربية بال قيمة وال معنى».
وأضافت اشتون «مستقبل سوريا يعتمد اآلن على قدرتنا مجيعًا على
مواصلة الضغط عليهم حتى يروا ان هناك حاجة لوقف هذا العنف
واالنصات اىل الشعب وإجياد سبيل للمضي قدمًا» .واضاف «حيدوني
أمل أن نقوم خبطوة مهمة يف هذا االجتاه خالل األيام املقبلة».
وقال مسؤول يف االحتاد األوروبي إن اشتون دعت األمني العام
للجامعة العربية نبيل العربي اىل حضور اجتماع لوزراء خارجية بلدان
االحتاد «يف املستقبل القريب ،لو أمكن يكون االجتماع املقبل املقرر
عقده يف األول من كانون االول» ،معتربًا ان ذلك يأتي «استكما ً
ال
جلهود االحتاد األوروبي للضغط على نظام االسد».
وخبصوص احتمال القيام بتحركات على مستوى االمم املتحدة وجملس
االمن الدولي ،عربت بكني عن رغبتها يف ان تساهم هذه التحركات
«يف اجياد حل للتوتر يف سوريا وتسهيل حل النزاعات عرب احلوار
السياسي واحلفاظ على السالم واالستقرار يف الشرق االوسط».

تركيا

وانتقد رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان ،أمس االول،
تتصد باحلزم الكايف لقمع املعارضة يف
اجملموعة الدولية اليت مل
ّ
سوريا ،معتربا أن ذلك ما كان ليحصل لو كانت سوريا تنتج مزيدًا
من النفط ،فيما بدأت أنقرة تبحث عن مسارات نقل جديدة إىل
الشرق األوسط تلتف حول سوريا بعد اخنفاض صادراتها بنسبة 10
يف املئة.
وقال اردوغان «ال شك يف أن املشكالت يف سوريا والشرق األوسط
عامة هي مشكالت عاملية ،وهلذا فإن علينا رؤية املأساة يف املنطقة،
ومساع الصرخات واختاذ إجراءات سريعة لوقف نزيف الدم من أجل
سالمة إمدادات الطاقة والسالم واهلدوء يف العامل».
واعترب املراقب العام جلماعة «اإلخوان املسلمني» يف سوريا رياض
الشقفة ،يف اسطنبول أمس ،أن السوريني مستعدون للقبول بتدخل
تركي يف بالدهم حلماية املدنيني من أعمال العنف.
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رياضــة

بطولــة أوروبــا  2012بكــرة القــدم

كرواتيا وأيرلندا وتشيكيا والربتغال
تكمل عقد النهائيات

بلغت كرواتيا وتشيكيا وأيرلندا والربتغال نهائيات بطولة اوروبا 2012
بكرة القدم يف بولندا واوكرانيا بتعادل االوىل مع ضيفتها تركيا سلبًا،
وفوز الثانية على مضيفتها مونتينيغرو (1ـ صفر) ،وتعادل الثالثة مع
ضيفتها إستونيا (1ـ ،)1واكتساح الرابعة ضيفتها البوسنة (6ـ ،)2يف
إياب امللحق.
وكانت كرواتيا فازت (3ـ صفر) ذهابا يف اسطنبول يوم اجلمعة املاضي،
وفازت تشيكيا على مونتينيغرو (2ـ صفر) ،يف براغ ،واكتسحت أيرلندا
مضيفتها إستونيا برباعية نظيفة ،وتعادلت الربتغال مع مضيفتها البوسنة
سلبا.
وحلقت املنتخبات األربعة باملانيا وروسيا وإيطاليا وهولندا والسويد
واليونان وإنكلرتا والدمنارك وإسبانيا حاملة اللقب وفرنسا والسويد اليت
حجزت بطاقاتها يف التصفيات باإلضافة إىل الدولتني املضيفتني بولندا
واوكرانيا املتأهلتني مباشرة.
وتسحب قرعة النهائيات يف  2كانون االول املقبل يف كييف وتقام
النهائيات من  8حزيران اىل  1متوز .2012
يف املباراة االوىل على أرض ملعب «ماكسيمري» يف زغرب ،صمد
املنتخب الكرواتي امام املد الرتكي وخرج بتعادل سليب كان كافيًا لبلوغه
النهائيات للمرة الثالثة على التوالي بعدما حسم تأهله ذهابا وثأر من ضيفه
الذي تفوق عليه بركالت الرتجيح يف ربع نهائي بطولة أوروبا .2008
يف املقابل فشلت تركيا يف ختطي امللحق للمرة الثالثة يف  5مناسبات،
ويبدو ان االخفاق يف التأهل سيطيح رأس مدرب املنتخب ،اهلولندي غوس
هيدينك.
ويف الثانية ،جددت تشيكيا تفوقها على مونتينيغرو عندما فازت عليها
بهدف متأخر من الفرصة الوحيدة اليت سنحت هلا يف املباراة وسجله بيرت
يرياتشيك يف سادس مباراة دولية يف مسريته االحرتافية ،من جمهود
فردي تالعب فيه بثالثة مدافعني وتغلب على احلارس مالدن بوزوفيتش
(.)81
وهي املرة اخلامسة على التوالي اليت حتجز فيها تشيكيا وصيفة بطلة العام
 ،1996بطاقتها اىل النهائيات القارية.
وفرضت مونتينيغرو افضليتها طيلة الشوط االول بيد ان مهامجيها
اصطدموا بدفاع قوي ومنظم بقيادة حارس مرمى تشلسي اإلنكليزي
العمالق بيرت تشيك.
يذكر ان تشيكيا اليت بلغت نصف نهائي  ،2004خاضت امللحق للمرة
الثالثة يف تارخيها ،وقد حسمت األول يف مصلحتها على حساب النروج،
لكنها خسرت الثاني أمام بلجيكا.
ويف املباراة الثالثة يف دبلن ،وضعت أيرلندا حدا لغياب طويل دام 24
عاما عن النهائيات عندما حجزت بطاقة نسخة  2012بتعادهلا مع إستونيا
بهدف لستيفن وورد ( ،)32مقابل هدف لقسطنطني فاسيلييف (.)57
وجنحت أيرلندا يف تعويض خسارتها يف امللحق املؤهل اىل كأس العامل
 2010أمام فرنسا عندما ساهم تيريي هنري بتمريرة لعبها بيده اىل وليام
غاالس بتسجيل هدف قاتل يف الوقت االضايف يف مرمى أيرلندا.
يذكر ان أيرلندا شاركت آخر مرة يف بطولة اوروبا العام  1988ويف كأس
العامل العام  2002عندما خرجت امام إسبانيا بركالت الرتجيح من الدور
الثاني.
ويف املباراة الرابعة يف لشبونة ،مل جتد الربتغال صعوبة يف الفوز على
البوسنة بستة أهداف لكريستيانو رونالدو ( 8و ،)53وناني ( ،)24وهيلدر
بوستيغا ( 72و ،)82وميغيل فيلوسو ( ،)80مقابل هدفني لزفيزدان
ميسيموفيتش ( 41من ركلة جزاء) ،وإمنري سباهيتش ( ،)65يف مباراة
شهدت طرد البوسين سناد لوليتش (.)54

بطولة األندية اآلسيوية الـ 14بكرة اليد

السـد إلـى نصـف النهائـي بـ 8نقـاط مـن  8ممكنـة

كما كان متوقعًا ،تأهل السد اللبناني حامل اللقب ،إىل الدور نصف
النهائي لبطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد الـ ،14واليت يستضيفها
نادي اخلليج السعودي يف صالة الدمام ،بعد أن سجل فوزه الرابع
على التوالي بتغلبه على األهلي القطري (26ـ ،)24الشوط األول
( ،)14-17يف اجلولة الرابعة من مباريات اجملموعة األوىل ،وبالتالي
حاصدًا  8نقاط من  8ممكنة .وسيخوض الفريق اللبناني مباراته
اخلامسة اليوم مع فوالذ مباركة اإليراني ( 11.00قبل الظهر).
بدأ الفريق اللبناني املباراة بغياب قائده ذو الفقار ضاهر املصاب،
واعتمد املدرب الصربي بوزو دوريتش على احلارس عبد الرمحن
العيان الذي واصل تألقه يف محاية شباكه وأمامه دفاع متني ،فيما
ّ
وحل
لعب البحريين حسني الصياد كأساسي يف مركز صانع األلعاب
بالل عقيل بدي ًال لضاهر كالعب دائرة ،ويف اجلناحني أمحد شاهني
ومالدن ميالنوفيتش وسريغو داتوكاشفيلي يف مركز الظهري وضارب
من اخلط اخللفي ومصطفى الكراد الذي أصيب بالتواء طفيف يف
القدم ليحل بد ً
ال منه خضر النحاس كما شارك املصري أمحد األمحر
ً
هجوميًا وكان متألقا كعادته ،وخسر الفريق القطري جهود العبه
التونسي سليم اهلدوي بعد دقيقتني على انطالق املباراة فتأثرت
صفوفه بغيابه واعتمد الفريق على حارسه عبد الرمحن السوسي
وسيد صادق سيد حييى والصربي بنجامني سيكودزيتش.
وسيطر الفريق اللبناني يف معظم الفرتات عرب اللعب بطريقة دفاعية
متقدمة أحيانًا وإقفال املنطقة أحيانًا أخرى وحفظ على تقدمه حتى
نهاية الشوط األول بفارق ثالثة أهداف (17ـ.)14

لبنان يتو ّحد فينتصر  ...رياضياً ووطنياً:

املنتخب اللبناني يهزم كوريا اجلنوبية

*علي السعدي إىل اليمني بعد تسديده الكرة اليت سكنت مرمى احلارس الكوري ريوغ وأعلنت عن اهلدف األول*

عماد مرمل
غسل فوز لبنان التارخيي الثالثاء على كوريا اجلنوبية
«املتعملقة» كرويًا ،بنتيجة  ،1-2الكثري من ذنوبنا وخطايانا
املرتاكمة ،وكأنه كان بالدرجة األوىل فوزًا على سنوات
طويلة من العفن الداخلي.
لقد سجل لبنان أمس  -مبشاركة قرابة  40ألف متفرج
يف امللعب وأضعافهم خارجه  -هدفني نظيفني يف مرمى
األنانيات املزمنة واملصاحل الفئوية واالنقسامات الطائفية
واملذهبية ،بعد سجل طويل من اهلزائم.
وبهذا املعنى ،فإن ما حصل البارحة تعدى حدود املباراة
الرياضية التقليدية .مل يتأهل لبنان فقط ،او يكاد،
تأهل
اىل الدور احلاسم من تصفيات كأس العامل .لقد ّ
اللبنانيون مجيعًا ،أقله باألحرف األوىل ،اىل مشروع حلم
كبري يبدأ من التطلع للوصول اىل مونديال الربازيل عام
 2014وال ينتهي عند حماولة استعادة شجاعة املصاحلة مع
الذات ومع اآلخر.
يف «خط الوسط» بني الضاحية اجلنوبية والطريق اجلديدة،
مجع املنتخب الوطين على مدرجات املدينة الرياضية حمبيه
من أصحاب االنتماءات املختلفة ،ممن كانوا ممنوعني
حتى األمس القريب من دخول املالعب حفاظًا على السلم
األهلي واالستقرار الداخلي ،فإذا بـ»سحرة» املنتخب
يطردون شياطني الفتنة ويستحضرون روحًا رياضية
ووطنية سكنت كل فرد من أفراد اجلمهور الكبري الذي
ترك خارج أسوار امللعب كل الشعارات
واهلتافات الفئوية ،وصنع من آالف احلناجر صوتًا واحدًا.
هكذا ،وبكل بساطة وبالغة جنح  11العبًا يف ان جيمعوا
ما فرقته احملكمة الدولية واألزمة السورية وكل مشتقات
الصراع املفتوح منذ سنوات بني  8و 14آذار ،وصو ً
ال
اىل املعركة التلفزيونية بني مصطفى علوش وفايز شكر
اللذين خاضا ليل أمس األول مباراة من نوع آخر ،انتهت
اىل خسارة اإلثنني معًا ..ومعهما كل الطبقة السياسية
اليت ينتميان إليها.
ولعله ميكن القول إن مباراة يوم أمس صنعت  11زعيمًا
من النوع العابر للطوائف واملذاهب ،باستفتاء شعيب ّ
قل
نظريه ،ورمبا مل يكن ينقص هؤالء إال ان جيلسوا حول
طاولة جملس الوزراء خالل زيارتهم اىل السرايا احلكومية
بدعوة من الرئيس جنيب ميقاتي ،لالحتفاء بالنصر الذي

حققوه.
للمرة األوىل ،شعر الالعبون السياسيون ـ ولو لساعات
قليلة ـ أنهم مضطرون للجلوس يف مقاعد املتفرجني،
يهتفون للمنتخب ويصفقون إلجنازه التارخيي ،بعدما
اعتادوا ان تهتف اجلماهري هلم وتصفق لبطوالتهم
االفرتاضية .هذه املرة ،خرجت الكرة من ملعبهم لتستقر
على مدى ساعة ونصف الساعة يف مكانها الصحيح ،حيث
أعطى العبو املنتخب من يهمه األمر دروسًا يف فنون
«اللعب النظيف» والتمرير السليم.
لقد انتصرت «فطرة» اللبنانيني أمس على اخلالفات
«املكتسبة» ،ومتكن منتخب األرز من إطالق «ثورة أرز»
جامعة ونضرة ،فاستعاد النشيد الوطين قدرته على حتريك
املشاعر ،وتواجد املسؤولون يتقدمهم رئيس اجلمهورية
يف الصفوف األمامية للمشجعني ،وسقطت الطائفية من
النفوس بـ»شحطة كرة» بعدما عجزت كل النصوص عن
زحزحتها ،ومتددت مدرجات ملعب املدينة الرياضية على
تضم كل املنازل
مساحة اجلغرافيا اللبنانية حتى كادت
ّ
وتتسع لكل املواطنني ،مبن فيهم أولئك الذين مل تكن
كرة القدم تعين هلم شيئًا يف يوم من األيام ،فإذا بهم
يكتشفون فجأة انها قادرة على صنع العجائب الرياضية
والوطنية يف آن واحد.
 ..ولكن تبقى اخلشية من أن نستفيق سريعًا من هذا
احللم اجلميل ،ال سيما ان الكوابيس السياسية واملعيشية
ما زالت حتاصر اللبنانيني ،وهي إذا كانت قد خسرت
معركة ،إال أنها مل ختسر احلرب بعد ،واألكيد انها لن
تستسلم أمام اإلجناز املتعدد املعاني للمنتخب الوطين يف
كرة القدم.
ولئن كان انتصار لبنان على كوريا اجلنوبية قد انعكس
إجيابًا على جلسة جملس الوزراء اليت قررت منح أعضاء
املنتخب مكافآت مالية ،إال ان اخلوف هو ان تعيدنا
«مباراة» اليوم يف جملس النواب بني املعارضة واملواالة ـ
وبأسرع مما نتوقع ـ اىل أجواء سلبية ومتشنجة ،رمبا تؤدي
اىل التفريط بـ»النقاط الثالث» اليت حققها الالعبون على
املستوى الوطين قبل الرياضي ،خصوصًا ان التداعيات
اللبنانية لألزمة السورية قد حتضر بقوة على هامش جلسة
األسئلة النيابية ،وبالتحديد من زاوية اعرتاض  14آذار
على املوقف اللبناني يف اجلامعة العربية حيال القرارات
املتخذة ضد سوريا.
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البنك العربي كرّم زبائنه برحلة بحرية مميزة

نظم البنك العربي اسرتاليا رحلة حبرية رائعة
لزبائنه وموظفيه على منت احدى البواخر
الفاخرة حيث عربت ميناء الدارلينغ هاربر مرورًا
جبسر ميناء سيدني الشهري واالوبرا هاوس
أشهر املعامل السياحية.
شارك يف الرحلة حشد كبري يتقدمهم رئيس
البنك العربي اسرتاليا وعضو جملس اإلدارة
جيف وايلد واملدير العام والرئيس التنفيذي
للبنك االستاذ جوزيف رزق وعضو جملس
اإلدارة يف البنك ليز تايلر ،اضافة لبعض

املسؤولني يف اجلالية العربية والبنك العربي
اسرتاليا.
كما شارك يف الرحلة عدد من اصحاب االعمال
واملصاحل وموظفي البنك من خمتلف اداراته
وفروعه ،واشتملت على برنامج شامل وحفل
عشاء مميز غين باملأكوالت البحرية.
وكان مدير عام البنك اسرتاليا جو رزق وعقيلته
مورين ومدير الفروع يف البنك السيد اميل
شاهني يستقبلون الضيوف على مدخل الباخرة
ويرحبون بهم بكل لباقة ورحابة صدر.

