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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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مطلوب معلمو 
حلويات عربية 

وافرنجية للعمل يف 
 حلويات ابراهيم

للمعلومات االتصال 
على:

95972071

مطلوب

Full Ad and 
details on  
page 20

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

أنباء عن تسليح من األردن ... ونشاط استخباراتي غربي على حدود تركيا  ولبنان!

اجلامعة العربية تدفع األزمة السورية حنو »التدويل«

العربية  اجلامعة  تقدمت 
االول  أمس  جديدة  خطوة 
امللف  »تدويل«  حنو 
السوري، عرب إعالن وزراء 
األوىل،  للمرة  اخلارجية، 
املتحدة  األمم  إىل  »اللجوء 
تسوية  يف  للمساعدة 
وأمهلوا  السورية«،  األزمة 
24 ساعة  من  أقل  دمشق 
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

26 Good St~@Granville 2142
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United Australian Lebanese Movement

Cordially invites you to the

2011 Annual BBQ Day

SUNDAY 27th November, 2011

11AM start

@

2a Amos St, Parramatta

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

 تترشف هيئة سيدين يف التيار الوطني الحر

بدعوتكم اىل الباربيكيو السنوي الذي تقيمه

االحد 27-11-2011

الساعة 11 صباحاً

2a Amos St, Parramatta

عالء  الروحاني  العامل  حاز 
العوادي على لقب »سفري 

العالمِ الروحاني عالء العوادي حيصل 
على لقب »سفري السالم العاملي« 

تكرميا  العاملي«  السالم 
العالم الروحاني عالء العوادي يستلم  الشهادة من سفارة السالم العاملي
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بروتوكول  على  للتوقيع 
بعثة املراقبني حتت طائلة 
اقتصادية  عقوبات  توقيع 
السوري،  النظام  على 
يستعّد اجمللس االقتصادي 
اجتماع  لعقد  واالجتماعي 
للنظر فيها، يف حني  غدًا 
على  اهلجمات  تصاعدت 
القوات األمنية بشكل غري 

مسبوق، حيث سقط منهم 
18، بينهم 7 طيارين، فيما 
إقامة  التقارير عن  تتحدث 
سوريا  داخل  آمنة  مناطق 
وإمنا تكون مرتبطة جغرافيًا 
بسواحل  او  ولبنان  برتكيا 

البحر املتوسط!
دمشق  قررت  إذا  لكن 

حاجز أمني مهجور يف حمص أمس االول )أ ف ب(

الكتل النيابية تبحث احتماالت ما بعد االستقالة

احلكومة تلفظ أنفاسها.. وميقاتي 
يراهن على »صحوة« احللفاء

مخسة  بدأ.  العكسي  العد 
احلكومة  تنتظر  أيام صعبة 
جنيب  الرئيس  إعالن  مع 
»التمويل«  أن  ميقاتي 
سيطرح يف جلسة الثالثني 
تيار  الثاني.  تشرين  من 
»املسـتقبل« تلـقف الفرصـة 
وقـرر لعب كل أوراقه دفعة 
تصب  أن  معوال  واحدة، 
املنطقة،  يف  التطورات 
يف  سوريا،  يف  وخاصة 
من  وانطالقًا  مصلحته. 
هذه القراءة »املستقبلية«، 
إلطالق  جاهزًا  التيار  بات 
صافرة االنطالق لالشتباك 
مع  الفعلي  السياسي 
ميقاتي، ومن قلب مدينته 

حتديدًا.
ضغط  يضيف  لن 
من  انطالقًا  »املستقبل«، 
األحد  الطرابلسي  مهرجانه 
املقبل، شيئا على ميقاتي، 
الذي يدرك أن أياماًَ صعبة 
تنتظره، سواء اجتاز قطوع 
من  يتمكن  مل  أم  التمويل 

االستنتاج  وهو  اجتيازه. 
نظريه  له  قاله  الذي 
الربيطاني ديفيد كامريون، 
يأمل  ميقاتي  كان  عندما 
أياما مجيلة  بأن جيد  أمامه 
فكان  التمويل،  مرر  اذا 
مستندا  كامريون،  جواب 
أن  الشخصية  جتربته  اىل 
من يعمل يف الشأن العام 
عليه أن ينتظر دائما أياما 

صعبة.
يف  اثنان  خيتلف  ال 
املعارضة أو األكثرية على 
يف  سيسقط  التمويل  أن 
أنه  إال  الوزراء.  جملس 
فإن  ذلك  من  الرغم  على 
املقربني من رئيس احلكومة 
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املنشق  مع  التحقيق  جيري 
بيرت  االحرار  حزب  عن 
صفقة  عقد  الذي  سليرب، 
محلته  غيالرد  جوليا  مع 
بزعم  الربملان،  رئاسة  اىل 
»استثنائي«  سفر  إنفاق 
دافعي  أموال  من  ممول 

الضرائب.
املالية  دائرة  وتدرس 
انفاق  الكامل يف  التدقيق 
السيد بيرت سليرب على مدى 

عشر سنوات.
النائب  اجبار  مت  وقد 
الكوينزالندي، الذي ُيعرف 
بـ  السياسية  يف االوساط 
تسديد   ،)Slippery Pete(
دوالر  ألف   20 من  أكثر 

مستحقات ادعى انها خطأ.
 6 ملدة  سافر  انه  كما 

»دراسة«  جولة  اسابيع يف 
فخمة يف اذار.