وقد القى السيد رزق كلمة حتدث فيها عن
مسرية البنك العربي يف اسرتاليا منذ تأسيسة،
مشيدًا بأصحاب البنك ومؤسسيه االوائل على
خربتهم وبعد نظرهم حني قاموا بافتتاح اول
بنك عربي يف اسرتاليا ليخدم اجلاليات العربية،
وبعد ان نوه السيد رزق جبهود كافة اعضاء
جملس االدارة وموظفي البنك على تفانيهم
ودعمهم املخلص ،شكر زبائن البنك على
ثقتهم منوهًا بدور االعالم ودعمه للبنك.
وبعده ان تكلم رئيس البنك وعضو جملس

االدارة السيد جيف وايلد القى رئيس مؤسسة
جوائز املصاحل االثنية السيد جوزيف عساف كلمة
تناول فيها كتابه ودور التعددية الثقافية يف
صناعة املستقبل االسرتالي ،منوهًا بدور البنك
العربي يف خدمة ابناء اجلالية العربية كافة.
وقد سادت الرحلة اجواء املرح وااللفة بني
املشاركني الذي قاموا بالتحدث والتعارف
وتبادل املعلومات مع بعضهم البعض.
وأعاله بعض اللقطات
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حضرها أكثر من  800شخص

حفلة الفنان حممد اسكندر والكوميدي ايلي ايوب حتوّلت اىل مهرجان فين رائع

الفنان محمد اسكندر ومتعهد حفالته طوني فرنسيس يدخالن الصالة وسط حراسة مشددة

الفنان محمد اسكندر يصدح يف احدى طلعاته

الفنان محمد اسكندر ومتعهد حفالته طوني فرنسيس

ضاحك الليل والجمهورالفنان ايلي ايوب

الفنان الكبري محمد اسكندر وضاحك الليل الكوميدي ايلي ايوب

طوني فرنسيس والحضور الكثيف

الفنان محمد اسكندر يصدح وحلبة الرقص تزدحم باملئات

الفنان محمد اسكندر يصدح وحلبة الرقص تزدحم باملئات

الفنان محمد اسكندر وجورج هيكل ويبدو طوني فرنسيس

نسيب الهاشم ،مارشا البايع والزميل انطونيوس بو رزق

احيا الفنان املشهور حممد اسكندر وضاحك الليل
الكوميدي ايلي ايوب حفلتني ناجحتني يف صالة البلفيو
حتولتا اىل مهرجانني فنيني رائعني انارا
يف بانكستاون ّ
مساء سيدني واسرتاليا فرحا وبهجة ،طربا واصالة.
احلفلة األوىل يف البلفيو كانت يف منتهى النجاح حيث
اعتلت املسرح املطربة لينا الشامي وادت وصلة فنية
مميزة ممهدة الطريق لضاحك الليل ومضحك اجلمهور
الكوميدي ايلي ايوب الذي ادخل الفرحة اىل قلوب
احلضور وزرع البسمة على وجوههم بنكاته النادرة
ّ
«طقت خواصر» احلاضرين من الضحك ..اكثر
والذكية فـ
من ساعتني من النكات وقرحية الفنان ايلي ايوب كانت
جتود وجتود لتجعل اجلمهور يعيش احلى اللحظات.
اما وصلة الفنان الكبري حممد اسكندر واليت استمرت اكثر

نورمن الهاشم وطوني طوق

من ثالث ساعات فمهما قلنا وكتبنا عنها نبقى مقصرين
وتبقى الكلمات اقل من ان تفي الفنان اسكندر حقه..
اكثر من ثالث ساعات من الغناء املتواصل اثبت فيها
الفنان اسكندر انه انه ملوك الغناء واسياده ..غنى
الفنان اسكندر العشرات من اغانيه القدمية واحلديثة
وخاصة اجلديدة منها مثل «غرفة عمليات» و»براسو
خبرطش فردي» و «مجهورية قليب» وغريها من اغانيه
اليت ضربت ارقاما قياسية يف لبنان والعامل العربي»
وقد اشعل الفنان اسكندر ليالي سيدني فنا وطربا اصيال
ونقل احلضور اىل اجواء الطرب والفن اليت يتميز بها
لبنان..
وقد انعقدت حلقات الدبكة طيلة غناء الفنان اسكندر حتى
بدت حلبة الرقص وكأنها حبر ميوج مبئات االشخاص..
منهم من يرقص ويهتف ومنهم من يدبك ومتايلت اخلصور

بشور ،الهاشم ،البايع ،طوق ،الهاشم ،بو رزق وفارس

طيلة الليل تعبريا عن الفرح والسعادة.
املهرجان الفين الثاني يف سيدني الذي اقيم يف صالة
البلفيو يف بانكستاون متيز ايضا بنجاح منقطع النظري
حيث حضره ايضا أكثر من  800شخص جاؤوا من كل
أحناء سدني حلضور أمجل ما غنى املطرب حممد اسكندر
وأمجل ما يف جعبة ضاحك الليل أيلي أيوب.
واملهرجانانن اللذان عرفهما الشاعر بدوي معوض ،كانت
فيهما ادارة الصالة مبنتهى الكرم والضيافة.
فشكرا ملتعهد حفالت الفنان الكبري حممد اسكندر وضاحك
الليل الكوميدي ايلي ايوب رجل االعمال طوني فرنسيس
الذي جلب لنا الطرب االصيل والفن اجلميل مع الفنان
حممد اسكندر والكوميدي ايلي ايوب وجعل عشاق الطرب
والفن يعيشون ليلتني ستعيشان يف البال لسنوات
وسنوات.
تصوير جوزيف ضاهر
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طريق بعيد ()3
على
ٍ

انا الدهر
جف

ـ شوقي مسلماني

الشاعر السيد أمحد احلسيين
اهلمم
جفانا الدهر ام ناخت بنا
ُ
االمم
وضاع اجملد كي تسخر بنا
ُ

ٍ
ونار اخلصم يف
فلك تطاردنا
ينتقم
ورد الصاع للمظلوم
ّ
ُ
فكم نامت على االعداء يقظتنا
يزدحم
وجيش الغزو يف االفالك
ُ

فما هّزت لنا طرفًا فيوقظنا
ود محى العربان يلتئم
وال ٌّ
ّ
صنفنا
حوار الغرب باالرهاب
ونرضى القول اذ قالوا ونعتصم

ُ
مشاعله
وميض الربق قد الحت
علم
فلم يرفع مسا هيجائنا
ُ
ونكء اجلرح قد أدمى معاصمنا
ّ
ُ
والقدم
الكف باالصفاد
وغ ّل
ُ

بنار من صواعقها
وما جدنا
ٍ
ندم
فكان يف مدى ايامنا
ُ

صليل السيف قد بارت
معامله
ُ
شيم
الن العز ما ُر ّدت له
ُ
شدت على الباغي سنابكنا
وما ّ
وما زلنا لشحذ البيض خنتصم

متى ترجع اىل االقصى فوارسنا
وتصحو يف مزايا جيشنا القيم

وحتدو اخليل من اعلى مرابضها
ٍ
فيملى السهل
والقمم
ُ
برايات ُ
خنوض احلرب من اعلى بوارجها
فيغرق يف لظى شطآنها القزم
يعاد احلق للمظلوم ان بصر
ّ
الن النخل يف
عم
مشائه ِن ُ

شجع
نرد الكيل واملغرور يف
ٍ
النجم
باميان وفينا تقتدي
ُ
فيغدو العز يف ميدانها ام ًال
ويرفع من زوايا جمدها الوهم
ُ
ُ
وتظهر يف قباب اجملد
بسمتها
وميدح يف شجى عشاقها
القلم
ُ
وتصدح يف مرايا النبل ألسنٌة
احلكم
ويشهد يف قضايا عدلنا
ُ

رياح الصبح ان هبت معاملها
نغم
فيعلو من حلى ترياقها
ُ
ِ
مداركه
العهد ما زالت
وماضي
ُ
وزيح السرت عن استداله ُ
َ
امل

بتكرار
ٍ
فكم
رواها
ور ّد
ُ

موارده
اذا خضنا
ُ
ورم
جرح على ايالمه
ُ
ٍ
ُ
واالنصاف ّ
الدهر
خلدها
الكرم
اىل حوافز نصرها
ُ

من ديوان الغدير

()1987

 1ـ سالم على الذي افتقدناه
ينهض الربيع فينا ّ
كلما ذكرناه ،ويزدهر احللم الوردي على عتبات
التغيري
وهو الفكرة النبيلة ،والفكرة النبيلة تنتصر ،وهو القدوة بالصرب
واألناة
وهو حّبة القمح غاصت يف الرتبة لكي متأل البيادر غال ًال
كمال جنبالط مدرسة
وهو ِ
العلم الذي ّ
العزة
تفتح يف مشاتل ّ
«احملسوبية» تنمو
ساءه أن يرى
ّ
غدة
سرطانية يف جسم الدولة
مثل ّ
ّ
تستعر الرشاوى
وأن
ّ
اإلنسانية
ساءه أن تمُ تهن الكرامة
ّ
أعلن جريئًا برناجمه املرحلي لإلصالح
باعتباره اجلسر املمكن إىل وطن
ال إىل مزارع ّ
تفقس اخلوف والغنب
افتقدنا كمال جنبالط
امتدت إليه يد الغدر يف  16آذار
حني ّ
ّ
الوصية:
ولكننا أيضًا نقرأ
ّ
«لبنان وطن للجميع»
السالم على الرجل
الذي محل صليبه ومل يرهبه بطش األعداء
ّ
املعلم
السالم على
أحب
الذي ّ
فاغتالوه.
 2ـ مطلوب صيحة غصب
ّ
تتخذ الكتابة عن شهداء اخلبز والكلمة ،دائمًا ،شكل الدمعة على
قيحها األمل باشتعال غياض الورد يف
الرجال متساقطة من ٍ
مآق ّ
جنائن الغدّ ،
أمة مكلومة.
وتتخذ لون احلزن يف ّ
إن استشهاد مهدي عامل يف هذه احلقبة بالذات جييء تأكيدًا على
ّ
إن أعداء العلم ُيبعثون ليعيدوا تشكيل العامل شبيه هيئاتهم القميئة،
ّ
ويتقدمون لتحطيم ّ
كل شيء ليس فيه من صقيعهم ،أو ليس فيه
ّ
من ظالم عيونهم وقسوة قلوبهم .فما معنى إغتيال ِّ
مفكر التزم جانب
الواقعية يف املعرفة ودراسة التاريخ؟ ما معنى اغتيال ِّ
مفكر انتصر
ّ
واإلنسانية؟ ما معنى اغتيال ِّ
للعقل واحلضارة
مفكر نذر العمر ناشدًا
ّ
الثورة؟ ما معنى اغتيال ِّ
مفكر عرف الظلم من دمعة فقري؟ ما معنى
اغتيال ِّ
مفكر رفض أن يساير حالة عنوانها ليل وذئاب
وأصر على
ّ
األول لألرض والوطن واإلنسان؟ ما معنى ان ُتذبح الثقافة يف
حّبه ّ
زماننا؟.
**
مرة أخرى يصيب حقدهم وجه املدينة العظيمة البطلة ويطاول ظالمهم
ّ
صفاء عينيها.
 3ـ جرمية يف أرض بلفور
ّ
بعد اغتيال
مروة والدكتور حسن محدان والعديد غريهما
املفكر حسني ّ
من أعالم الفكر والكلمة اللبنانيني والعرب أقدمت قوى اجلهالة على
ارتكاب جرمية جديدة بإطالق نار من كامت صوت على الرسام ناجي
العلي ما لبث أن قضى شهيدًا تاركًا ذكرى مناضل
أحب احلياة
ّ
فاستكثروا عليه حّبه واستنصر للضعفاء فاغتاظوا
التجار
وجترأ على ّ
ّ
ـ اللصوص فاغتالوه.
وناجي العلي «حنظلة» هو رسام الكاريكاتور األكثر شهرة يف العامل
ّ
وأزقة
العربي ،محل أوزار غريه منذ مولده ،تربى يف حواري
املخيمات
ّ
يف لبنان ،عايش كفلسطيين رحلة الشتات بكل ويالتها وآماهلا
وأحداثها الكربى ،وعندما ترك جمربًا لبنان مل جيد أرضًا
عربية واحدة
ّ
تستقبله ،فتابع حنو أرض بلفور ،أي إىل بريطانيا ،اليت شهدت
فيض روحه.
يصر أعداء
أيضًا
غيهم.
اإلنسانية على ّ
ّ
ّ
ودعوه بالزغاريد
4ـ ّ
ّ
انتقل إىل مثواه األخري املناضل
والفنان عبداهلل سليم «أبو مجيل»
ّ
املبكر ظل خيتزن َ
عن عمر  33عامًا ،وغيابه
هول املفاجأة ،فاحتشدت
اللبنانية
اجلالية
والعربية يف سيدني ،إللقاء النظرة األخرية على
ّ
ّ
ترجل عن حصانه باكرًا
الفارس الذي ّ
عبداهلل سليم هاجر إىل أسرتاليا قبل سبع عشرة سنة ليبدأ مشوارًا
جديدًا وفص ًال آخر يف احلياة بقلب «عاملي» وعزمية يعرفها أهل
اجلنوب اللبناني
ومنذ وطئت قدماه أرض أسرتاليا وهو ينشد أغاني احلب والثورة
قرأ يف كتب العالمَ األمجل ذاك الذي مل يأت بعد
احملب وكان الشعلة يف الظلمة اليت أحاطت بكثريين
كان
ّ
الثوار أشد ،وان األبطال
كان يقول أن الوردة أقوى ،وأن عزمية ّ
هم أولئك الذين جيعلون حياتهم جسرًا لتعرب األجيال املقبلة إىل
حر
وطن ّ
عبداهلل سليم العلماني آمن باإلنسان فدافع عنه ،آمن بالطبقة العاملة،
وبالوحدة
الفلسطينية
العربية ،وبالثورة
ّ
ّ
ّ
نتذكر الشهامة العالية فيه.
مات عبد اهلل سليم أبو مجيل ،وبقينا
optusnet.com.au@Shawki1
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وجه

اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

احلسناء طروب احلكيم هندي

احلياة حلوة بس نفهمها
اجلمال حبد ذاته هو مجال االخالق والرتبية
وقبول اآلخر مبصداقية وحمبة ،والشابة
احلسناء طروب احلكيم هندي عقيلة الدكتور
شربل اهلندي وهلما ابنان هما مارك وماثيو
وابنة هي ماليسا يتابعون دراستهم وكرمية
السيدين جورج وشفيقة احلكيم قد اقرتنت
بهذه الصفات اجلميلة النها نشأت عليها
يف بيت اهلها ودأبت على ممارستها يف
حياتها الزوجية مع عائلتها وحميطها من
االقارب وابناء اجملتمع اللبناني والعربي
واالصدقاء من اجملتمع االسرتالي املتعدد
احلضارات والثقافات.
ولدت طروب يف بلدة عني كفرزبد التابعة
ملدينة زحلة الشهرية اليت قدمت للبنان
والعرب والعامل شخصيات رفعية من امثال
رئيس اجلمهورية الراحل الياس اهلراوي
والشاعر سعيد عقل والنجوم الكبار امثال
عمر الشريف ويوسف شاهني وجنيب
حنكش وجنوى كرم ووائل كفوري ونقوال
االسطا وسواهم من رجال دين وقادة
عسكريني واكادمييني كما انها من عائلة
كرمية ومتعلمة ..شقيقها السفري والدكتور
الشاعر غطاس احلكيم.
ويف سيدني حيث تقيم مع زوجها واجناهلما

حصلت احلسناء طروب على شهادات
من معاهد خاصة بالتجميل والكومبيوتر
والسكريتاريا ومتارس عملها يف حقل
اختصاصها مبساعدة زوجها يف عيادته
اخلاصة وهي تتقن اللغتني العربية
واالنكليزية وتلم بالفرنسية..
تقول طروب انا سعيدة جدا مع زوجي
احلبيب واجنالنا االحباء يف سيدني
الرائعة واجلميلة ونتواصل مع اهلنا
االحباء يف لبنان ،نتمنى دائما ان يرتفع
سقف احملبة بني الناس الن احلياة كلها
حمبة ويطيب لي ان اردد مع املوسيقار
اخلالد فريد االطرش :احلياة حلوة بس
نفهمها
واحلياة حلوة ما احلى انغامها.
احلسناء طروب احلكيم هندي سيدة
اجتماعية يف قامتها وفكرها الوطين
واالنساني وحمبتها للناس تؤكد على
قول الشاعر:
ازرع مجيال ولو يف غري موضعه
فلن يضيع مجيل اينما زرع
هكذا هي احلياة ملن حيب احلياة ويعمل
هلا بعيدا عن الشوائب الطائفية والقبلية
واملذهبية

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجم حممد اسكندر يف سيدني

* النجم محمد اسكندر يتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*
مرات عديدة زار فيها جنم االغنية الرتاثية
اللبنانية والعربية حممد اسكندر اسرتاليا
واقام املهرجانات الفنية املميزة يف
املدن االسرتالية واجرينا معه عدة مقابالت
نشرناها حينها يف الصحف واجملالت
العربية ..والزيارة اجلديدة كانت برفقة

جنم الكوميديا ايلي ايوب الذي اجرينا معه
املقابالت العديدة ايضا..
الفنان حممد اسكندر جنم متألق دائما نظرا
الغنياته اجلميلة واحلانه االمجل واالمجل
تقديم الفنان ايلي ايوب ضاحك الليل
والنهار معا.
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate


Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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Melbourne

أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
طحينة الصيداوي

N.S.M

عنوان اجلودة والثقة

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

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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وصف باألول من نوعه يف اسرتاليا

معرض ألعمال بيكاسو

كتب يوسف يلدا من سيدني :لست أدري من أين أبدأ كالمي عن هذا
احلدث األعظم يف حياتي كلها .أن أكون وجهًا لوجه أمام عبقرية إمسها
بابلو بيكاسو .هلو أمر أغرب من اخليال!
مل أكن خططت للذهاب اىل
مكان حمدد أمضي فيه عطلة نهاية اإلسبوع
ٍ
اليت مل يبق منها سوى اليوم األحد  .2011/11/12وال أتذكر السبب
الذي حضين على الذهاب اىل مركز مدينة سيدني اليت تبعد أكثر من
 45دقيقة عن احلي الذي أقيم فيه .غري أني وجدت نفسي يف حنو
الساعة الثامنة والنصف من صباح ذاك األحد يف قلب املدينة اجلميلة،
ً
وقعت بني يدي
مصادفة جملة صغرية يف شكلها إمنا كبرية باخلرب
طيات صفحاتها .ومن دون معرفة مسبقة مبا حتويه اجمللة
اإلعالني بني ّ
لفت إنتباهي خرب إفتتاح معرض لبيكاسو يومذاك يف الساعة 11.30
صباحًا يف "غالريي الفن" يف نيو ساوث ويلز يف سيدني .ومن دون
التوقف للحظة ،توجهت اىل مكان إقامة املعرض وكلي هلفة للقاء واحد
من أبرز عباقرة الفن يف القرن العشرين.
يف الساعة احلادية عشرة و 25دقيقة كنت أمام املدخل الرئيسي
للقاعة اليت حتتضن أعمال بيكاسو الفنية إبتداء من  12تشرين الثاني
 2011إىل  25آذار املقبل  ،2012ويبلغ عددها أكثر من  150عم ًال فنيًا
أصليًا للفنان ،بني الصور فوتوغرافية ورسم باأللوان املائية والنحت،
وتعود اىل متحف بيكاسو الوطين يف باريس.
بعد شراء تذكرة الدخول( ،بيعت  20ألف تذكرة قبل يوم من افتتاح
قسمت اىل
املعرض) وجلت القاعة األرضية ملبنى "غالريي الفن" اليت ّ
عشر غرف ،كل منها حتتوي على عدد من األعمال الفنية ،وحبسب
تسلسلها الزمين ،وجتذبك من غرفة اىل أخرى ،حتى ترى نفسك داخل
الغرفة األخرية رقم  .10تتضمن الغرفة رقم  1أعمال بيكاسو بني 1895
و  ،1905بينما تعرض يف الغرفة األخرية أعماله اليت أجنزها بني 1961
و  .1972واىل هذا التقسيم الرائع والتوزيع املتجانس لألعمال الفنية
مت أيضًا ُح ّددت ساعات معينة لكل جمموعة تزور املعرض ،أي مثة بني
كل موعد وآخر ساعة ،المتصاص العدد الكبري من زوار املعرض وعلى
مراحل ،ثم إستقبال جمموعة أخرى.
معرض الفنان العاملي الذي حيتوي على عدد من األعمال الفنية اخلاصة
بكل فرتة من حياته الفنية حيمل عنوان "بيكاسو :روائع من متحف
بيكاسو الوطين يف باريس".
يقول إدموند كابون مدير "غالريي الفن" يف نيو ساوث ويلز" :إن
معرض بيكاسو هذا هو األول من نوعه يف أسرتاليا .علينا أن نزوره
ّ
ونطلع على حمتوياته ألنها فرصة قد ال تتكرر مرة أخرى .يتناول
املعرض العقود السبعة من مسرية بيكاسو الفنية بكل ما تنطوي عليه
من إبداعات فنية متنوعة .وهذه األعمال كانت األقرب إىل نفسه".
الوقوف أمام أعمال عبقري الفن بيكاسو ليس أمرًا سه ًال ،ورغم البساطة
اليت
بد من أن حتملك أجواؤها
تتميز به لوحاته واعماله الفنية األخرى ،ال ّ
ّ
اىل ما ال يرضيك للوهلة األوىل من مناخات وصور يرمسها خيالك
الذي يأبى أن يطيعك ،وبد ً
ال من أن تقتاده اىل عوامل تراها انت
ملتصقة مبواضيع بيكاسو ،تراك منقادًا خلفه من دون أن تدرك وجهتك
الصحيحة .هكذا يرتكك بيكاسو وحيدًا وسط أحداث ال ترى فيها سوى
جمموعة من األشكال اليت تتحول من لوحة اىل اخرى ،ومن قطعة فنية
اىل قطعة ختتلف كليًا عن سابقتها ،وكلما حاولت الربط يف ما بينها،
تبتعد فأكثر واكثر منها .يقول بيكاسو" :أرسم ما أجده ،ال ما أحبث
عنه .إن ما تفعله هو املهم ،وليس ما كنت تنوي فعله".
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افران اهلدى احلديثة..لقمة شهية

اجلامعة اللبنانية الثقافية

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

*بعض السيدات العامالت يف الفرن*

سيحل تمثال المغترب اللبناني
ضيفاً على حديقة
Ray Bramham Gardens Preston

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

*املعلم املعروف جوزيف*

مل ميض على افتتاح افران اهلدى الواقعة يف سيدني رود
كوبرغ اىل جانب حمالت اهلدى للتموين العائلي اكثر من
شهرين حتى اصبح السيد فادي حنا صاحب افران اهلدى
يعرف عنه ..فكلما تعرفت اليه اكثر اكتشفت فيه
اشهر من ّ
االنسان الطيب صاحب القلب الكبري والذوق واالخالق العالية
والنفس الطيبة املعجونة باحملبة والتضحية كمعجنات افران
اهلدى املعجونة بالنظافة والنوعية.
زبائنه مل يعودوا زبائن بل اخوة وحمبني له يتعامل معهم بقلب
طيب وجيمعه واياهم االخالص والود والوفاء.
افران اهلدى احلديثة تصنع املنقوش بزعرت واللحم بعجني
وفطاير بسبانغ وجببنة وكعك بسجق وبيتزا وفطاير لبنانية
واجنبية وسندويشات ومجيع انواع املعجنات.
اطلب ما تشتهي نفسك ُ
وك ْل بشهية الن النظافة عنوان هذه
االفران اليت تقدم اشهى االطباق اضافة اىل ما تتميز به من
جوء هادئ واهتمام اصحاب االفران ومجيع العاملني فيها
راحة اجلميع.
يتشرف رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السيد يوسف سابا مع أعضاء اللجنة التنقيذية بدعوة
مجيع أبناء اجلالية للمشاركة بازاحة الستار عن متثال املغرتب
اللبناني واملشاركة بالكوكتيل أيضًا وذلك الساعة الرابعة
من بعد ظهر نهار السبت الواقع فيه  19تشرين الثاني .2011
بحضور معالي وزير االعالم اللبناني الدكتور وليد الداعوق،
سعادة السفري اللبناني الدكتور جان دانيال ،الرئيس العاملي
للجامعة اللبناني الثقافية يف العامل الشيخ عيد شدراوي ،نائب
الرئيس العاملي الشيخ ميشال الدويهي وأعضاء اجمللس العاملي
من مجيع أحناء العامل ،مديرة الوكالة الوطنية للالعالم السيدة لور
سليمان صعب ،الوزير الفدرالي بيل شورتن ،رئيسة بلدية داربني
دايانا أمسر وبعص النواب احملليني والفدراليني ،ورجال دين
ودنيا واعالميون من مجيع الواليات االسرتالية وأحزاب لبنانية
ومجعيات خريية واجتماعية وثقافية ورياضية ،ورجال أعمال.
متثال املغرتب اللبناني يشكل رمزًا للبنانيني األوائل
يف املهجر وهو مبثابة حتية تقدير وصداقة ألسرتاليا.
إنه يقف يف مواجهتنا ،ولكن من دون أن يدير ظهره إىل
لبنان أبدا  ..وقد كان هذا دأبه ..مبالبسه التقليدية اليت ال
زال بعض اللبنانيني يرتدونها يف املناطق اجلبلية ،فهي
جزء من تاريخ لبنان وتراثه ،فهو ميثل البساطة اللبنانية اليت
أتت إىل ملبورن منذ  150عامًا ،حممال بإرادة بناء هذا البلد.
للمزيد
طوني

من
يعقوب

املعلومات
الرقم:
على
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ALRAWSHA BAKERY
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LEBANESE PIZZA & PIES
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Abdo

Director
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Sat-Sun: 7am - 3pm
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Melbourne

تكرم وجهاً من
مؤمتر صحايف لرئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية فرع اجلامعة السفارة اللبنانية ِّ
اإلعالم اللبناني
اللبنانية الثقافية يف العامل فرع فيكتوريا الشيه بشارة طوق

عقد عند الساعة الثانية من بعد يوم السبت املاضي رئيس اجلمعية
اللبنانية االسرتالية فرع اجلامعة الثقافية يف العامل فرع فيكتوريا
الشيخ بشارة طوق مؤمترا صحافيا يف مكتبه يف منطقة برستون
حضره الزمالء كميل مسعود (اهلريالد) ،ايلي نداف (التلغراف)،
زاهي الزيبق (املستقبل) ،حسام شعبو (راديو اس بي اس) وجورج
زعيط (صوت لبنان).
وحتدث الشيخ بشارة طوق عن اوضاع اجلامعة يف فيكتوريا وما آلت
اليه بعد ان اصبحت جامعتني منذ اربع سنوات تقريبا دون االخذ
بعني االعتبار االهتمام اجلدي من قبل املسؤولني يف اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل من اخذ القرارات احلامسة ليأتي العمل مجاعيا
وفعاال .وقال انه صرح ويف اكثر من مناسبة انه على استعداد
تام ان يقدم استقالته من اجلامعة اليت يرأسها ويف املقابل تفعل
اجلامعة املقابلة الشيء ذاته وحيدد موعد النتخاب رئيس واعضاء
جدد للجامعة بدال من ان تبقى كما احلال عليه اآلن عرضة لأللسن
والتشتت.
وردا على سؤال حول ماذا قدم بشارة طوق طيلة فرتة ترؤسه
للجامعة قال بشارة طوق ساعد الكثري ولكنه مل يساعد بامسه او
باسم اجلامعة امنا كان يساعد باسم ابناء اجلالية ماديا ومعنويا وكم
كنت امتنى لو ُو ّجه هذا السؤال البناء اجلالية.
وحول سؤال عن وجود جامعتني يف ملبورن واي منهما شرعية بنظر
اجلامعة العاملية قال ان الرئيس العاملي ينظر اىل ان اجلامعتني
شرعيتان ..اليس هذا معناه دق اسفني بني اجلامعتني ويف جسد
اجلامعة اللبنانية يف فيكتوريا.
وعن زيارته االخرية اىل لبنان واجتماعه بالرئيس العاملي وكيف
كانت انطباعاته قال الشيخ بشارة طوق ان الرئيس العاملي وعد
خريا وانه لدى اول زيارة له اىل اسرتاليا سيعمل جاهدا على تصحيح
اخلطأ احلاصل.
وبالنسبة لوجود جامعني ثقافيتني يف العامل قال ان هناك مسؤولية
على رئيس اجلمهورية وامل ان يكون هناك اجتماع برعاية رئيس
اجلمهورية لتوحيد اجلامعة الثقافية يف العامل.
وقال السيد طوق نأمل حصول انتخابات جديدة وهي مسؤولية
اجلامعة العاملية.
وعن قوانني اجلامعة قال ان القوانني تتغري بصورة دائمة واليوم
وصلنا اىل حائط مسدود ويبقى الشعب هو احلل.وكشف السيد
طوق ع ان اجلمعية اليت يرأسها تضم  400منتسب.
وافاض يف احلديث عن اجلامعة يف فيكتوريا واحلالة املزرية اليت
وصلت اليها بسبب عدم اهتمام املسؤولني يف اجلامعة الثقافية
يف العامل.
بيان اجلامعة
وقد جاء بيان اجلامعة اليت الشكل التالي:
اهال بكم ايها االعالميون الكرام  ،أصدقاء وأخوان
بكل احرتام وتقدير اشكر حضوركم وتلبيتكم دعوتي هذه لألطالع
على بعض احلقائق وعلى ما يدور من امور تهم اجلالية على صعيد
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ويف أوسرتاليا ووالية فكتوريا.
وسوف أكون كما عهدمتوني دائما صادقا يف قولي معكم وسوف
ارد على اسئلتكم بكل شفافية ،فالصدق كتاب نادر ال يطبع منه
سوى نسخة واحدة فقط.
حبذا ايها احلضور لو نبقي خالفاتنا السياسية يف لبنان ونعمل على
عدم التأثر بها يف اوسرتاليا احلبيبة وعدم تعرض اجلامعة الثقافية
هلذه االختالفات.
ان فكرة انشاء اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل عندما طرحت
يف اجمللس النيابي اللبناني يف اوائل الستينات  ،كان اهلدف منها
مجع القدرات والطاقات اللبنانية يف العامل حبيث متثل وتنشر الفكر
اللبناني وتعرف عن احلضارة والرتاث ونبوغ االغرتاب الذي متثل
بفكر جربان والرابطة القلمية الن االغرتاب هو واجهة لبنان يف العامل
،ومن اهدافها ايضا احتاد املغرتبني ومتاسكهم وتنافسهم على خدمة
املغرتبني املنتشرين يف اربع جهات األرض وليس للتفرقة والتفرع
والتفرد الذي ال خيدم وطننا االم لبنان وال يف الدفاع عن قضاياه
احملقةيف احلفاظ على حريته وسيادته واستقالله.
يف فكتوريا عملت اجلامعة واملسؤولون فيها لسنني عديدة من الزمن