التحقيق مع رئيس الربملان الفيدرالي اجلديد مبزاعم نفقات سفر »استثنائية« 
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جنيب  احلكومة  رئيس  استقبل 
ميقاتي يف السراي امس االول 
رئيس الوفد االوكراني للتعاون 
الوزير  والتجاري  االقتصادي 
سفري  يرافقه  بلزنيوك  اناتولي 
كوفال،  فالدومري  أوكرانيا 
التعاون  سبل  يف  البحث  ومت 

االقتصادي بني البلدين.
الوزير  قال  اللقاء،  وبعد 
دولة  مع  إجتمعت  األوكراني: 
للوفد  رئيسا  بصفيت  الرئيس، 
االقتصادي،  للتعاون  األوكراني 
بني  التعاون  سبل  ملناقشة 
هذا  يف  اعمل،  وانا  البلدين، 
االقتصاد  وزير  مع  السياق، 
لرجال  ممثلني  ومع  اللبناني، 
األعمال اللبنانيني ملعرفة طريقة 
جماالت  يف  خياراتهم  حتديد 

التعاون املستقبلية.
اىل  اللقاء  خالل  تطرقنا  أضاف: 
املساعدة  احلكومة  تقديم  طريقة 
اللبنانيني  األعمال  لرجال 
االقتصاد  لتطوير  واألوكرانيني 
وعموما  البلدين،  كال  يف 
التعاون  خطوط  تطوير  فان 
البحث  يستدعي  اإلقتصادي 
تساهم  متخصصة  مشاريع  يف 
خالل  ذكرته.  ما  حتقيق  يف 
اللبناني،  الوزراء  رئيس  لقائنا 
متخصصني  مشروعني  اقرتحنا 
يتعلقان حبقول الطاقة والزراعة، 
حمادثاتنا  خالل  امللف  وسنتابع 

يف بريوت.
وإستقبل رئيس احلكومة حمافظ 
كمال  التونسي  املركزي  البنك 
تونس  سفري  يرافقه  النابلي 
عرض  وجرى  بلوط  فوزي  حممد 

للعالقات الثنائية.
بعد اللقاء، قال النابلي: زيارتنا 
العاصمة اللبنانية هي للمشاركة 
يف مؤمتر إحتاد املصارف العربية، 
املسؤولني  للقاء  وفرصة 
جملس  رئيس  ودولة  اللبنانيني 
بني  التعاون  لتفعيل  الوزراء 
ان  خصوصا  ولبنان،  تونس 
انتقالية  مبرحلة  االن  متر  تونس 
مهمة، وللبحث يف املسائل ذات 

االهتمام املشرتك يف اطار تعاون 
اإلستثمار  جماالت  يف  مستقبلي 
والتجارة والسياحة. كذلك حتدثنا 
عن التطورات يف تونس، ونقلت 
اىل دولة الرئيس ميقاتي حتيات 
رئيس الدولة يف تونس ورئيس 
الوزراء ووجهت اليه دعوة لزيارة 

تونس يف أقرب وقت.
وزير  ميقاتي  الرئيس  وإستقبل 
كمال  السابق  الرتكي  املال 
زرت  قال:  الذي  أوناكيتان 
يف  معه  للبحث  الرئيس  دولة 
سبل التعاون يف جمال االعمال، 
بزيارة عمل  ان قمت  وسبق لي 
مماثلة عندما كان رئيسا جمللس 

وزراء ايضا عام 2005.
وتلقى الرئيس ميقاتي رسالة من 
رئيسة ايرلندا ماري ماك أليز جاء 
فيها: إمسحوا لي أن أعرب لكم 
عن تقديري الكبري الستضافتكم 
لي  استقبالكم  وحفاوة  الكرمية 
وللسناتور ماك أليز خالل زيارتنا 

األخرية للجمهورية اللبنانية.
الذي  املثمر  اللقاء  قدرت  لقد 
املشرتكة  رغبتنا  عن  خالله  عربنا 
بني  العالقات  نطاق  توسيع  يف 
اجملال  يف  خصوصا  بلدينا، 
االقتصادي، اضافة اىل االقرتاح 
هذا  يف  طرحتموه  الذي  العملي 
بعثة  ايفاد  يف  واملتمثل  االطار 

ميقاتي استقبل وفدا اوكرانيا ومسؤوال تركيا
وتلقى رسالة من رئيسة ايرلندا ودعوة لتونس

سليمان التقى اجلميل وعرض الوضع االمين مع قهوجي 
وتسلم نسخة عن توصيات خلوة سيدة اجلبل

العماد  اجلمهورية  رئيس  عرض 
ميشال سليمان، امس االول يف 
القصر اجلمهوري يف بعبدا، مع 
الرئيس أمني اجلميل للتطورات 
الراهنة على الساحتني الداخلية 

واالقليمية.
وشكر الرئيس اجلميل للرئيس 
عنه  ممثل  إيفاده  سليمان 
حلضور قداس الذكرى اخلامسة 
الستشهاد جنله الوزير والنائب 

بيار اجلميل.
اجلمهورية  رئيس  واستقبل 
قادري  اسطنبول  بلدية  رئيس 
حضور  يف  وفد  مع  توباس 
محد  بالل  بريوت  بلدية  رئيس 
اطالع  مت  حيث  أيضا  وفد  مع 
خطوات  على  سليمان  الرئيس 
تنفيذا  البلديتني  بني  التعاون 
العام  املوقع  التوأمة  التفاق 
اليت يشملها  الفائت واجملاالت 

هذا التعاون.
وزار القصر اجلمهوري وفد من 
االرثوذكس  السريان  طائفة 
الوزير  ضم  والبقاع  زحلة  يف 
ومطران  وردة  سليم  السابق 
زحلة  يف  االرثوذكس  السريان 
واملطران  سفر  بولس  والبقاع 
البحث  وتناول  صليبا،  جورج 
موضوع  سليمان  الرئيس  مع 
ابناء  بعض  من  اجلنسية  سحب 

الطائفة.
املقيم  املمثل  أيضا  بعبدا  وزار 
لربنامج UNDP يف لبنان روبرت 
رئيس  اطلع  الذي  واتكنز 
الربنامج  عمل  على  اجلمهورية 
واملساعدات اليت يقدمها لالدارة 
االتفاقات  مبوجب  اللبنانية 

املوقعة بني الطرفني.
من  سليمان  الرئيس  واطلع 
قائد اجليش العماد جان قهوجي 
البالد  يف  االمين  الوضع  على 
اليت  واخلطوات  احلدود،  وعلى 
للحفاظ  اجليش  قيادة  تتخذها 
والسلم  االمين  االستقرار  على 
بعض  اىل  إضافة  االهلي 
للمؤسسة  العائدة  الشؤون 

العسكرية.
من  اجلمهورية  رئيس  وتسلم 
سيدة  لقاء  متابعة  جلنة  وفد 
التوصيات  عن  نسخة  اجلبل 
على  واليت تشدد  اليت صدرت 
املشاركة  يف  اللبنانية  التجربة 

والعيش الواحد.