وازدهرت ،وخدمت وأعطت الكثري للوطن ولالغرتاب اىل اندالع احلرب
اللبنانية املشؤومة ،حيث تفرق اللبنانيون باجتاهات عديدة سياسية
وطائفية ومنافع شخصية .
ولكن وبالرغم من كل الصعوبات اليت واجهت اجلامعة اللبنانية يف
زمن احلرب بقيت تعمل بثبات وعزم  ،بهدوء وصمت رغم الصخب
والضجبج الذي عم تلك االثناء حيث خدمت الوطن االم ومغرتبيه
مبتعدة عن املهاترات واالنقسامات وهذا ما ساهم يف تغيري وجهة
احلرب واهدافها اهلدامة وابقى لبنان سيدا حرا مستقال .
ولكن اصحاب االفكار اهلدامة عامليا واقليميا وداخليا غالبا ما كانت
تعتمد سياسة
“ فرق تسد “ االمر الذي رموه يف سلة اجلامعة اللبنانية يف
العامل لعلمهم بان االغرتاب اللبناني هو العصب القوي الذي افشل
املخططات اهلدامة اليت وضعوها لقضية الشرق االوسط خدمة
للعدواجلاثم على اراضينا احلبيبة  .وهنا بدأ سوء التفاهم يف صفوف
جامعتنا يف اوسرتاليا وخصوصا يف والية فكتوريا يف بداية سنة
 1992فبعد انتخابات تلك السنة ساءت االوضاع وبدأت اخلالفات
واستمرت حتى يومنا هذا حيث نعيش وسط حالة من التشرذم
يسودها البغض والضغينة والتعدي على قواننب اجلامعة باستعمال
ادواتها دون االهداف .
هكذا اصبحنا اليوم يف جو مغاير متاما ملا بدأنا العمل به والتغيري
هذا ليس بأي حال حنو األفضل امنا شرذم الصفوف وبعثر الرؤيا
فتعددت الفروع واختلط احلابل بالنابل وال من يراقب او حياسب او
يعاقب  ،فمن خالف داخلي قانوني وشرعي تفاقم حتى اليوم ومؤخرا
توسع اخلالف من أجل اقامة نصب تذكاري للمغرتب اللبناني وضع
اوال يف والية كوينزالند وسيوضع السبت املقبل يف والية فكتوريا
.
يف ظل جو من التباعد والضغينة والتفرق حيتفلون بالتمثال املسكني
الذي ال ميكنه ان يذرف الدموع وال ميكنه النطق ليقول لنا  :كفى
هرطقة ايها املسؤولون  ،كفى متاجرة برمسي وكسمي الرتاثي
الشريف ،عودوا اىل وعيكم واىل اصالتكم اللبنانية  ،انزعوا الشر
من قلوبكم  ،ابتعدوا عن الكيدية واألنانية  ،انبذوا احلقد والبغض
جتاه بعضكم متاسكوا وتضامنوا كي ختدموا وطنكم املنكوب املعذب
 ،عندها سوف ترون على وجهي بسمة الرضى واالرتياح وسوف انظر
اليكم بعيين الصافيتني صفاء ثلج لبنان الناصع  ،وسوف ارفع
رأسي مزهوا شاخما فوق منصيت يف اربع جهات األرض مرمنا معكم
كلنا للوطن كلنا للبنان .وختاما
انين أؤمن بأن ما من منة ألحد يعمل خلدمة شعبه والوطن واالمة ،
فلبنان ينتظر منا الكثريوجيب ان نعطيه أكثر ولن نستسلم للشر
وملن يريد لوطننا سوءا .
اننا نؤمن بأن عملنا حتت لواء اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
يغنينا ويغين وطننا احلبيب لبنان .
فاملطلوب اليوم وقفة جريئة وخطوة شجاعة تبعد عن جاليتنا التقسيم
والشرذمة  ،فعلينا حنن املسؤولون يف اجلامعة عامليا واقليميا وحمليا
يف فكتوريا ان ننسى خالفاتنا املتعددة وان حنزم امرنا الجياد جملس
والية واحد ال جملسني لكي نوحد جهودنا يف سبيل تنظيم شؤوننا
ضمن اجلامعة خدمة للجالية وللوطن وعلينا ان نتعاون مجيعا افرادا
ومؤسسات من اجل ذلك .
لذلك وخدمة هلذه االهداف جمتمعة  ،أبدأ بنفسي متعهدا امامكم
وامام كل الناس بأنين مستعد لالستقالة من مسؤؤولييت يف رئاسة
اجلمعية االوسرتالية اللبنانية – فرع اجلامعة الثقافية اللبنانية يف
فكتوريا  ،انا ومجيع االعضاء االداريني واملشرتكني على ان يقابلنا
الفريق اآلخر باخلطوة نفسها  ،ويتسلم اجمللس العاملي زمام االمور
يف فكتوريا ويفتح باب األنتساب للجامعة ملدة حيددها ومن ثم يدعو
اىل انتخابات عامة  ،ومن يفوز يف جملس الوالية نهنئه ونتابع معه
العمل خلدمة اجلاليةولبنان .
يف رأيي انه احلل األجنع واألصح دميوقراطيا وقانونيا وهو حل ال بد
ان يرضي اجلميع
شكرا مرة اخرى حلضوركم
عشتم وعاشت اجلامعة وعاش لبنان
بشاره طوق
ملبورن يف 12 - 11 - 2011

بدعوة من سعادة سفري لبنان يف أسرتاليا الدكتور جان دانيال
إحتشد املدعوون من اللبنانيني واألسرتاليني املهتمني بشؤون
الثقافة والفكر  ،يف قاعة سفارة لبنان يف كانبريا لإلحتفال
بتكريم اإلعالمية اللبنانية السيدة فريال خوري موسى واليت أتت
إىل أسرتاليا يف زيارة قصرية إلطالق كتابها " :وجوه لبنانية يف
أسرتاليا ،اجلزء الثاني" وهو مثرة جهودها لزيارتها األوىل لبالد
الكونغورو العام الفائت ،حيث جالت يف أرجاء البالد بغية أن
تؤرشف للحقبة اجلديدة من تاريخ اإلنتشار اللبناني يف أسرتاليا
وحتفظه يف سجل الزمان من عناكب النسيان ،ولقد خرج اجلزء
الثاني من وجوه لبنانية ،مشابهًا للجزء األول :أنيق وطباعة فاخرة
مما يضيف قيمة وزهوًا إلي
باأللوان وباللغتني العربية واإلنكليزيةَّ ،
رح َب
املكتبات اللبنانية والعربية واألجنبية ...ويف بداية اإلحتفالَّ ،
منوها مبا أجنزته،وأثنى على عملها .
السفري دانيال باحملتفى بها ّ
ثم كانت كلمة لإلعالمية موسى ،شكرت فيها السفارة اللبنانية
والدور الذي تلعبه يف تقديم العون والوقوف إىل جانب مجيع
َّ
اللبنانيني دون تفرقة والعمل الدؤوب إلظهار وجه لبنان احلضاري
خصها بها سفري لبنان
اجلميل ،وأثنت على اللفتة الكرمية اليت
َّ
وأعربت عن فرحها العميق بشهادة التقدير
كما أشادت بالدور املهم الذي لعبه ويلعبه القنصل ماهر اخلري
قدمها هلا
السيما مواكبته لعملها وإسداء كل اجلهد واملساعدة اليت َّ
َّ
أثناء زيارتيها ألوسرتاليا ،وأضافت أنه فع ًال يستحق لقب  :قنصل
الشعراء ،فهو بإمتياز ميارس الدبلوماسية حبذق وألق
ويرتبع على عرش القصائد ...ويف اخلتام ،قطعت احملتفى بها اىل
َّ
زي َن بإمسها ،والتقطت
جانب السفري والقنصل قالب احللوى الذي ِّ
الصور التذكارية
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ملبورن

افتتاح مركز جديد لدائرة العدل يف فيكتوريا

* السيدة ليندا بنبالك تلقي كلمة*

*الدكتور محمد خرياهلل يقدم الربنامج
ويلقي كلمة*

*مدير دائرة العدل مايكل كارول يلقي كلمة*

*ديانا االسمر رئيسة بلدية داربن تلقي كلمة*

*جانب من الرسميني وتظهر ديانا االسمر
رئيسة بلدية داربن*

*جانب آخر من الرسميني*

عند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر
اخلميس املاضي وحبضور املدير االقليمي
يف الضواحي الشمالية والغربية يف ملبورن
لدوائر العدل الدكتور حممد خري اهلل ومدير
دائرة العدل السيد مايكل كارول والسيدة
ديانا االمسر رئيسة بلدية داربن والسيدة
ليندا بنبالك ومجع من املسؤولني اللبنانيني
والعرب واالجانب مت افتتاح مركز جديد لدائرة
العدل يف منطقة برستون الذي كان يف
السابق مركزا للمحكمة اجلزائية وقد اضيف
هذا املركز اجلديد اىل املراكز الثالثة اليت
تعمل بصورة طبيعية ودائمة -بردميدوس،
سانت الني ووراي.
الدكتور حممد خري اهلل املدير االقليمي للفروع
قدم حلقات االفتتاح والقى كلمة حتدث
فيها عن اهمية افتتاح هذا املركز مرحبا
فيها باحلضور شاكرا هلم تلبية الدعوة منوها
باالعمال اليت تقوم بها دوائر العدل بأمانة

واخالص يف فيكتوريا.
السيدة ليندا بنبالك رحبت باحلضور ثم حتدثت
عن املركز واهميته.
رئيسة بلدية داربن السيدة ديانا االمسر القت
كلمة معربة باملناسبة وهنأت القيمني على
هذه املراكز وقالت انها مستعدة لتقديم اي
خدمة اجتماعية تعود باخلري على اسرتاليا.
مدير دائرة العدل السيد مايكل كارول حتدث
عن اهمية افتتاح هذا املركز اجلديد الذي
كان سابقا مركزا للمحكمة اجلزائرية ..وختم
كالمه شاكرا اجلميع على تلبية الدعوة.
ويف نهاية االفتتاح عزف السيد فتون
سكوتش موسيقى على آلة ايرانية القت
اعجاب اجلمهور وقدمت فرقة من السيدات
واالطفال الكلدانيني بعض لوحات الرقص
والدبكة والغناء.
وانتهى حفل االفتتاح بكوكتيل قدمت خالله
املأكوالت اخلفيفة واملشروب.

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على أحد الرقمني:
0403482345 - 87648186
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Melbourne

اجتماع طارىء ملجلس العمد،
وموقف من الجامعة العربية
عقد جملس العمد صباح اليوم ،إجتماعًا طارئًا
له ،برئاسة حضرة رئيس احلزب ،وناقش
اجمللس مطو ً
ال خماطر وأبعاد قرار جملس
اجلامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا يف
اجلامعة ،وقد أحاط حضرة الرئيس هذا
املستجد بشرح مستفيض حول غايات القرار
وأهدافه ،واخلطوات الواجب اختاذها يف
جمابهته.
وصدر عن االجتماع بيان جاء فيه:
يدين احلزب قرار وزراء اخلارجية العرب
بتعليق مشاركة سوريا يف اجلامعة العربية،
ألنه يشكل استباحة مليثاق اجلامعة ،وجرمية
سياسية موصوفة تطيح عن سبق إصرار
وتصميم مبؤسسات العمل العربي املشرتك،
وهكذا جرمية ُتعد خطوة مُمهدة لطمس اهلوية
العربية ،والتخلي عن فلسطني ملصلحة
االحتالل "اإلسرائيلي" ،وهذا ما تقوم به
انظمة عربية معروفة تلهث وراء "شرعنة"
التطبيع مع العدو واإلخنراط معه يف شرق
أوسط متصهني.
ويرى أن سوريا جتاوزت حتفظاتها حول
مضمون حترك بعض العرب ،وجتاوزت ايضًا
حتفظها على رئاسة اللجنة الوزارية ،وتعاطت
ّ
وسلفت
باجيابية مع ما مسي "مبادرة عربية"،
اجلامعة العربية اإللتزامات اليت نصت عليها
"املبادرة" ،حرصًا منها على العمل العربي
املشرتك ،لكن اجلامعة العربية وبدل أن
تتخذ موقفًا اجيابيًا ،أكدت أنها ليست سيدة
نفسها وقرارها ،وأنها خاضعة لإلمالءات
الغربية ـ الصهيونية ،وتشكل رأس حربة
اهلجوم على سوريا حملاسبتها على ثوابتها
وخياراتها يف تبين خيار املقاومة والصمود
واملقاومة ،مكررة ذات املوقف املخزي
واملتآمر الذي اختذته أنظمة الذل العربي ابان
العدوان الصهيوني على لبنان  2006وعلى
غزة  2008ـ .2009
ويعترب احلزب أن تورط أنظمة عربية معروفة
يف التحريض على سوريا اعالميًا وسياسيًا،
وأيضًا لوجستيا من خالل دعم اجملموعات
اإلرهابية ،كان جيب أن يلقى إدانة عربية
جامعة ،ال أن توفر "اجلامعة العربية" الغطاء
بتواطىء مكشوف من أمينها العام .وهنا
نسأل باستهجان ملاذا كل هذا اهلجوم على
سوريا ،يف وقت تتعامى عن مسار تصفية
املسألة الفلسطينية ،حيث يقوم العدو
"اإلسرائيلي" باقتالع البشر والشجر من أرض
فلسطني ،وزرع هذه األرض باملستوطنات
واهلجرات.
كما يستهجن احلزب إستقاء معظم العرب
ملعلوماتهم من شاشات التحريض والفتنة
وبيانات "حقوق االنسان" واستخدامها
مسوغًا لقرارات خاطئة تفتح أبواب املنطقة
على اجملهول .واننا يف هذا السياق حنمل
اجلامعة العربية مسؤولية ما سيحصل من
تداعيات خطرية .ونلفت إىل أنه كان حريًا
باجلامعة العربية أن تضع آلية يف مبادرتها
إللقاء السالح من قبل املسلحني ،وأن تتخذ
موقفًا حامسًا من ما يسمى اجمللس االنتقالي
الذي رفض احلوار واملبادرة ،وأن تتخذ
موقفًا صارمًا يدين دعوة اخلارجية األمريكية
املسلحني يف سوريا إىل عدم تسليم
اسلحتهم .وموقف وزير خارجية فرنسا الذي
استبق اجتماع الوزراء العرب واعلن موت
"املبادرة العربية"! .أفليس عدم التصدي
هلذه األمور مؤشر على طبيعة املهمة املوكلة

إىل بعض العرب ،وهي توفري البيئة املالئمة
إلستدعاء التدخل األطلسي والدولي تكرار
للسيناريو اللييب ،مبا يؤجج األحداث ويدخل
املنطقة كلها يف آتون األعصار..
وحييي احلزب موقف لبنان الذي اعرتض
على القرار ،ويعتربه موقفًا تارخييًا ينسجم
مع ثوابت وخيارات لبنان املقاوم ،وينطلق
من احرتام ميثاق اجلامعة واإللتزام مبعاهدة
األخوة والتعاون والتنسيق بني لبنان
وسوريا ،وهذا التزام ثابت ندعو إىل ترمجته
يف كل اجملاالت ،ال سيما يف العمل على شد
اخلاصرة اللبنانية ،من خالل مكافحة اجلهات
والعناصر املتورطة يف التحريض على سوريا
وتهريب السالح إليها .وإن الدولة اللبنانية،
هي صاحبة حق باملالحقة القضائية ضد
اجلهات اليت تدعو إىل اقامة "خميمات الجئني"
على األرض اللبنانية ،فهذه الدعوة تنطوي
على حماولة القامة قواعد تنطلق منها اعمال
اإلرهاب لزعزعة أمن سوريا واستقرارها..
ما يعد انتهاكًا لالتفاقيات املشرتكة بني
البلدين ،وتقويضًا ملبدأ أمن سوريا من لبنان
وأمن لبنان من أمن سوريا...
لقد قدمت سوريا للبنان الكثري ،فقد وقفت
إىل جانبه يف استعادة سلمه األهلي وتثبيت
دعائم دولته ،ودعمت مقاومته لتحرير
أرضه ..،وسوريا تستحق اليوم أن يقف
لبنان إىل جانبها يف التصدي للمؤامرة .ويف
هذا السياق حييي احلزب اجليش اللبناني
قائدًا وقيادة وضباط ،ملوقفه الرافض جعل
لبنان منصة ومسرحًا للفتنة.
إن احلزب ،وعلى خلفية اجلرمية السياسية
املرتكبة ،بتعليق مشاركة سوريا يف اجلامعة
العربية ،ـ وسوريا من املؤسسني السبعة
األول هلذه اجلامعة ـ ،يعترب أن اجلامعة
العربية استخدمت مطية ،من قبل بعض
األنظمة العربية اليت تعمل منذ األساس على
اإلطاحة باجلامعة ،وهذه األنظمة تعمل على
توسيع جملسها للتعاون اخلليجي وعرضة
مؤخرًا عضويته على املغرب واألردن ...،
ولذلك يرى احلزب ضرورة قصوى يف أن
تلتقي الدول والقوى واهليئات الشعبية يف
دول املشرق العربي ،من أجل وضع رؤية
موحدة تكفل اعادة تصويب البوصلة العربية
اجلامعة.
ويؤكد احلزب وقوفه إىل جانب القيادة
السورية ،يف مواجهة املؤامرة اليت تستهدف
ثوابتها وخياراتها ودورها وحضورها ،ويدعو
أبناء شعبنا يف سوريا وكل األمة إىل تعزيز
الوحدة وروح االخاء والشعوب العربية إىل
حتمل مسؤولياتها يف مواجهة كل أشكال
التدخل األجنيب يف شؤون بالدنا.
إن ادانة احلزب لقرار جملس اجلامعة العربية،
ليس فقط ألنه يطيح مبؤسسات العمل
العربي املشرتك ،بل ألنه يضع املنطقة أمام
فوهة بركان مشتعل إذا استعر لن يبقي ولن
يذر..
ولذلك ،نتوجه بالدعوة إىل كل من روسيا
والصني ودول العامل احلر إىل الوقوف بوجه
ما حياك لسوريا واملنطقة ،والبدء باالجراءات
العملية العادة العامل بأسره إىل مربع توازن
القوى الدولية ،ألن هذا التوازن هو الذي
يضمن األمن واالستقرار العامليني.

2011/11/13

دائرة اإلعالم املركزي
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متفرقـات

حفل تأبيين للواء الركن تشكل جبل جليدي حبجم
نيويورك
مدينة
فرنسوا احلاج
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

توقعات بذوبان جليد حبر
عامPage
القطب الشمالي حبلول 27
Saturday 4 June 2011

يتخوف اخلرباء من ذوبان جليد القطب الشمالي بفرتة وجيزة
جدًا.
كشف واحد من أبرز خرباء احمليطات يف بريطانيا أن جليد حبر
القطب الشمالي قد يذوب وينصهر حبلول صيف عام ،2015
ما سيتسبب يف تدمري املوائل الطبيعية للحيوانات مثل الدببة
القطبية.
ونقلت يف هذا السياق اخلميس (امس االول) صحيفة التلغراف
الربيطانية عن الربوفيسور بيرت وادهامز ،من جامعة كامربيدج،
قوله إن اجلليد الذي يتكون فوق حبر القطب الشمالي بدأ يتقلص
بصورة سريعة للغاية ،لدرجة أنه قد خيتفي متامًا يف غضون مدة
أقصاها أربعة أعوام.
ورغم أن اجلليد سيظهر مرة أخرى كل شتاء ،إال أن غيابه أثناء
ذروة فصل الصيف سوف حيرم الدببة القطبية من أرضية الصيد
الصيفية اخلاصة بهم ،وهو ما يهددهم خبطر التعرض لالنقراض.
وأشارت الصحيفة يف هذا الشأن إىل أن كتلة اجلليد بني مشال
روسيا وكندا وغرينالند تتزايد وتقل مع مرور املواسم ،لتبلغ
<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F
<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F
FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F< FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
اآلن حجم احلد األدنى الذي يقدر بنحو أربعة ماليني كيلومرت
مربع .وأوضحت التلغراف يف السياق ذاته أن بعض النماذج،
مبا يف ذلك التقديرات األحدث من جانب الفريق احلكومي الدولي
املعين بتغري املناخ ،تتقفى أثر الرتاجع احلاصل يف املنطقة اليت
مت تغطيها باجلليد خالل السنوات األخرية ،للتنبؤ باملعدل الذي
سينصهر وترتاجع كميته من خالله مستقب ًال.
وبإشارته إىل حبث سبق أن أعده العام املاضي د .ويزلو
كشف علماء من وكالة الفضاء األمريكية ناسا إمكانية تشكل ماسلوسكي ،وهو باحث من املدرسة البحرية العليا بالواليات
جبل جليدي حبجم مدينة نيويورك إثر ظهور صدع عمالق يف املتحدة ،قال وادهامز إن مثل هذه التنبؤات فشلت يف حتديد
مدى السرعة اليت يتسبب من خالهلا التغيري املناخي يف انصهار
منطقة ضعيفة من نهر جليدي بالقطب اجلنوبي.
< FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]Fقوهلم إنهم الحظوا التشقق طبقات اجلليد.
<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F
<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F
ونقلت وكالة ا ب عن العلماء
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF
ويف الوقت الذي أشار فيه الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري
يف  14من تشرين األول املاضي عندما كانوا يضعون
املناخ إىل أن اجلليد سيظل يف مكانه حتى ثالثينات القرن احلالي،
خريطة جزيرة الصنوبر اجلليدي /باين ايالند غالسيري /يف
أخذت دراسة ماسلوسكي كذلك بعني االعتبار املعدل الذي ينصهر
القارة القطبية اجلنوبية باستخدام طائرة حتلق على ارتفاع
وقدرت أنه سيختفي بصورة أكثر سرعة.
من خالله اجلليد
ّ
منخفض.
وتابعت الصحيفة بنقلها عن وادهامز قوله  »:منوذج ماسلوسكي
وأضاف العلماء إن طول الصدع يصل إىل  29كيلومرتا هو األكثر حدة ،لكنه أفضل منوذج دراسي متاح يف هذا اخلصوص.
وعرضه  80مرتا وإنه يزداد يوميا بنحو 8ر 1مرت.
فهو يظهر حقًا أن الرتاجع يف حجم اجلليد سريع للغاية ،وأنه
بشكل
حيدث
وتابع العلماء إن هذا النوع من التصدعات
سيصل إىل نقطة الصفر بصورة سريعة للغاية .وميكن القول
بظاهرة
عالقة
طبيعي كل عقد من الزمن وليس له
إن عام  2015هو تنبؤ يف غاية اجلدية ،وأعتقد أني مقتنع شديد
االحتباس احلراري مضيفني إنه من املمكن أن ينفصل االقتناع بأن ذلك السيناريو سيحدث يف هذا التوقيت» .وأضاف
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
اجلبل اجلليدي اجلديد حبلول نهاية العام اجلاري أو أوائل أن اجلليد سيعود خالل الشتاء املقبل ،لكن غيابه يف الصيف
ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ
سيشجع على القيام مبزيد من عمليات الشحن والتنقيب عن النفط
العام املقبل.
]÷√¯<l^Œ
<ŸÊˆä⁄
<Í¬^€jq˜]Ê
]<;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
ِّ
ً
يشار إىل أن /باين ايالند غالسيري /تسمى بالبطن الضعيف يف القطب الشمالي وهو ما ميكن أن ُيشكل تهديدا على األنواع
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
األصلية.
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Sleiman asks politicians to
tone down rhetoric

Mikati and Sleiman at Wednesday’s session in Baabda. Dalati Nohra

BEIRUT: President Michel
Sleiman urged politicians
Wednesday to tone down
their rhetoric and avoid
“fiery or extremist” statements that increase tension, in the wake of an
obscenity-laced televised
exchange between March
14 and March 8 rivals earlier this week.
Addressing ministers at
the Cabinet session at
Baabda Palace, Sleiman
said “we are in utmost
need of wisdom and dealing with various matters
with a high level of patriotic responsibility.”
The president said he was
renewing his call for calm
and rational discourse and
“staying away from fiery,
hard-line or extremist positions that could provoke
similar stances,” which
would renew political tension.
While Sleiman did not refer
to a specific incident, the
comments came two days
after a local television talk
show degenerated into a
near-brawl between former
Akkar MP Mustafa Alloush
and Fayez Shokr, a former
minister and Baath Party
official.
Shokr became enraged
when Alloush called Syrian President Bashar Assad a “liar” and launched a
glass of water, and nearly
a chair, at his fellow guest,
before station officials
broke up the fight.
In making the plea for toning down political rhetoric,
Sleiman also promoted the
idea of tolerance and diversity, citing his meeting this
week with the Orthodox
Patriarch Kirill of Moscow.

He said Lebanon was a “pioneering” model for pluralism and “true participation
by all elements of society
in decision-making,” which
was especially important in
light of popular uprisings
in the region.
Amid the calls for calm,
the government is also
moving ahead with a controversial project to install
high-tension electricity
wires above ground in the
Mansourieh area of Metn,
which has provoked angry
protests and responses
from local residents, citing
health fears.
Social Affairs Minister
Wael Abu Faour, the acting information minister,
told The Daily Star that the
government, which also
convened Tuesday, had
“affirmed its earlier decision” to move forward with
the project.
Abu Faour said “a carrot
and stick” approach would
be used to allay local residents’ objections to the
electricity project, which
has required police protection for electricity workers
installing the equipment.
The Cabinet also tackled
the election law that will
govern the 2013 parliamentary polls, based on
proposals by Interior Minister Marwan Charbel.
A statement issued after
the meeting said ministers put forward questions
about the details of the
system of proportional representation that is being
considered to replace the
winner-takes-all system
that has governed every
previous election round.
They discussed the quota

for women candidates and
the mechanism of the preferential vote, which allows
voters to rank their candidates in terms of preference, and how this would
play in practice.
Charbel noted the ministers’ remarks on the proposed electoral changes,
and will reformulate his
proposals for discussion
at a later session.
Asked whether Cabinet
tackled twin explosions in
Tyre and the ransacking of
the Orthodox archbishopric in Beirut earlier in the
day, Abu Faour said the
incidents were being followed up by Sleiman and
the heads of security bodies.
The minister said no political motivation had been
proven to be behind the
attacks as yet, which were
still being investigated by
the authorities.
Abu Faour was also
pressed on whether Foreign Minister Adnan Mansour was expressing Lebanon’s official position
Saturday when he voted
against suspending Syria
from the Arab League during a meeting in Cairo.
The issue was tackled during Tuesday’s Cabinet session, and Abu Faour said
that the explanation offered from the day before
was “sufficient.”
At Tuesday’s session,
ministers agreed that any
Cabinet decision should
serve the national interest
and the requirements of
civil peace.
However, Abu Faour was
asked whether Beirut’s
stance wasn’t taken up
again during Wednesday’s
session, with Mansour
representing Lebanon in
Morocco for a meeting of
Arab foreign ministers.
“It’s true that the foreign
minister is in Rabat, and is
in contact with the president
and the prime minister. The
Lebanese position is rational as we said before, we
need to distance Lebanon
from anything that incites
division among the Arabs,
or among the Lebanese,”
Abu Faour said.

Arabs give Syria another 3 days

BEIRUT/RABAT/AMMAN:
Arab League ministers
agreed Wednesday to rule
out foreign intervention in
Syria but said Damascus
would face economic sanctions if it failed to end its
crackdown on protesters
within three days.
The ministers, who met in
Rabat, called on Syria to
sign a memorandum of understanding with the Arab
League, agreeing to host a
team of observers with the
task of overseeing the implementation of an Arab action
plan to end Syria’s eightmonth crisis. Asked whether
the pitch was a last-ditch effort at diplomacy, Qatari Foreign Minister Sheikh Hamad
Bin Jassim al-Thani said:
“We don’t want to talk about
a last-ditch attempt because
I do not want this to sound
like a warning.”
“What I can say is that we are
close to the end of the road
as far as the [Arab League’s]
efforts on this front are concerned,” he said.
A communique issued at the
conclusion of the foreign
ministers’ meeting in Rabat
said: “Observers are to be
sent into Syria if the Syrian
government signs the agreement within three days starting today and once the violence and the killing stop.”
“The observers will make
sure Syrian security and
pro-government militias do
not attack peaceful demonstrations ... [and] will ensure
that all armaments are withdrawn from cities and areas
that have witnessed, or are
witnessing protests,” the
communique said.
Speaking at the same meeting, Arab League Secretary
General Nabil al-Araby said
the time was not right to
hold an Arab League summit on Syria.
Damascus called earlier for
holding such a summit in
protest against the League’s
decision Saturday to suspend Syria from attending
the its meetings.
The suspension took effect
Wednesday and was confirmed by Arab ministers
following the Rabat meeting.
The meeting was preceded
by an Arab-Turkish forum,

where a Syrian flag was
placed by an empty chair.
Turkey, now a fierce critic
of its former ally, said Syria
had failed to honor an Arab
peace plan to halt the unrest.
Speaking through a translator, Turkish Foreign Minister
Ahmet Davutoglu compared
Syria with Libya, where rebels captured, humiliated and
killed Moammar Gadhafi last
month.
“The regime should meet
the demands of its people,”
he said. “The collective
massacres in Syria and ...
the bloodshed cannot continue like this.”
Hours after the Arab League
suspension took effect, Assad supporters threw stones
and debris at the embassy
of the United Arab Emirates
and smeared its walls with
graffiti, witnesses said. The
embassy is in one of the
most secure districts of the
capital, near Assad’s home
and offices. France, meanwhile, recalled its envoy to
Damascus as Foreign Minister Alain Juppe said Paris
was working with the Arab
League on a draft resolution
at the U.N.
Last month Russia and China vetoed a Security Council
resolution that would have
condemned Damascus, but
since then the normally
cautious Arab League has
suspended Syria for failing
to implement an Arab peace
plan.
“New violence is taking
place and that has led to
the closure of the missions
in Aleppo and Latakia and
to recall our ambassador
to Paris,” Juppe said, referring to weekend attacks by
pro-Assad demonstrators
on French diplomatic premises, as well as Turkish and
Saudi missions, in Syria.
In Tehran, Iranian Foreign
Minister Ali Akbar Salehi
criticized the Arab League
for “acting in a way that
will hurt the security of the
region.” He told the official
news agency IRNA that Syria, an ally of Iran since 1980,
had repeatedly pledged to
meet legitimate popular demands and enact reforms.
Saudi Arabia, which is eager
to loosen the ties between

its regional rival Iran and
Syria, said the Arab League
was acting in Syria’s interest, not interfering in its affairs.
In the early months of the
uprising, attempts by security forces to crush mainly
peaceful protests accounted for most of the violence.
But since August there has
been a growing number of
reports of army defectors
and armed civilians fighting
back.
Syrian army defectors attacked Wednesday an intelligence complex on the
edge of Damascus in a highprofile assault that showed
how close the popular uprising is to sliding into armed
conflict.
Activists said Free Syrian Army fighters fired machineguns and rockets at a
large Air Force Intelligence
complex on the northern
edge of the capital at about
2:30 a.m. (0030 GMT).
A gunfight ensued and helicopters circled over the
complex, on the DamascusAleppo highway. There were
no immediate reports of casualties. Syrian state media
did not mention the attack.
The U.S. State Department
said it had few details and
no direct confirmation of
the incident, but blamed
Assad’s crackdown on protesters.
“It’s not surprising that we
are now seeing this kind of
violence,” State Department
spokesman Mark Toner said.
“We don’t condone it in any
way, shape or form. But let’s
be very clear that it is the
brutal tactics of Assad and
his regime in dealing with
what began as a non-violent
movement is now taking
Syria down a very dangerous path.”
“We think that this kind of
violence ... it really plays into
Assad’s and his regime’s
hands when this becomes
violent,” he added.
A Western diplomat in Damascus described the assault as “hugely symbolic
and tactically new,” saying
that if the reported details
were true it would be “much
much more coordinated
than anything we have seen
before.”
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Two blasts in south, U.N. says no
sign it was target