ووزعت اللجنة بيانا عن الزيارة، 
جلنة  من  وفد  زار  فيه:  جاء 
املتابعة املنبثقة عن خلوة سيدة 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  اجلبل 
العماد ميشال سليمان، وسلمه 
نسخة عن الوثيقة اليت صدرت 
عن اخللوة اليت انعقدت يف 23 
حتت  املاضي  األول  تشرين 
يف  املسيحيني  دور  عنوان 

الربيع العربي.
األمانة  عضو  من  كل  وشرح 
العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو 
باسم  يازجي  كمال  والدكتور 
املتمثلة  اخللوة  أهداف  الوفد 
الريادي  الدور  على  بالتأكيد 
الذي لعبه املسيحيون يف نشر 
والدميوقراطية  احلرية  أفكار 
والعيش  الثقايف  واإلنفتاح 
النهضة،  عصر  منذ  املشرتك 
اىل  اليوم  وقوفهم  وضرورة 
جانب الربيع العربي الذي يبشر 
بتحقيق هذه املثل واألفكار اليت 

لطاملا ناضلوا من أجلها.
اليت  احلقبة  أهمية  على  وشددا 
عن  تعرب  واليت  اليوم،  نعيشها 
توق الشعوب العربية اىل التحرر 
واإلستبداد  القمع  أنظمة  من 
واإلستقالل، وتأسيس مستقبل 
يقوم على احلرية والدميوقراطية 

وتداول السلطة.
واطلع الوفد فخامته على الفوائد 
اليت قد جينيها املسيحيون جراء 
الربيع  مع  اإلجيابي  التفاعل 
وراء  التقوقع  ورفضهم  العربي 

جدران اخلوف واإلنعزال.
الوفد  أطلع  املنطلق  هذا  من 
على  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
عن  صدرت  اليت  التوصيات 

اخللوة، واليت تقوم على:
مع  اإلتصاالت  استكمال   -
السياسية  القيادات  خمتلف 

والفعاليات.
- التواصل مع الطوئف اللبنانية 
وطين  ملؤمتر  التحضري  بهدف 
لبناني جامع حول دور لبنان يف 

الربيع العربي.
- العمل على إنشاء مركز أحباث 
العربي  الربيع  بشؤون  يعنى 
ظل  يف  معًا  العيش  وثقافة 
والدولة  والدميوقراطية  احلرية 

املدنية.
رئيس  زيارة  شكلت  وقد 
الزيارات  باكورة  اجلمهورية 

لقاء  ينوي  اليت  واإلتصاالت 
اىل  بها  القيام  اجلبل  سيدة 
السياسية  املرجعيات  من  عدد 
ومناقشة  لعرض  والروحية 
مضمون وثيقة خلوة سيدة اجلبل 

والتوصيات اليت صدرت.
ادمون  من:  كال  الوفد  وضم 
الياس  الزغيب،  الياس  رباط، 
ايلي  سعد،  انطوان  خميرب، 
معوض،  بطرس  حمفوض، 
بهحت سالمة، جان حرب، جواد 
رجينا  صقر،  دوري  بولس، 
مسعان  طوق،  رياض  قنطرة، 
شوقي  جبور،  شارل  اسكندر، 
داغر، طوني حبيب، فهد زيفا، 
ريشا  كمال  اليازجي،  كمال 

ونوفل ضو.
زيارة ارمينيا

رئيس  يتوجه  ثانية،  جهة  من 
اجلمهورية يف النصف األول من 
كانون األول املقبل اىل أرمينيا 
يف إطار زيارة رمسية تلبية لدعوة 
من رئيسها سريج ساركيسيان 
مع  لقاءات  جولة  يعقد  حيث 
تهدف  األرمن  املسؤولني  كبار 
وتطوير  العالقات  تعزيز  اىل 
يف  البلدين  بني  التعاون  أطر 

اجملاالت كافة.
املقبل  الربيع  من  واعتبارًا 
الرئيس  زيارات  برنامج  يشهد 
ملحوظًا  زمخًا  اخلارجية  سليمان 
حيث يزور وفق معلومات وكالة 
االنباء املركزية رومانيا يف آذار 
املسؤولني  كبار  للقاء   2012
تتصل  اتفاقيات  وتوقيع  فيها 
بالتعاون املشرتك على أن يزور 
عينها  وللغاية  أوسرتاليا  بعدها 
ومنها اىل دول افريقيا واجلوار 
الفت  حضور  يسجل  حيث 
الناشطة  اللبنانية  للجاليات 
اليت  االقتصادية  اجملاالت  يف 
تسهم يف شكل كبري يف تسيري 
يف  االقتصادية  الدورة  عجلة 
بلدان االنتشار. وتعكف الدوائر 
على  بعبدا  قصر  يف  املختصة 
املرتقبة  الزيارة  برنامج  وضع 
يتناسب  مبا  سليمان  للرئيس 
املنوي  الدول  رؤساء  وأجندات 

زيارتها.

برئاسة معالي الوزير نقوال حناس 
اىل ايرلندا لدرس هذا املوضوع. 
وقد علمت أن الوزير أالن شاتر 
الذي  االجتماع  يف  شارك  الذي 
احلكومية  السرايا  يف  عقدناه 
زمالئه  اىل  االقرتاح  هذا  نقل 
الوزير  الوزراء وأنه يتواصل مع 
حكومتنا يف  رغبة  لتأكيد  حناس 
استضافة هذه البعثة. امسحوا لي 
أن أعرب لكم عن أملي يف أن تنجح 
هذه البعثة يف حتقيق هدفها يف 
والثقة  الصداقة  عالقات  تعزيز 
الدور  عرب  بلدينا  تربط  اليت 
قوات  يف  ايرلندا  تؤديه  اليت 
اليونيفيل عرب أشكال جديدة من 

التعاون وتبادل اخلربات.
اضافت: إن هذه الزيارة األخرية 
اليرلندا  رئيسة  بها  قمت  اليت 
كانت ممتعة وجمزية وسأتذكرها 
طويال. كما أسعدتين رؤية التغيري 
امللحوظ الذي حققه قادة بلدكم 
وسريع  أساسي  بشكل  وشعبه 
خالل السنوات اليت تلت احلرب. 
بالشكر،  لكم  اتوجه  اذ  انين، 
أن  الرئيس،  دولة  لي،  امسحوا 
للسيدة  التحيات  بأطيب  أتوجه 
وأن  عائلتكم  وألفراد  ميقاتي 
أداء  يف  النجاح  لكم  أمتنى 
وشعبكم  ولبلدكم  مهماتكم، 

السالم واالستقرار واالزدهار.

أكد النائب أكرم شهّيب يف حديث 
اىل إذاعة صوت لبنان أن احملكمة 
أساس  حجر  هي  بلبنان  اخلاصة 
اإلغتياالت يف  للحد من مسلسل 
فيه  مبا  تعذب  الذي  البلد  هذا 
الكفاية. وأشار اىل أن التصويت 
على  تصويت  هو  احملكمة  على 
ال  ألن  واحلكومة،  البلد  موقع 
يف  الدولي  اجملتمع  يف  مراعاة 
مؤكدا  وإمنا عقوبات،  اإلطار  هذا 
أننا لن نستقيل من احلكومة وحنن 
للتمويل،  خمرج  عن  البحث  مع 
من  أفضل  حكومة  أي  إن  وقلنا 
ال حكومة، وحنن ال ميكننا الدخول 

يف اجملهول االمين والسياسي إن 
طارت احلكومة يف مكان ما.

حديث  على  شهيب  وعلق 
من  نوع  عن  عون  ميشال  العماد 
وليد  النائب  لدى  الديكتاتورية 
النسبية،  يريد  ال  ألنه  جنبالط 
اجلنرال  يذكرنا  دائما  فقال: 
بصالته، وحنن نشكره على حمبته، 
والكالم عن النسبية هو كالم حق 
اإلنقسام  ظل  يف  باطل  به  يراد 
احلاد يف البالد، ويريدها اجلنرال 
من أجل احلصول على موقع على 
حساب ما أردناه من هذه النسبية 

تارخييا.

شهّيب: نبحث عن خمرج لتمويل احملكمة ولن نستقيل
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نقوال للتحقق من وجود

خمابراتي فرنسي يف الشمال
نقوال  نبيل  النائب  طالب 
املختصة  اللبنانية  السلطات 
ووزارة اخلارجية التحقق مما نشر 
يف جريدة »الكنار« الفرنسية يف 
23 الشهر احلالي حول ان هناك 
الفرنسية  املخابرات  من  ضباطا 
لبنان  مشالي  يف  موجودون 
ويقومون بتدريب بعض االفراد 
على  السوري  للنظام  املناوئني 
داخل  ومن  العصابات  حرب 

االراضي اللبنانية.
وتابع أنه اذا صحت هذه االخبار 
دعوة  اخلارجية  وزارة  فعلى 
الستيضاحه  الفرنسي  السفري 
املقبول  غري  من  ألنه  نشر  عما 
لبنان ممرا  يكون  ان  واملسموح 
لضرب اي دولة عربية ومن غري 
لبنان  يصبح  ان  ايضا  املسموح 
مما  الدولية  للمخابرات  ارضا 
يعرضه حاضرا ومستقبال ملخاطر 

مجة.
السفرية  بدعوة  طالب  كما 
للغاية  كونيللي  مورا  االمريكية 
نفسها وطرد كل من يقوم بأي 
االراضي  على  شرعي  غري  عمل 

اللبنانية.

الدين  نفى وزير املهجرين عالء 
»النهار«  أوردته صحيفة  ما  ترو 
وزراء  أحد  عن  نقال  البريوتية 
»جبهة النضال الوطين« من أنهم 
حال  يف  استقاالتهم  سيقدمون 
الدولية،  احملكمة  متويل  يتم  مل 
مؤكدًا »أن موقفنا من االستقالة 
ذلك سيتخذ  بعد ألن  يتحدد  مل 
يف اجتماع سُيعقد برئاسة النائب 
وليد جنبالط وهو من سيقرر ما 

ستؤول اليه النتيجة«.
حديــث ملوقــع  ترو، يف  وشدد 
أمس  االلكرتوني  »االنتــقاد« 
االول، على أن »القــرار يف هذا 
الشأن سيتــخذ االسبــوع املقــبل 
جملــس  جلسة  انعقاد  قبل 

األربعــاء  املقــررة  الــوزراء 
»ملف  أن  إىل  مشريًا  املقبل«، 
التمويل سيكون مدار حبــث بني 
وزراء »اجلــبهة« والنــائب جنــبالط 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  ورئيس 
ميشال  اجلمهــورية  ورئيس 
يف  املعنيني  كل  ومع  سليمان 
هذا الشأن خالل املرحلة املقبلة، 
على  حرصنا  من  انطالقًا  وذلك 

مصلحة البلد«.
وأضاف »حنن من مؤيدي احملكمة 
ملف  حل  اىل  الداعني  ومن 
التمويل داخل احلكومة«، موضحا 
»أننا مع إجياد صيغة تؤمن متويل 
سليمان  إشراف  حتت  احملكمة 

وميقاتي«.
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تابع جملس البطاركة واألساقفة 
الكاثوليك يف لبنان أعمال دورته 
واألربعني  اخلامسة  السنوية 
البطريركي  الصرح  املنعقدة يف 

يف بكركي، لليوم الثالث.
حبسب  االفتتاح  صالة  بعد 
انعقدت  السرياني،  الطقس 
املخصصة  السادسة  اجللسة 
أعماهلا  ونسق  الشبيبة،  لتنشئة 
كنيسة  يف  البطريركي  النائب 
املطران  الكاثوليك  السريان 
القس  جرجس  باسيليوس 

موسى.
األب  اجللسة  بداية  يف  حتدث 
رمزي جريج اللعازاري عن خربته 
كمنشئ للشبيبة، فرأى أن أزمة 
نقل  أزمة  هي  اليوم  الكنيسة 
وتنشئة،  تعليم  أزمة  اإلميان، 
بني  يتخبط  اليوم  فإنسان 
والبحث  الشعوذة  إما  نقيضني: 
عن  االبتعاد  وإما  اخلوارق،  عن 
اهلل والعيش وكأنه غري موجود، 
أما اكتشاف اهلل كأب كما أظهره 
خربة  اىل  حيتاج  فأمر  يسوع 

وعالقة مع اهلل الذي حيب.
اإلميان،  مدرسة  عن  حتدث  كما 
تعليما  فيه  يعطي  الذي  اللقاء 
فيه  تطرح  للبالغني  مسيحيا 
العميقة،  الشباب  تساؤالت 
ذهنيتهم  مع  يتالءم  بأسلوب 
جيعلهم  ما  وهذا  وعصرهم. 
كثريين،  اللقاء  اىل  يأتون 
شخصية  مسرية  ويعيشون 
تتكون من ثالث مراحل: اكتشاف 
اإلميان املسيحي، والتنشئة على 
اىل  احلياة  وحتويل  الصالة، 

مشروع حب وعطاء ورسالة.