Explosion at Queen Elissa Hotel, Tyre, south Lebanon, Wednesday, Nov. 16, 2011.
)(Mohammad Zaatari/The Daily Star

TYRE, Lebanon: Two
near-simultaneous explosions shook the
southern port city of
Tyre early Wednesday
in what appeared to be
attacks related to the
sale of alcohol.
The first bomb ripped
through a pub at the
Queen Elissa Hotel
popular with U.N. staffers in the southern port
city of Tyre at 4:55 a.m.
Bricks and debris littered the outside of the
hotel but no casualties
were reported.
The other explosion
went off five minutes
later at a wholesale liquor store near Tyre’s
port, also causing damage but no casualties.
Deputy
spokesperson for the United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) Andrea Tenenti said the
peacekeeping mission
was not the target of
Wednesday’s bombings.
“There is no indication
whatsoever that the
U.N. was the target,”
Tenenti told The Daily
Star.
He said there were a
number of international UNIFIL staff at the
Queen Elissa Hotel at

the time of the explosion and confirmed that
a “couple” of U.N. vehicles were among the
several damaged cars.
“An investigation is under way by Lebanese
authorities and we are
waiting for information,” Tenenti added,
pointing out that UNIFIL
had not been involved
in the probe.
Police explosives expert Adjutant Talal
Ajram estimated some
3 kilograms of explosives were used in each
blast. Samples of the
explosives were sent
to Beirut to determine
the type of explosives
used.
Commenting on the
early-morning explosions, Interior Minister
Marwan Charbel urged
that the issue not be regarded as targeting the
UNIFIL, saying the incidents centered on the
fact that the establishments served alcohol.
“What happened today
in Tyre is not securityrelated but linked to the
sale of alcohol,” Charbel told Voice of Lebanon (93.3 FM).
Lebanese security forces had cordoned off
the area around Queen

Elissa Hotel, preventing
reporters and photographers from getting
close to the site.
The bomb destroyed
the ground floor restaurant at the three-story hotel and shattered
windows.
Sources said that in the
immediate aftermath of
the explosion, UNIFIL
had issued a brief warning to all personnel to
remain indoors. However, the notice was
canceled a few hours
later.
Lebanon’s
tourism
minister, Fadi Abboud,
voiced concern about
the explosions and said
they were linked to the
“spread of fundamentalism in the Middle
East.”
“What happened in the
south I categorize as
part of what is happening in the Middle East,
specifically the spread
of fundamentalism in
the Middle East,” Abboud told a local radio
station.
The minister said the explosion “carried many
messages, the most important centering on the
future of co-existence
among the religious
[sects] in the country.”

Abbas to pledge swift action on new government

RAMALLAH, Palestinian
Territories:
Palestinian
leader Mahmud Abbas was
to pledge on Wednesday
swift efforts with Hamas
to form an interim government, in a speech marking
seven years since Yasser
Arafat’s death.
The public address, details
of which were explained to
AFP by a Palestinian official, was timed to coincide
with the 23rd anniversary
of the Palestinian declaration of independence,
made by Arafat in Algiers
on November 15, 1988.
Abbas was expected to reiterate a pledge to “speed
up” the formation of an interim government, which
until now has stymied efforts to implement a unity
deal signed by his Fatah
movement and its Hamas
rivals, who rule the Gaza
Strip.
Moves to set up a unity
government ahead of new
elections will be central to
key talks between Abbas
and exiled Hamas leader
Khaled Meshaal when they
meet in Cairo next week to
try and advance the reconciliation deal between the
rival movements.
Senior Fatah official Azzam
al-Ahmed said the two factions had reached agreement on “important issues”
which would be announced
after the leaders meet on
November 25.
“The meeting will also address the issue of presidential and legislative
elections and there is an
agreement between the Fatah and Hamas movements
to hold them as scheduled
in May,” he told AFP late on
Monday.
“They will be preceded by
the formation of a national
consensus government,
the restructuring of the
Central Election Commission, the formation of an
election court, the initiation
of national reconciliation
and the restructuring of the
security services,” he said.
Ahmed said he had “vis-

ited Cairo secretly several
times” to prepare for the
meeting, which would “involve a mutual understanding.”
At a meeting of the Palestine Liberation Organisation’s Executive Committee late on Tuesday,
the Palestinian umbrella
group, of which Hamas is

not a member, had called
for reconciliation efforts to
be speeded up.
“The PLO executive committee underlines the importance of making real
progress to open the way
for reconciliation and advancing toward holding...
elections,” it said in a statement.

Greek-Orthodox archdiocese in
Beirut looted, vandalized

A crime scene investigator collects evidence from the Geek-Orthodox archbishopric in Ashrafieh, Beirut, on Nov. 16, 2011. (Photo: Mohammad Azakir/The Daily Star)

BEIRUT: Thieves broke
into the Greek-Orthodox
archdiocese in Beirut
overnight, stealing money
from a safe and vandalizing a number of its offices.
“The archdiocese had
been sabotaged, destroyed and stolen by unknown vandals,” Father
George Dimas told a local
radio station Wednesday.
Priests and staff of the Orthodox archdiocese were
shocked when they arrived Wednesday morning
to find out that the offices
had been robbed and vandalized.
Dimas said icons, golden
crosses and bishops’
canes were among items
that had been looted. The
thieves also managed
to open a safe, stealing
money and ancient documents among its contents,
Dimas added.
Security forces sealed
off the crime scene in
Ashrafieh,
preventing
reporters and photographers from inspecting the
damage until after the evidence had been collected.
MP Michel Murr condemned the attack and
called for a sit-in Wednes-

day inside the church to
“[demand] the arrest of
the culprits.”
“This attack has not only
targeted the Orthodox
archbishopric, but the
whole Orthodox community,” Murr told a local radio station.
He also called on President
Michel Sleiman, Prime
Minister Najib Mikati and
Interior Minister Marwan
Charbel, as well as Lebanese Army Commander
Gen. Jean Kahwaji and
Internal Security Forces
chief Maj. Gen. Ashraf
Rifi to take the necessary
measures to prevent such
acts from reoccurring and
punish the perpetrators.
Deputy Speaker Farid
Makari, speaking to a local radio station, said the
assault was a “message”
to Greek Orthodox Archbishop Elias Audi “for his
patriotic stances as he always calls for a sovereign
and independent Lebanon.”
Audi, for his part, said:
“God protects us and the
state is constantly vigilant. We hope that the circumstances surrounding
this incident will soon be
revealed.”
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Calm prevails during Parliament Q & A

Berri at the session, observed by Batroun MP Antoine Zahra. Azakir
BEIRUT: A question and
answer session at Parliament ran unexpectedly
smoothly Wednesday,
as Speaker Nabih Berri
prevented
opposition
MPs from raising controversial issues. Some opposition lawmakers, not
to be completely outmaneuvered by the speaker,
handed him a petition
requesting that he hold a
session to discuss Cabinet’s general policy at a
later date.
In its first question and
answer session since
it was formed in June,
Prime Minister Najib Mikati’s Cabinet answered
seven questions forwarded by opposition
MPs, four of which will be
taken up later during an
official inquiry.
In the official inquiry session, which Berri promised to hold, all MPs will
be allowed to take part
in the discussions, contrary to the question and
answer session during
which the conversation
is restricted to the MP
who files the question
and relevant ministers.
At the beginning of the
session, some March 14
MPs objected that the
Parliament’s secretariat
had not taken part in
putting together the session’s agenda.
“We are keen to present
the agenda to the secretariat because we are
keen to adhere to [Parliament’s] bylaws,” said

Tripoli MP Samir Jisr,
from former Prime Minister Saad Hariri’s Future
bloc.
But Berri said that he
listed the questions according to chronological
order, in line with Parliament’s bylaws. He also
said that the secretariat
was involved in preparing for the session, noting that it agreed on Oct.
27 to hold the question
and answer session after
Eid al-Adha.
Minyeh MP Ahmad Fatfat, from the Future bloc,
objected to the fact that
there was no live coverage of the session, claiming that live coverage
was usually allowed. He
said that banning live
coverage was designed
to protect the Cabinet’s
reputation. Berri replied
that question and answer
sessions were never covered live.
Batroun MP Butros Harb
handed Berri a petition
bearing the signature of
11 MPs, requesting that
the speaker convene a
Parliament session to
discuss the general policy of the Cabinet.
Despite a mostly calm
atmosphere, Berri intervened several times
to prevent Fatfat from
bringing up divisive political topics, as when the
latter wondered aloud
why Interior Minister
Marwan Charbel wasn’t
giving “clear and simple”
information about the

kidnapping of Syrian dissidents.
“Are you determined to
cover up ugly crimes, by
‘disassociating’ yourself
on one occasion, and
getting involved in another?” the Future Movement official asked.
“I will stop you! You are
not allowed to digress,”
Berri interrupted. “We are
proud of disassociating
ourselves.”
Lebanon voted against
an Arab League decision
to suspend Syria from its
meetings, a few months
after Beirut disassociated itself from a vote on
a United Nations Security
Council statement that
condemned the crackdown on Syrian protesters.
Fatfat’s initial question
was on incorrect names
on passports issued by
General Security. He
asked what the government had done to retrieve
passports that were produced bearing false information, such as the
one used by Mohammad
Mansour.
Mansour, a Hezbollah
member, entered Egypt
using a passport in the
name of Sami Shehab and
was arrested by Egyptian
authorities on charges
of plotting attacks in the
country. He fled to Lebanon during January’s
popular protests against
Egypt’s deposed President Hosni Mubarak.
Hezbollah
acknowl-

edged that Mansour was
a member of the party,
but stressed that his only
mission was to smuggle
arms to the Gaza Strip,
dismissing all other
charges against him.
Charbel snapped back at
Fatfat: “When I became
minister, I tried hard to
find an achievement at
General Security by ...
Fatfat [when he was an
acting interior minister],
but found nothing.
“I performed a considerable amount of work, but
was prevented from doing anything,” Fatfat replied.
Charbel said that since
he became minister, the
Interior Ministry had been
doing its best to ensure
that passport procedures
were taking place legally.
But Fatfat said he was
not convinced, and the
question will be taken up
again at the official inquiry session.
Later in the session, Tyre
MP Nawaf Musawi, a Hezbollah official, described
Mansour’s act as “heroic.”
Another question that
will be addressed at the
official inquiry session
was from Beirut MP Ghazi
Youssef, who asked
about the Telecommunications Ministry’s delay
in paying proceeds from
the Value Added Tax to
municipalities.
Telecoms Minister Nicholas Sehnaoui answered
by saying that there was
no mechanism for paying
the money, adding that
his ministry was working
to establish one as soon
as possible.
In another question,
Youssef accused Sehnaoui of violating the law
by “breaking” into the
second floor of the Telecoms building and Sehnaoui replied that that he
“simply” entered a floor
at his ministry.
The question will be discussed at the official inquiry.
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Kuwaiti protesters
storm Parliament after police assault
KUWAIT CITY: Thousands of
Kuwaitis stormed parliament
Wednesday after police and
elite forces beat up protesters marching on the prime
minister’s home to demand
he resigns, an opposition MP
said.
“Now, we have entered the
house of the people,” said
Muslem al-Barrak, who led
the protest along with several other lawmakers and youth
activists also calling for the
dissolution of parliament
over alleged corruption.
The demonstrators broke
open the gates and entered
the main chamber, where
they sang the national anthem and then left after a few
minutes.
The police had used batons
to prevent protesters from
marching to the residence of
Prime Minister Sheikh Nasser
Mohammad al-Ahmad al-Sabah, a member of the ruling
family, after staging a rally
outside parliament.
Witnesses said at least five
demonstrators were hurt and
treated on the site.
Some activists said they will
continue to camp outside
parliament until the premier
is sacked.
Chanting “the people want
to remove the prime minister,” the protesters started
to march to the nearby pre-

mier’s residence when police
blocked their way.
This was the first political
violence in Kuwait since December, when elite forces
beat up protesters and MPs
at a public rally, though activists have been holding
protests since March.
Tension has been building in Kuwait over the past
three months after it was alleged that about 16 MPs in
the 50-member parliament
received about $350 million
in bribes. The opposition
has been leading a campaign
to oust the premier, whom
they accuse of failing to run
the wealthy nation and fight
widespread corruption.
Earlier Wednesday, about
20 opposition lawmakers
boycotted a parliamentary
session, a day after the government and its supporters
succeeded in rejecting a bid
by the opposition to quiz the
premier over allegations of
corruption.
After the rejection, three opposition MPs filed a fresh
request to question Sheikh
Nasser over allegations of
graft involving MPs and illegal money transfers.=
The premier, 71, has been a
target of opposition criticism
since he was appointed to the
job in February 2006, forcing
him to resign six times.

Qaouk: Arabs in league with U.S.
working to topple Assad
BEIRUT: Deputy head of the Hezbollah’s executive
council Sheikh Nabil Qaouk accused Arab leaders
Wednesday of working with the U.S. in an attempt to
topple President Bashar Assad’s government.
“Lebanon and its resistance cannot be [associated
with] Arabs who are U.S. agents involved in the aggression against Syria,” Qaouk said during a ceremony in Beirut’s southern suburb of Ouzai.
“[Lebanon] would never take a position of treachery or
conspire against Syria nor punish it politically, financially or economically,” Qaouk added.
The Arab League voted Saturday to suspend Syria’s
membership, citing Syria’s failure to implement an initiative by the league to end the eight-month crisis in
that country.
The regional organization also said it would impose
political and economic sanctions against Damascus.
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Unveiling ceremony of the Lebanese Migrant Statue 19 November 2011 (attending)
•Mr Youssef Saba, President
of the WLCU State Council
of Victoria & the branches
• Cr. Diana Asmar, Mayor of
Darebin City Council
• The Hon Bill Shorten MP
Minister for Financial Services & Superannuation;
Assistant Treasurer
• H.E Dr Walid Daouk Lebanese Minister for information
• H.E Dr Jean Daniel Lebanese Ambassador & Mrs
Daniel
• Mr Eid Chedrawi World
President of the World Lebanese Cultural Union – Africa & Mrs Chedrawi
• Mr Tony Yacoub, President
of the WLCU - GRC Australia & New Zealand
• Mrs Laure Sleiman, Director of National News Agency – Lebanon
• The Hon Daniel Andrews
MP Leader of the Labor
Party Leader of the Opposition Shadow Minister for
Veterans’ Affairs Shadow
Minister for Multicultural
Affairs Shadow Minister for
Children & Young Adults
• Senator Mark Furner,
Queensland Senator
• Mr Khalil Eideh MP - MLC
Western Metropolitan Region
•Maria Vamvakinou MP
Federal Member for Calwell
• Jenny Mikakos MP, Member for Northern Metropolitan Region, Parliamentary
Secretary for Planning
• Mr Bernie Finn MLC Member for Western Metropolitan Region
•Mrs Fiona Richardson
MP Member for Northcote,
Shadow Minister for Public
Transport
•Mr Anthony Carbines MP
State Member for Ivanhoe.
• Mr Hong Lim MP Member
for Clayton
• Mr Chin Tan, Chairperson
of the Victorian Multicultural Commission & Mrs Tan
• Mr Jose Alvarez State Director – Immigration and
Citizenship VIC.
• Mrs Judy Maddigan, former MP
• Mr Nathan Murphy, former
MP
• His Eminence Metropolitan Archbishop Paul Saliba Antiochian Orthodox
Church for Australia and