بقعوني
للروم  صور  مطران  حتدث  ثم 
جورج  الكاثوليك  امللكيني 
العمل  يف  خربته  عن  بقعوني، 
ما  اىل  فتطرق  الشبيبة،  مع 
االسقف،  من  الشباب  ينتظره 
الشخصية،  الشهادة  وهو: 
وتقديم املرافقة الروحية، ودعم 
والتواصل  الرسولية  احلركات 
االجتماعي،  الشأن  ويف  معهم. 
للعائالت  العون  لتقديم  السعي 
على  وللمحافظة  فقرا  األكثر 
األرض، وأن يكون صلة الوصل 
ويف  البطريرك،  وبني  بينهم 
التدخل  عدم  السياسي،  الشأن 
يف السياسة وانتهاج االعتدال، 
واالبتعاد عن املقابالت السياسية 
اإلعالم، وعن خربته  يف وسائل 

يف التعاطي مع الشبيبة.
هي:  عناصرها  أهم  أن  ورأى 
يف  املسيح  أسلوب  اتباع 
التلمذة، وعدم التشكيك، وعدم 
والوضوح  آرائهم،  من  اخلوف 
األخطاء  وحتمل  التعليم،  يف 
واإلصغاء  القاسية،  واملالحظات 

اىل مشاكلهم.
عطية

عطيه  جورج  القاضي  حتدث  ثم 
يف  حياة  مشروع  اختبار  عن 
للشاب  الرب يسوع  ضوء دعوة 
مراحل  خالل  من  وذلك  الغين، 
أربع: األوىل هي حمبة اهلل للبشر 
يعطينا  أن  اىل  تقوده  اليت 

هي  والثانية  خلالصنا،  األفضل 
يف  الدخول  يتم  حيث  التلمذة 
عالقة شخصية وثية مع األبدية، 
والثالثة هي قوة الروح القدس 
أكثر  لنا  حتّقق  اليت  حياتنا،  يف 
نرجو،  أو  نتوقع  مما  بكثري 
مع  مباركة  حياة  هي  والرابعة 
اجلماعي  االختبار  حيث  اجلماعة 

لفرح احلياة املسيحية.
ثم جرت مناقشة عامة شكر فيها 
ما  ومثنوا  احملاضرين،  األعضاء 
تضمنته مداخالتهم. كما شددوا 
األسقف  يرافق  أن  أهمية  على 

الشبيبة يف مشوارها الروحي.

ابو فاعور
قاعة  اىل  حضر  االسرتاحة،  بعد 
االجتماع وزير الشؤون االجتماعية 
اىل  وحتدث  فاعور،  أبو  وائل 
املشروع  عن  اجمللس  أعضاء 
األكثر  العائالت  بدعم  اخلاص 
يطلعوا  أن  عليهم  متمنيا  فقرا، 
عليه كهنتهم ورعاياهم ليتسنى 
للعائالت احملتاجة أن تفيد منه.

على  األعضاء  توزع  ذلك،  بعد 
فيها  شارك  حوار  حلقات  أربع 
ومتحورت  الشبيبة  عن  ممثلون 
ماذا  األول:  ثالثة،  أسئلة  حول 
ينتظر رعاة الكنيسة من الشبيبة؟ 
وماذا تنتظر الشبيبة من رعاتها؟ 
بني  الثقة  تقيم  كيف  والثاني: 
الرعاة والشبيبة؟ وما هي برأيك 
ما هو  والثالث:  سبل جتديدها؟ 
إعالن  يف  الشبيبة  دور  برأيك 
وكيف  جمتمعهم؟  يف  البشارة 
مساعدتهم  يف  الرعاة  يساهم 

على القيام به؟
فاعور  ابو  وائل  الوزير  وكان 
أقر  الوزراء  جملس  أن  اعلن 
سلة  االول  أمس  جلسته  يف 
مشروع  اىل  العائدة  التقدميات 
واليت  فقرا،  االكثر  االسر  دعم 

تتضمن:
شاملة  صحية  تغطية   -
املستشفيات  يف  للمستفيدين 

احلكومية او اخلاصة.
عرب  املزمنة  االدوية  تغطية   -
مبوجب  الصحة  وزارة  مراكز 

وصفة طبية شهرية.
املدارس  الطالب يف  تسجيل   -
سن  من  الرمسية  والثانويات 
التعليم  نهاية  حتى  الرضاعة 

الثانوي، وتأمني مثن الكتب.
الكهرباء  فاتورة  على  حسم   -
كهرباء  مؤسسة  من  املقدمة 

لبنان.
مفصال  شرحا  فاعور  ابو  وقدم 
لدعم  الوطين  املشروع  عن 
االسر االكثر فقرا، مؤكدا أهمية 
املعاناة  رفع  يف  املشروع  هذا 
اللبنانية  العائالت  كاهل  عن 
اقتصادية،  ضائقة  تعاني  اليت 
يف  العمل  آليات  عند  ومتوقفا 
دور  على  الربنامج ومشددا  هذا 
املواطنني  حتفيز  يف  الكنيسة 
لالستفادة  بطلبات  التقدم  على 
مراكز  خالل  من  املشروع  من 
كل  يف  املنتشرة  الوزارة 
عدد  أن  اىل  ويشار  املناطق. 
قدمت  اليت  االمجالية  الطلبات 

اىل اليوم هو 15 ألفا.

جملس البطاركة الكاثوليك تابع 
اعمال دورته واستمع لكيفية 

دعم العائالت االكثر فقرا

ترو: االستقالة حيددها جنبالط األسبوع املقبل

ساركوزي استقبل احلريري
استقبل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عند العاشرة من قبل 

ظهر امس االول، الرئيس سعد 
يف  االليزيه  قصر  يف  احلريري 
آلخر  عرض  وجرى  باريس، 
تلك  وخصوصا  املستجدات 
املتعلقة بتمويل احملكمة الدولية 
تشهده  وما  بلبنان،  اخلاصة 

الساحة اإلقليمية من تطورات.