New Zealand and Philippines
• Father Elias Matta representing, the Melkite Catholic Eparchy of Australia &
New Zealand Most Reverend Robert Rabbat & Mrs
Matta
• Fr Antoine Tarabay, Rector of St Charbel’s Church,
Monastery and College
(Sydney)
•
Monsignor Joe
Takchi Parish Priest Our
Lady of Lebanon Maronite
Catholic Parish
•Father Dimitri Baroudi &
Deacon Father Jack Lutfi
•Father Edmond Andraoss
– St. Charbel Monastery
•Father George Khoury &
Mrs Khoury
•Father Alain Fares
•Father Charles Hitti
•Father Antoine Yacoub
•Father Nemr Abou Chaaya
•Father Iskandar Afram &
Mrs Afram
•Antonine Sisters
•Basilin Choueriete Sisters
• Sheikh Samir El-Basha
• Sheikh Abd Karim Samia
• Sheikh Mohamad Abou
Eid
• Sheikh Kamal Mousselmani, Sydney
• Mr Rasiah Dev Chief Executive of Darebin City
Council
• Mr Michel Doueihi, World
Vice President of the WLCU
& Mrs Doueihi
• Mr Antoine Menassa,
Chairperson of The Business and Economics Committee of the of the WLCU
- France
• Mr Antoine Ghanem,
Chairman, Culture & Heritage Affairs committee
of the WLCU & President
of the WLCU QLD & Mrs
Ghanem
• Mr Toni Kaddissi, Chairperson of the Information
Committee & the Chairman
of WLCU Lebanon Office.
•Dr Carlos Keirouz, WLCU
President of the National
Council – Belgium
•Mr Imad El Ajouz Secretary General of the WLCU
GRC Australia & New Zealand
• Mr Abrahm Khoury, Vice
President of the WLCU
GRC Australia & New Zealand Mr Siradore El-Asmar,
Treasurer of the WLCU -

GRC Australia & New Zealand
•Mr Joe Baini, Former World
President of the WLCU
•Mr Joe Arida, Former President of the WLCU - GRC
Australia & New Zealand
- GRC Australia & New Zealand & Director of Future
Newspaper Australia
• Mr George Salloum President of the ALA & Members
- Canberra
• President & Members of
the ALA & WLCU Sydney
• Mr Michel Ghaleb, Secretary for the WLCU Qld
• Mr Antony Hosri, Former
President of the WLCU
State Council of Victoria
•Mr Sayed Hatem, Former
President of the WLCU
State Council of Victoria
•Mr David Asmar, Former
Secretary General of the
WLCU - GRC Australia &
New Zealand
•Mr Abdo Bejjani, Former
Secretary General - WLCU
GRC Australia & New Zealand
•Mr Daniel Freer Director,
City Design and Environment, Darebin City Council
•Cr Tony Maroun, Mayor
City of Strathfield - Sydney
•Cr Tony Dib, Mayor City of
Maroondah
•Cr Helen Patsikatheodorou Mayor of Hume
City Council & Mr John
Patsikatheodorou
•Cr. Tim Singh Laurence of
Darebin City Council
•Cr. Oscar Yildiz, Mayor of
Moreland City Council
•r Stella Kariofyllidis, Mayor of Moreland City Council
•Cr. Tony Helou of Moreland City Council
•Cr Michael Raffoul, Mayor
of Hobsons Bay City Council
•Cr Tony Briffa, Deputy
Mayor of Hobsons Bay
City Council
•Cr. John Hogg of Hobsons
Bay City Council
•Cr John Spiker, Mayor of
Moonee Valley City Council
•Cr Shirley Cornish, of
Moonee Valley City Council
•Cr Ange Kenos of Moonee
Valley City Council
•Cr Jan Chantry of Moonee
Valley City Council & Rod
Gurry

•Cr. Martin Zakharov, Deputy Mayor of Maribyrnong
City Council
•Cr Kris Pavlidis, City of
Whittlesea
•Cr Frank Merlino, City of
Whittlesea
•Cr Pam Mcleod, City of
Whittlesea
•Cr Marcel Mahfoud City of
Wyndham & Mrs Mahfoud
•Mr Joe Caputo - Victorian
Multicultural Commission
•Mr Bill Baarini Former
Mayor of Hobsons Bay
City Council
•Mr James Wakim & Mr
Sam Massoud (Beirut Hellenic Bank- Australia)
•Mr Naim Melhem (Arab
Bank)
•Ms Chantalle Abou Haila,
Liberal office Hawthorn
•Mr Sayed Michael, Editor
in Cheif - Al-Anwar, Sydney
•Dr Fouad Elhage (Editor)
•Dr Moustafa Alameddine –
Sydney
•Mr Steven Stanton, President–Lebanese forces for
Australia & (Said Haddad,
Tony Karam, Fredy Rahmeh)
•Mr Clovis El-Boutty, Secretary General - Lebanese
National Party for Australia
& New Zealand.
•President & Members Lebanese National Party
•Mr George Laoulach President of Saint Raymond Association of Hadchit – Sydney
•The Chairman of Australian Ethnic Communication Mr. Joe Assaf and Mrs
Assaf
•Mr Raymond Kassis & Mr
Fred Tawill, representing
The Charity Association of
Sebhel –Sydney
•President & Members
- the United Australian
Lebanese Movement (Melbourne & Sydney)
•President & Members
of the Druze Community
Charity of Victoria
•Dr Trevor Batrouney,
President of the Australian Lebanese Historical
Society of Victoria & Mrs
Batrouney
•Mr Salem Haddad, Former President ALA & Mrs
Haddad
•President & Members
– Saint Raymond Association of Hadchit – Mel-

bourne
•President & Members –
Zahle Lebanese Association of Victoria
•President & Members - Bakarzala Charitable Association – Melbourne
•President & Members - Dar
Beechtar Charitable Association – Melbourne
•President & Members Australian Lebanese Recourse Club
•President & Members Hannibal Sons-Zahle Melbourne
•President & Members Zgharta Charitable Association Victoria
•President & Members Victorian Arabic Speaking
News Letter Victoria
•President & Members Sons of The Cedars Club
Victoria
•President & Members Lebanese House Committee
•President & Members - Hakour Charitable Association
•President & Members –
Kefer Habou Charitable
Association
•President & Members –
Mieh & Mieh Group
•President & Members –
Edbel Charity Association
•President & Members –
Alawi Islamic Association
Victoria
•President & Members –
Alawi Islamic Social Centre
•President & Members – Islamic Society of Victoria
•Mr Antoine Harbieh, former President-Association
of Zgharta (Youssef Bey
Karam Batal Lebnan)
•Barssa (Joe Harb)
•Harakat Amal (Ali Al
Amine)
•The Lebanese Ex-Servicemen Association.
•Lebanese
Communist
Party
•President of the Australian Arab Women Foundation (Ms Inaam Barakat)
•President and Members –
Australian Assyrian Arts &
Literature Foundation (Mr
Jacob Haweil)
•Mr Salem Sukkar – Green
valley Dairy (Sydney)
•Mr & Mrs Elie Kaltoum Sydney
•Mr Tony Draybi, Managing Director Draybi Bros-

Building & construction,
Sydney
•Mrs Dalal Smiley - Darebin
City Council
•Mr Mazen Tabet Director
Tabet Investment Group &
MrsTabet
•Rotana Travel (Ms Diana
Abou Sattout)
•Cedar Travel (Mr Roland
Jabour)
•Elia Group (Mr Elias Elia)
•Trinity Mobile (Pierre & Joseph & Maggie Yacoub)
•Hot Gold (Printing)
•J. Liapis & Associates
Consulting Structural &
Civil Engineers & Mrs Liapis
•Stonemart (PTY LTD)
•A1 Bakery & Oustoura Restaurant (Mr Elias Farah)
•Abla Restaurant (Mrs Abla
Imaad)
•Rivoli Reception (Mr
Claude Werden)
•Toto’s Pizza House Restaurant (Mr Sami Mazloum)
•Rojo Café
•Triangle Hospitality Services (Mr Fady Abou Zeid)
•Hatem Electric
•Melhem’s Groups (Mr Joseph Melhem)
•Statewide Services (Tarek
Abdulnour)
•Hani Akaoui, SKEMATICS
- Architecture & Project
Management
•Walid El-Hajj (PTY LTD)
•Voice of Lebanon, Mr Tony
Charbel & Mr George Zeait
•SBS Radio, Mr Hussam
Cheebo
•Voice of Marhaba Lubnan,
Mr Faouzi Abou Chaaya
•Middle East Radio Mr
Ahmed Sobh
•Lebanese
Newspaper
(Mrs Najwa Farakis & Mr
Elie Naddaf, El-Telegraph)
(Mr Camille Massoud, ElHerald) (Mr Zahi Zaibak,
Future)
•Sam’s Choice (Samir &
Sarah Massa)
•Versatile Ceramics, Sydney (Mr Alex & Mrs Ibtisam
Fahd)
•Mr Ahmad Baarini, Sales
Manager JK Estate Agents
– Werribee
•Blue Star Logistics, Director Mr Muzi Eideh
•Zouki Group of Companies, Director Mr Faddy
Zouki
•Coles Liquor, 1st Choice General Manager Mr Tony
Leon & Mrs Leon
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REVESBY COMMUTERS REWARDED Jason Clare opens six new classrooms NATIONAL SERVICEMEN HONOURED
at Chester Hill Public School
FOR THEIR PATIENCE
AT BURWOOD CHURCH PARADE
opening of new ticketing

Member for East Hills,
Glenn Brookes, on tuesday announced that rail
customers using Revesby
Station are now benefitting
from an improved passenger experience, with the
opening of easy access lift
and stair access from the
southern side of the station
this week.
“Works on and around
Revesby Station have been
ongoing since September
2010 as part of the Kingsgrove to Revesby Quadruplication (K2RQ) project,”
said Mr Brookes.
“We know this construction
has involved some disruption to commuters and residents and we appreciate
their patience,” he said.
“Customers of Revesby
Station are now benefitting from this work through
improved station facilities,
including an easy access
lift and a new staircase between Blamey Street and
the concourse,” explained
Mr Brookes.
The completion of the new
lift and stairs follows the

facilities and commuter car
parking at Revesby Station
earlier this year.
“While these upgrades at
Revesby Station are a welcome improvement for our
rail users, works around
Revesby Station will be
ongoing over the coming
months. Works still to be
completed include additional road and footpath
improvements at Blamey
Street and the construction
of disabled parking spaces off Marco Avenue,” Mr
Brookes said.
“These works will provide
improved access to the station for people with a disability,” Mr Brookes said.
In addition to the new lift
and stairs from Blamey
Street opened today, works
at Revesby have included:
• Construction of a new
fourth platform
• Construction of a new
overhead concourse with
new ticketing windows, station manager’s office, public toilets and passenger
information displays
• New security and communications infrastructure
• uter car parking facility
to the north of the station,
which opened to the public
earlier this year
• Road works and
streetscaping - ongoing
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Jason Clare MP officially open six new classrooms
Federal Member for Blax- cilities have already had
land, Jason Clare MP, on the Chester Hill school
visited Chester Hill Public community,” Mr Clare
School this week to offi- said.
cially open six new class- Chester Hill Public School
rooms, built as part of the Principal, Mr Kunkler said,
Australian Government’s “we have been fortunate
Building the Education enough to have received
Revolution (BER).
newly built classrooms, a
Mr Clare was joined at the refurbishment of our comopening by the School’s puter room, a lift enabling
Principal, Mr Brent Kunk- access to our library and
ler,
an upgrade to our garprevious School Princi- dens.”
pal Ms Kaye Llewellyhn Parents and students celand the School Education ebrated the official openDirector for Fairfield, Mr ing with a special school
James Colebourne.
assembly.
Chester Hill Public School Further information about
received a total of $3.2 mil- this project and all schools
lion under the program.
funded under the BER is
“These are great new available at www.buildclassrooms. They will help ingtheeducationrevoluthe students to learn and tion.gov.au or at www.
allow the school to grow,” economicstimulusplan.
Mr Clare said.
gov.au.
“It is great to witness first Media Contact: Chris Zogohand the impact these fa- poulos (02) 9790 2466

THE City of Sydney is
spending the most on its
infrastructure for cyclists
but its Melbourne counterpart remains streets
ahead as a cycle-friendly
environment, according to
new research released by
Melbourne-based Bicycle
Network.
The cycling organisation
has estimated that the City
of Sydney spends $62.34
per head on infrastructure to keep its cyclists
happy compared with
Melbourne>s $12.43.
Bicycle Network>s Bike
Futures program manager
Mike Williamson said Melbourne has many more

cyclists than Sydney and
estimates 11 per cent of
the traffic into the CBD is
by cyclists.
Mr Williamson said there
were three key benefits
from cycling - health, reduced road congestion
and a better environment.
Of the 98 councils looked
at in the report, which
details how much local
governments spend on bicycle infrastructure, only
42 per cent met the $5 per
resident spend which indicates a municipality has a
meaningful commitment to
bike riding.
Mr Williamson said
Australia>s capital cities

were generally fulfilling
their commitment to cyclists but Darwin is struggling at $4.04 and Hobart
was outlaying a mere $1
per head on bike facilities.
«More than 3.6 million Australians ride a bicycle each
week for recreation, leisure
or sport - including 1.2 million who make at least one
transport journey, so it is
imperative local government fulfil their responsibility by investing in appropriate facilities,» he said.
The City of Perth came in
second to Sydney with
a spend per resident of
$46.63 followed by Brisbane with $34.21.

Sydney is Australia’s friendliest bike city

Charles leading parade
Member for Strathfield
Charles Casuscelli who
is still a serving Officer
with the Army Reserve attended the National Serviceman’s Association
Church Parade held on
Sunday 6th November.
The parade started in
George Street and made
its way down Burwood
Road to the Uniting
Church where a service in
memory of all those Service men and women who
have sacrificed their lives
in defence of Australia.
Charles said “It is important that we remember
what the cost has been
for all of us to enjoy the
prosperity, freedom and
liberty that we so often
take for granted”.
“The link with our past,
one that should make us

all feel rightly proud needs
to be nurtured, what we
are and who we are as a
people and a modern society has its roots in courage and selfless devotion
to duty” he said.
“Equally we need to be
mindful of the sacrifices
being made today by
members of the Australian Defence Force, the
most recent the three
deaths of our servicemen
in Afghanistan” Charles
said.
The picture shows Major
Casuscelli RFD MP Member for Strathfield leading the parade, with John
Sidoti Member for Drummoyne and Cr Lesley
Furneaux-Cook of Burwood Council.
Media contact: Michael
Burrell 9747 1711

Men had $2.5 million in suitcase
for train trip from Perth to Sydney

TWO young Asian men
turn up at Perth train
station, one in jeans,
the other in shorts.
They want backpackerstyle tickets to Sydney
on the transcontinental
Indian Pacific train but
cattle class is full.
Undeterred, Yu Xiang
and Li Wang are back
moments later with
$6000 cash for a gold
deluxe sleeper cabin.
The bizarre story of Xiang and Wang’s trip to
Sydney with more than

$2.5 million cash in their
luggage was revealed in
court documents yesterday ahead of a sentencing hearing in two
weeks.
Both pleaded guilty to
dealing with property
suspected of being proceeds of crime.
Indian Pacific staff
told police the pair remained hidden, “ordering room service for
meals and wearing the
same clothes through
the three-day trip”.