رئيس احملكمة الدولية زار قرطباوي ومريزا والتقى نقييب حمامي 
بريوت وطرابلس والسفري الربيطاني

واصل امس االول رئيس احملكمة 
القاضي  بلبنان  اخلاصة  الدولية 
نائبه  يرافقه  باراغوانث  دايفيد 
رياشي  رالف  اللبناني  القاضي 
لقاءاته مع املسؤولني، فزار وزير 
العدل شكيب قرطباوي على مدى 
ساعة وربع الساعة، وابدى وجهة 
لناحية عمل احملكمة واهمية  نظره 
تعاون لبنان معها الجناز مهمتها، 
واشارت مصادر اجملتمعني اىل ان 
باراغوانث اثار مع الوزير قرطباوي 
على  يتوجب  اليت  االمور  كل 
لبنان القيام بها مبا فيها موضوع 

التمويل.
ثم زار باراغوانث ورياشي النائب 
سعيد  القاضي  التمييزي  العام 
مل  ساعة  نصف  مدى  على  مريزا 
بأي  الدولي  القاضي  بعدها  يدل 
اللقاء  تصريح، فيما وصف مريزا 

بأنه كان للتعارف.
نقيبا احملامني

باراغوانث  القاضيان  التقى  ثم 
بريوت  حمامي  نقيب  ورياشي 
طرابلس  ونقيب حمامي  جرب  نهاد 
غداء،  مأدبة  على  الداية  بسام 
باآلتي:  الداية  النقيب  وادىل 
إجتمعت برئيس احملكمة باراغوانث 
يف  والدفاع  اإلدعاء  توىل  الذي 
الكربى  اجلنائية  القضايا  من  عدد 
وهو احملاضر يف املوضوعات اليت 
الدولية  اإلنسان  حقوق  تتناول 
القضائي  والتعاون  والوطنية 
الدولي، يف حضور نائبه القاضي 
لبنان  مفاخر  أحد  رياشي  رالف 
والتجرد  اجلزائي  القانون  يف 
لنا  واكدا  وإستمعنا  واإلستقامة، 

على  واحلرص  احملكمة  إستقاللية 
تهدف  لن  مسريتها  وأن  جتردها 
بكل  احلقيقة  إلظهار  إإل  مطلقا 
أننا  خصوصا  ونزاهة،  شفافية 
من حمكمة  هناك  ليس  أنه  ملسنا 
حقوق  تؤمن  دولية  أو  وطنية 
أنظمة  عليها  نصت  كما  الدفاع 
احملكمة اخلاصة بلبنان وممارسات 

مكتب الدفاع فيها.
يف  للمحامني  كنقيب  اضاف: 
القانونية  الناحية  ومن  طرابلس 
احملكمة  هذه  أن  اؤكد  الصرف 
البعض  إختلف  أو  إتفق  وإن   -
حوهلا - هي حقيقة قائمة وال ميكن 
التعاون  يقتضي  إمنا  جتاوزها، 
معها واإلدالء أمامها بأوجه الدفوع 
يكون  حبيث  املتداولة،  والدفاع 
سائر  كما  هلا  الفصل  القرار 

احملاكم.
بإلتزاماته  لبنان  قيام  ان  ورأى 
أي  دون  سيتم  مستحقاته  ودفع 
الكل  ان  على  مشددا  عوائق، 
النهم  لبنان،  مصلحة  سيغلب 
العمل  أكدوا  لطاملا  النهاية  يف 
لالنصهار الوطين، ومن هنا تتأتى 
الشهداء  قدم  من  بأن  قناعيت 
لتحرير األرض اللبنانية من العدو 
مجيع  من  بإحتضان  اإلسرائيلي 
تأكيد  يف  سيساهم  اللبنانيني، 
رئيس  مع  فيتجاوب  حلمتهم، 
العماد ميشال سليمان  اجلمهورية 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  ورئيس 
ومع  الصفدي  حممد  املال  ووزير 
جمموعة كبرية من الشعب اللبناني، 
باإلمجاع  التمويل  قرار  فيتخذ 
وتأكيدا  اللبنانيني  لوحدة  تعزيزا 

القيام  على  حيرص  لبنان  أن 
تكون  ال  الدولية حبيث  بإلتزاماته 
والقضائية  القانونية  املسائل 

مادة للتجاذب السياسي.
سفري بريطانيا

السفارة  اعلنت  جهتها  من 
السفري  ان  بيان،  يف  الربيطانية 
التقى  فلتشر  توم  الربيطاني 
اخلاصة  الدولية  احملكمة  رئيس 

بلبنان السري دايفيد باراغوانث.
السفري  ان  اىل  البيان  واشار 
فلتشر قال بعد اللقاء: لقد سرني 

زيارته  خالل  ديفيد  السري  لقاء 
كما  ومضمونها.  بتوقيتها  اهلامة 
حبماسته  إعجابي  عن  له  وأعربت 

الكبرية ملتابعة مسؤولياته.
اعرتاض  كررت  لقد  أضاف: 
فكرة  خطورة  ملدى  بريطانيا 
يقومون  الذين  أولئك  يبقى  أن 
مبنأى  لبنانيني  قادة  باغتيال 
التزام  شجعنا  لقد  العدالة.  عن 
القادة اللبنانيني بأن لبنان سيفي 
بالتزاماته الدولية. فإن هذا يصب 
- أوال وأخريا - يف مصلحة لبنان.
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2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

والبلديات  الداخلية  وزير  تابع 
األوضاع  شربل  مروان  العميد 
منها  األمنية  خصوصًا  العامة 
يف البالد مع القيادات األمنية، 
واستقبل يف مكتبه يف الوزارة، 
النائب خالد زهرمان، وحبث معه 
العامة،  السياسية  االوضاع  يف 

ال سيما االمنية.
أن  اللقاء  بعد  زهرمان  وأعلن 
الوزير شربل استفاض يف شرح 
املتصلة  االمور  بعض  وتوضيح 
اكد  حيث  الراهنة،  باالوضاع 
واألمن،  االستقرار  على  حرصه 
الفرتة  هذه  يف  خصوصا 
بالقاء  منوها  جدا،  الصعبة 
على  سرعة  بأقصى  القبض 
قاتل الشابة مرييام االشقر يف 
بلدة ساحل علما، وعلى سارقي 
االرثوذكس يف  الروم  مطرانية 
بتنفيذ  واملتهمني  االشرفية، 
منطقة  يف  التسلسلية  اجلرمية 
االمنية  القوى  حيث  النبعة، 
ووزارة  اجليش  مؤسسات  من 
يف  فاعل  بدور  تقوم  الداخلية 
هذه  يف  اجلرائم  هذه  مكافحة 
واملتشنجة  الصعبة  الظروف 
الظروف  ظل  يف  وكذلك  جدا، 
االقليمية اليت تؤثر على الداخل 
اللبناني، مشددا على ان االراء 
متوافقة مع الوزير شربل لنكون 
املرحلة  هذه  يف  متيقظني 
أمنية،  خضة  أي  البلد  لتجنيب 
أو أي حماولة الستغالل الوضع 

الداخلي.
كما استقبل شربل النائب السابق 
حممود عواد، الذي مثن جهوزية 
اجهزة وزارة الداخلية يف كشف 
اجلرائم وتوقيف الفاعلني، داعيا 
اىل احملافظة على هذه االجهزة 
حلماية الوطن واملواطن، وقطع 
مشددا  البلد،  يف  الفتنة  دابر 
احلد  يف  التفاهم  وجوب  على 
البلد  على  للمحافظة  االدنى 
يف ظل التحوالت اليت تشهدها 

املنطقة.
بريوت  مجعية  وفد  التقى  ثم 
اخلليل،  مي  برئاسة  ماراتون 
اجلمعية  رئيس  نائب  يرافقها 
رستم،  حسان  املتقاعد  العميد 
نبيلة  االدارية  اهليئة  عضوا 
ونينا خوري واملستشار  الفقيه 

االعالمي حسان حمي الدين.
اخلليل  أكدت  االجتماع،  بعد 
واالجهزة  الداخلية  وزارة  أن 
التابعة هلا دور اساسي وفاعل 
االستقرار  مناخات  توفري  يف 
تقام،  اليت  املناسبات  لكل 
الذي جيري  السباق  بينها  ومن 
دعم  كل  شاكرة  املقبل،  االحد 
التسهيالت  كل  لتوفري  وأحاطة 
اللوجستية املتعلقة بسباق بلوم 

بريوت ماراتون.
شربل  الوزير  أثنى  جهته،  من 
بها  تقوم  اليت  اجلهود  على 
الدعم  أن  معتربا  اجلمعية، 
ملناخات  دعم  هو  للسباق 
مؤكدا  البلد،  يف  االستقرار 
املناسبة  هذه  تكون  أن  وجوب 
قدوة جلمعيات ومؤسسات اخرى 
جلهة تأكيد التالقي والتآخي بني 
اللبنانيني، مشريا اىل استنفار 
كل االجهزة االمنية يوم السباق 
العطاء هذا احلدث بعده الوطين 

واحلضاري.
نقييب  شربل  استقبل  بعدها، 
شرف  بريوت  يف  لبنان  أطباء 
البابا  فواز  والشمال  شرف  ابو 

شربل عرض األوضاع العامة مع زهرمان والتقى نقييب األطباء ووفد ماراثون بريوت

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
العماد  النائب  واالصالح 
اليوم  ظهر  بعد  عون  ميشال 
وفدا  الرابية،  يف  دارته  يف 
برئاسة  زحلة  جتار  مجعية  من 
رئيسها ايلي شلهوب وحضور 

النائب السابق سليم عون.
شلهوب:  قال  اللقاء،  بعد 
ميشال  العماد  بلقاء  تشرفنا 
مشاكل  معه  لنطرح  عون 
خصوصا  والبقاع،  زحلة 
املشاكل احلياتية اليت يعانيها 
الرئيس  املواطن. وكان دولة 
عليها،  ونشكره  جدا،  متجاوبا 
الدورة  بتفعيل  طالبنا  حيث 
احلوار  وكان  االقتصادية، 

وفد مجعية جتار زحلة زار عون:
املنطقة حباجة لتفعيل السياحة واالقتصاد

نرى  وسوف  وواضحا،  صرحيا 
النتائج على االرض يف االيام 

القليلة املقبلة.
*ما النقص الفعلي ملدينة زحلة 
االقتصادية  الدورة  تعجل  كي 

فيها؟
املناطق  كل  تشبه  زحلة   -
ما  نعرف  وحنن  اللبنانية، 
زحلة حباجة  زحلة،  ينقصنا يف 
لتفعيل الدور السياحي، الدور 
اخلدماتي،  والدور  االقتصادي 
زحلة،  نفقدها يف  االمور  هذه 
الكهرباء  صعيد  على  سيما  ال 
نرى  ان  ونتمنى  والطاقة، 
االيام  يف  ذلك  كل  تفعيل 

املقبلة.

غفري،  شارل  النقابة  وحمامي 
تأييدهم  عن  اعربوا  الذين 
وزير  بها  يقوم  اليت  للخطوات 
شأن  يف  والبلديات  الداخلية 
املتعلق   8861 املرسوم  تطبيق 
االعالنية،  اللوحات  بتنظيم 
وطالبوا بالتشديد على االلتزام 
املتصلة  االعالنية  باللوحات 
واالطباء  املستشفيات  مبوضوع 
االداب  وقانون  يتالءم  بشكل 

الطبية.
النائب  شربل  استقبل  كما 
السابق فيصل الصايغ، وتناول 

البحث شؤونا مناطقية.
آلية اقرتاع املغرتبني

جلسة  وعشية  آخر  جمال  يف 
املخصصة  الوزراء  جملس 
ملناقشة مشروع قانون االنتخاب 
الداخلية  وزارة  اعدته  الذي 
والبلديات، اكدت مصادر وزارية 
الداخلية  وزير  ان  املركزية  ل 
سيقدم خالل اجللسة اليت تنعقد 
برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال 
اليوم،  سليمان يف قصر بعبدا 
قانون  ملشروع  مفصال  عرضا 
اسرتداد اجلنسية ملن فقدها من 
ويعرض  اللبنانيني،  املغرتبني 
الواجب  والوثائق  املستندات 
عليها  واالستحصال  ابرازها 
لبناني  كل  اىل  اهلوية  إلعادة 
الوعد  اىل  استنادا  يستحقها، 
سليمان  الرئيس  قطعه  الذي 
اىل  زيارته  ابان  للمغرتبني 