By the time the train
neared Central station
in Sydney, police had
been notified.
After a search of Xiang’s bag they found a
“large amount of currency notes sealed inside plastic bags” while
in Wang’s suitcase
was “more large sums
of cash sealed inside
sealed bags”.
“Inquiries continue into
the origin of the money
located,” the documents
said.
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China reproaches Australia over strengthened US defence ties

Well, hello there ... Julia Gillard greets Barack Obama in Canberra
CHINA has strongly reproached Canberra over
strengthened US defence
ties, warning Australia may
be «caught in the crossfire»
if the United States uses new
Australian-based military
forces to threaten its interests
A strongly-worded editorial
in the state-owned People>s
Daily said the new Australian-US defence pact posed a
security threat to Australia.
«Australia surely cannot play
China for a fool. It is impossible for China to remain detached, no matter what Australia does to undermine its
security,» it said.
«If Australia uses its military
bases to help the US harm
Chinese interests, then Australia itself will be caught in
the crossfire.»
The editorial admonished
Australia for relying on China for its economic interests
while turning to the United
States for political and security purposes.
«Gillard may be ignoring
something - their economic
co-operation with China does
not pose any threat to the US,
whereas the Australia-US military alliance serves to coun-

ter China,» it said.
The Chinese Foreign Ministry
also branded the strengthened alliance as inappropriate
and counter to the peaceful
development of the region.
«It may not be quite appropriate to intensify and expand
military alliances and may
not be in the interest of countries within this region,» Foreign Ministry spokesman Liu
Weimin said on Wednesday
night.
«China believes that peaceful
development and co-operation is a trend of the times
and is the mainstream of the
foreign policy of countries
within this region, especially
against the backdrop of sluggish economic growth.»
The strong Chinese reaction
to wednesday>s announcement followed stern words
from Indonesia>s Foreign
Minister, Marty Natalegawa.
Unveiling plans to station
2500 US marines in the
Northern Territory within five
years, the US President confirmed Australia>s strategic
importance in an Asia-Pacific
century dominated by the
growing power of China and
India.
But while the two leaders

found common ground on
regional security and development, Mr Obama undermined the Prime Minister>s
claim that her carbon tax
mirrored a global trend, making clear the US would not
price carbon within the next
five years.
Mr Obama arrived in Canberra late yesterday on a
trip mainly designed to lock
in deeper security ties with
Australia to mark the 60th
anniversary of the defence
treaty between the two nations.
«Our alliance is going to be
indispensable to our shared
future, the security we need,
and the prosperity that we
seek, not only in this region
but around the world,» Mr
Obama said alongside Ms
Gillard. «This is a region of
huge importance to us. This
is right up there at the top of
my priority list. We are going
to make sure that we are able
to fulfil out leadership role in
the Asia-Pacific region.»
In his first visit to Australia
as US President, Mr Obama
noted the Asia-Pacific>s
status as engine room for
global economic growth
justified deeper US engage-

ment, including leadership
in creating or maintaining
«rules of the road» for all nations to guide orderly development and maintain peace
and prosperity. And while
he stressed he welcomed
the rise of China, Mr Obama
said «with their rise comes
increased responsibility»,
which included playing «by
the rules» of being a world
power.
During private talks yesterday, Ms Gillard and Mr
Obama finalised a new security deal under which the US
will station 250 US marines
in the Northern Territory for
six months a year from next
year, gradually increasing
the commitment to 2500 marines by 2016-17.
Mr Obama said he wanted to
send a clear message to the
region that the US wanted to
lift its engagement and also
underline the strength of its
alliance with Australia. Ms
Gillard said the initiatives
would make the alliance
stronger and strengthen regional co-operation.
«We are a region that is growing economically, but stability is important for economic
growth too,» she said.
«And our alliance has been
a bedrock of stability in our
region. So building on our
alliance through this new initiative is about stability. It will
be good for the Australian Defence Force to increase their
capabilities by joint training,
combined training, with the
US marines and personnel.»
Indonesia>s Foreign Minister
Marty Natalegawa last night
warned Mr Gillard and Mr
Obama their northern Australia deployment plan risked
creating a «vicious circle of
tension and mistrust in the
region» unless its purpose
was made transparent.
While the President went out
of his way to promote his
host, describing Ms Gillard
as his friend and praising her
as down-to-earth and easy to
talk to, he was unable to provide political backing when
asked about the carbon tax,
which will take effect from
July 1.
Mr Obama lauded the Prime
Minister>s $23-a-tonne carbon tax as «bold», but said

the US was acting on climate
change by funding alternative energy research and cutting car emissions - a strategy similar to Tony Abbott>s
direct action policy, attacked
by Ms Gillard as inadequate.
During the long and oftenbruising political debate that
led to the tax, Ms Gillard justified her plan by warning
that if Australia did not embrace a carbon tax it could
be left behind by the rest of
the world and even face new
tariffs from nations that had
put a price on carbon.
The Prime Minister has rejected Mr Abbott>s direct-action plan as inadequate to cut
emissions and criticised the
fact it would slug Australian
taxpayers.
But last night, as the two
leaders held a press conference after an hour of talks,
Mr Obama was asked whether the US would adopt a national carbon tax within the
next five years. «In the US,
although we haven>t passed
what we call a cap-and-trade
system, an exchange, what
we have done is, for example,
taken steps to double fuelefficiency standards on cars,
which will have an enormous
impact on removing carbon
from the atmosphere,» the
President said.
«We>ve invested heavily in
clean-energy research ... with
improved efficiencies and
a whole range of steps, we
can meet the commitments
we made (in international
conferences) in Copenhagen
and Cancun.»
Mr Obama called on developing nations to take action
on climate change, but he
said not all nations needed
to take the same actions.
«Ultimately, what we want
is a mechanism whereby all
countries are making an effort and it>s going to be a
tough slog, particularly at a
time when the economies,
a lot of economies, are still
struggling,» he said. «But I
think it>s actually one that
over the long term can be
beneficial.»
Under plans for an increased
military presence in Australia, US troops will engage
in joint exercises with their
Australian counterparts, as

well as conduct their own
exercises. Australia has
agreed to facilitate greater
use of Darwin by US military
aircraft including jet fighters and B52 bombers, and
will develop plans to boost
use of Western Australia>s
Stirling naval base by US
vessels.
Mr Obama praised China>s
economic development and
said it would be wrong to
think the US was afraid of
the emerging giant or that it
was trying to exclude it from
international forums such as
the Trans-Pacific Partnership - a proposed free-trade
area.
Mr Obama said he wanted
China to be involved in the
TPP but that, like all TPP
members, it would have
to «rethink some of its approaches to trade» if it wanted to join.
The US wanted «a clear set
of principles that all of us
can abide by so that all of us
can succeed».
«It>s going to require China,
just like all the rest of us, to
align all of our existing policies and what we>ve done
in the past with what>s required for a better future,»
Mr Obama said.
He said his message in talks
with Chinese leaders was
that the growth of its power
required the acceptance of
increased
responsibility.
«It>s important for them to
play by the rules of the road
and in fact help underwrite
the rules that have allowed so
much remarkable economic
progress to be made over
the last several decades,» he
said. «When China is playing
by those rules, recognising
its new role, I think this is a
win-win situation.»
But he said there would be
times when China did not
play by the rules, and that
the US would then be prepared to send a message to
its leaders about the responsibilities of being a super
power.
wednesday night, Mr Obama
was the guest at a dinner at
Parliament House. On thursday he will address a joint
sitting of the parliament before joining Ms Gillard for a
visit to Darwin.
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2500 US marines on Australian soil to increase defence ties

US President Barack Obama shares a laugh with Australian Prime Minister Julia Gillard, left, and
Governor General Quentin Bryce after his arrival in Canberra. Source: AP

UP to 2500 US Marines will
be stationed in Australia for
six months of every year under a new bilateral defence
deal sealed today by Julia
Gillard and Barack Obama
today.
The agreement will also allow more US ships and military aircraft - including B52
bombers - to operate from
Australian bases.
President Obama said the
agreement, coming at the
60th anniversary of the ANZUS alliance, reflected the
United States’ determination
to safeguard security in the
Asia-Pacific.
‘’Because of these initiatives that are the result of
our countries working very
closely together as partners, we are going to be in a
position to more effectively
strengthen the security of
both our nations and this region,’’ Mr Obama said.
‘’This deepening of our alliance sends a clear message
of our commitment to this
region - a commitment that
is enduring and un-wavering.’’
The Prime Minister said the
new security pact would
strengthen the AustralianUS alliance and boost regional security.
‘’We are a region that is
growing economically but
stability is important for economic growth too, and our
alliance has been a bedrock
of stability in our region,”
Ms Gillard said.
‘’So building on our alliance
through this new initiative is
about stability.’’
The pair also discussed the
post 2014 situation in Afghanistan, the health of the
global economy and their

nations’ relative commitments on climate change.
Mr Obama began his remarks
with a friendly ‘’G’day’’, saying he was pleased to be in
Australia.
He said he was grateful
for America’s partnership
with Australia, and lavished
praise on Ms Gillard.
‘’In my friend Julia, I see the
quality that we Americans
admire most in our Australian friends - somebody who
is down to earth, easy to
talk to, and who says it like
it is, straight up. that’s why
we achieved to much today
(Wednesday) ‘’
The self-contained Marine
air-ground taskforce will
train on Australian soil without Australian troops in a
first for the bilateral relationship.
An initial force of 250 Pacific-based Marines will deploy
in the Northern Territory
next year, growing to 2500
within six years.
They will conduct exercises
during the dry season of every year at the NT’s Mr Bundy, Bradshaw and Delamere
training areas.
The expanded US air presence in Australia will see
B52s, FA18s, C17 transport
aircraft and air-to-air tankers
operating from RAAF Tindal,
near Katherine.
More US ships will also
move through Western Australia’s HMAS Sterling naval
base, south of Perth, but the
extent of the arrangement is
yet to be finalised.
The closer military ties follow talks between senior
Australian and US officials at
last year’s bilateral AUSMIN
talks, held in Melbourne.
The US wanted to expand

its presence in the region,
while Australia wanted to
send a message about the
strength of the Australia-US
alliance.
Nuclear weapons will be prohibited from being brought
onto Australian territory, but
nuclear-powered ships will
be allowed.
Australia has directly briefed
China, Indonesia, New Zealand and India on the new
arrangements, while the US
has briefed Japan and Korea.
Both parties have been at
pains to emphasise that the
deal is not a response to the
growing military might of
China.
However, there is growing
anxiety behind the scenes,
particularly in the United
States, over China’s move
to dramatically boost its defence spending and increase
the size of its navy.
The pair met for private talks
this afternoon that stretched
beyond the scheduled hour,
and are widely expected to
emerge with news of the
intensified defence partnership, which is expected to
include a permanent rotation of US Marines through
Darwin.
Australia and the US have
been negotiating for the
past two years on updating the footprint of defence
assets in the region, amid
concern over China’s plans
to significantly increase its
defence spending and boost
the size of its navy.
The announcement comes
after Air Force One completed a textbook landing at
3.10pm, 15 minutes ahead of
schedule bringing the President to Australian soil.

Qantas says Dreamliner worth the wait

SMILES were everywhere
at the Qantas jet base in
Sydney as the lucky, chosen few caught a glimpse
at what chief executive
Alan Joyce described as
the star attraction - the
Australian debut of Boeing’s 787 Dreamliner.
Qantas on Wednesday
said it hoped the Dreamliner would be a “game
changer” that supported
the expansion of its lowcost carrier Jetstar and
would help with the turnaround of the Flying Kangaroo’s struggling international operations.
Boeing says the Dreamliner offers passengers a
quieter, more comfortable
flight with cleaner air and
lower cabin altitude as
well as larger windows,
and more spacious overhead lockers.
The bean counters have
reasons cheer also. Boeing says the aircraft uses
about 20 per cent less fuel
compared with similarsize jets and has 30 per
cent lower maintenance
costs.
The first of 50 Dreamliners
Qantas has ordered was
slated to arrive in the first
half of 2013 and have been
earmarked for Jetstar.
Jetstar chief executive
Bruce Buchanan said the
787 would be used on

Jetstar’s long-haul routes
flown currently with Airbus A330s.
He nominated Honolulu
and Japan as two likely
destinations, as well as
flights from Jetstar’s Singapore base to cities such
as Auckland.
He said Jetstar would be
the first low-cost carrier
in the world to bring the
Dreamliner into service.
“I think a modern, smart
fleet - and our goal to help
more people fly more often - is a natural fit with
787 Dreamliner,” Mr Buchanan said.
The Dreamliner also figures heavily in the plans
of Qantas mainline - the
planes sporting the red
tail and white kangaroo
- albeit the longer, 787-9
version.
Mr Joyce said the stretched
787-9 would help improve
the Flying Kangaroo’s international operations,
which the airline said lost
$216 million in 2010/11.
“It will make a big difference to Qantas’s international network but it’s not
the silver bullet,” Mr Joyce
said.
Mr Joyce said Qantas was
expected to take delivery
of the first 787-9 in 2014
and would be interested in
an even longer -10 model
Boeing currently had un-

der consideration.
The 787 that Boeing
brought to Sydney was a
test aircraft with just 40
or so seats and filled with
monitoring equipment. It
headed to Melbourne on
Thursday.
After some three years
of production delays and
millions of dollars in cost
overruns, the first 787 entered commercial service
last month with Japanese
carrier All Nippon Airways.
Boeing 787 vice president
and chief project engineer
Mike Sinnett said advances
in technology and the aircraft’s composite design
meant regularly scheduled
heavy checks were quicker and less frequent.
The entire fuselage, wings
and horizontal and vertical
tail are built with advanced
carbon fibre material.
“The net result is that the
airplane is down less and
it flies more,” Mr Sinnett
said.
Mr Joyce said the production delays were disappointing, especially considering the run up in fuel
prices in recent times, and
had pushed back plans to
retire Qantas’s older 767s.
“This aircraft is a great aircraft and it’s going to be
well worthwhile, the wait,”
Mr Joyce told reporters.

Federal Government freezes assets of terrorists linked
to attempted murder of Saudi Ambassador to the US

THE Federal Government
has moved to freeze the
assets of five suspected
terrorists over their alleged involvement in the
attempted murder of the
Saudi Arabian ambassador to the United States.
In a statement released
Wednesday afternoon,
the Department of Foreign Affairs and Trade
announced five individuals have been listed in the
Commonwealth Gazette
under laws implementing
United Nations’ sanctions

designed to suppress terrorism.
They are 56-year-old
Manssor Arbabsiar, Abdul Reza Shahlai, who
is believed to be around
54-years-old, Ali Gholam
Shakuri, who is believed
to be about 45-years-old,
51-year-old Hamed Abdollahi, and 54-year-old
Qasem Soleimani.
As a result of the listing,
it is a criminal offence to
make assets available to
the men.
Anyone who holds as-

sets that are owned or
controlled by any of them
must freeze them, DFAT
said.
“The action forms part of
Australia’s obligations as
a member of the United
Nations,’’ the DFAT statement said.
“A person who holds, or
believes they hold assets,
owned or controlled by
the five men must immediately notify the Department of Foreign Affairs
and Trade and the Australian Federal Police.’’
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Horizon

Entertainment Unit
Available in White or Walnut
250 (w) x 60 (d) x 212cm (h)

rrp

2590

$

1690

$
now

save over

30%

Puzzle

armless chair
rrp $690 now $550

Puzzle

corner wedge
rrp $990 now $790

www.nickscali.com.au
Nero 100% Leather

Protection Grade

Over 30 colours to choose from

3 Seater Lounge

rrp

2190

$

1290

$
now

Taddeo

Lowline TV Unit

rrp
$
now

1190

$

720

Features 2 hidden
drawers in gloss white.
200 (w) x 58 (d) x 47cm (h)

over

40%off

2 Seater
$1790 now $1054
Recliner Chair
rrp $1650 now $990

rrp

Cavalleri
100% Leather – Protection Grade
Over 30 colours to choose from

Barone

Dining Table with
Igloo Dining Chairs

2 Seater + Chaise (with recliner) rrp

2190

Recliner Chair
rrp $1190 now $870

NS_MEH_051111

2 Seater Recliner Lounge (2 motions)
rrp $1890 now $1390

$

2990 now

$

Barone

Dining Table

Glass top, stainless steel legs
135cm round

$
now

rrp

990

$

690

Igloo

Dining Chair

Made in Italy, polycarbonate
clear/transparent

rrp
$
now

199

$

159
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