الربازيل وقبله الرئيس الراحل 
شهد  الذي  اهلراوي  الياس 
بوجوب  رمسيا  اقرارا  عهده 
اعادة اجلنسية اىل املتحدرين 
من اصل لبناني. ويهدف وزير 
طي  اىل  خطوته  من  الداخلية 
الذي جيرجر ذيوله  هذا امللف 
سنوات  عشر  من  اكثر  منذ 
من  املغرتبون  يتمكن  حبيث 
اللبنانية  جنسيتهم  استعادة 
متهيدا للمشاركة يف االنتخابات 
النيابية املقبلة بعدما ادرج يف 
االقرتاع يف االنتخابات النيابية 

للعام 2013.
فور  ان  املصادر  واوضحت 
اقرار احلكومة مشروع اسرتداد 
سفارات  ستعمد  اجلنسية 
دول  يف  لبنان  وقنصليات 
االغرتاب اىل توزيع املعلومات 
القانونية  باالجراءات  املتصلة 
الواجب اتباعها لكل راغب يف 
اسرتداد اجلنسية. واكدت ان 
عرض الوزير شربل يف جلسة 
اىل  يستند  الوزراء  جملس 
رئيس  اعدها  دراسة  مشروع 
املاروني  االنتشار  مؤسسة 
يف العامل املنبثق عن الرابطة 
املارونية الوزير االسبق ميشال 
الداخلية  اده رفعه اىل وزارة 
املختصة  دوائرها  تولت  اليت 
تطويره وبلورة افكاره وصوال 
يف  النهائية  الصيغة  اىل 

طبعتها املنقحة.

قال الرئيس جنيب ميقاتي مساء 
موضوع  طرح  انه  االول  أمس 
على  الدولية  احملكمة  متويل 
الشهر،  نهاية  الوزراء  جملس 
ودعا الوزراء يف اجللسة األخرية 
للحكومة اىل حتّمل مسؤولياتهم. 
وأضاف انه ال يقبل إاّل أن يفي 
لبنان بالتزاماته يف عهده كما ال 
يقبل ان خيرج لبنان من اجملتمع 
الدولي، ويف هذه احلالة اعتقد 

انين باالستقالة أمحي لبنان.
أيلول   ٥ يف  ميقاتي  وأوضح 
احملكمة  قلم  رئيس  استقبلت 
التمويل.  ينتظر  انه  لي  وقال 
التمويل  طلبتم  متى  له  وقلت 
يف  وجهوها  رسالة  وأعطاني 
حكومة  أيام   .2010/12/1
التمويل  منه  طلبوا  احلريري 
ملاذا  وسألته  يوما.   30 خالل 
كان  فقال  التمويل  حيصل  مل 
هناك تفاوض، وقال ان الدفع 
مهلة،  أريد  له  وقلت  مستحق. 
ميكن  مهلة  آخر  متى  وسألته 
كانون  بداية  قال:  حتّملها، 

األول 2011.
العام  األمني  أبلغين  وبعدها 
مون  كي  بان  املتحدة  لألمم 
كانون  بداية  يف  مهلة  آخر  إن 
بأن  التزمت  وأنا   ،2011 األول 

ميقاتي يقرر االستقالة اذا رفض جملس الوزراء متويل احملكمة
لبنان سيمّول. وأبلغت الرئيس 
بداية  اىل  لدينا  انه  بري  نبيه 
واليوم  األول،  كانون   2011
نوعا  قّدمت  وأنا  التاريخ،  أتى 
هناك  هل  وحبثت  التزام  من 
امكانية لتمويل احملكمة، فرأيت 
ان أفضل طريقة هي ان يكون 
جملس  طاولة  على  املوضوع 

الوزراء.
من  انطالقا  بذلك  أقوم  وأنا 
االلتزام بالعدالة وليتحمل الكل 

مسؤولياته.
كالم  برنامج  اىل  حديث  ويف 
قال:   LBC ال  من  الناس 
من  موقفه  يغرّي  لن  اهلل  حزب 
احملكمة، والسيد حسن نصراهلل 
قال ان جملس الوزراء مؤسسة، 
واملؤسسة ستتخذ القرار. اليوم 
 ٤ أو   3 وهناك  وزيرا   12 حنن 
أقوم  لن  معهم.  حيكى  وزراء 
يسريوا  ان  ميكن  بتسميتهم، 

مبوضوع التصويت.
خرق  على  تعملون  سئل: 

األكثرية؟
فأجاب: هذه األكثرية ميكن أن 
تأخذ قرارا دون ان نعمل على 
خرقها، امنا عند وقت التصويت 
الوطين،  احلّس  لديها  يكون 

وهذا ممكن ان يكون املخرج.

يف  بري  الرئيس  دور  وعن 
املوضوع، قال ميقاتي: الرئيس 
بري نعتمد على حكمته يف كل 

األمور.

االستقالة محاية للبنان
على سؤال:  ردا  ميقاتي  وذكر 
وزراء  رئيس  نفسي  أختّيل  ال 
لبنان  يكون  ان  على  يوافق 
بالتزاماته،  عهدي  يف  نكث 
كرئيس  عهدي  يف  أوافق  ال 
لبنان  خيرج  ان  الوزراء  جملس 
يصدر  أو  الدولي  اجملتمع  من 
ما فحواه ان لبنان دولة مارقة، 

هذه ليست صفاتي.
وأضاف: ال أقوم بالتهديد، امنا 
لبنان  أمحي  باالستقالة  أعتقد 
جملس  مؤسسة  أخذت  اذا  ألنه 
الوزراء قرارا بعدم التمويل وأنا 
ستأتي  احلكم،  أمارس  بقيت 
على كل  لبنان،  على  العقوبات 
توقيعي  وضعت  أكون  لبنان، 
ووافقت على قرار جملس الوزراء 
استقلت  واذا  االلتزام.  بعدم 
أكون حّيدت لبنان وكل قطاعاته 
االقتصادية، أي اننا نرفض هذا 
املوضوع، أنا جمرب وأنا حلمي ان 
أكون حاميا للبنان. واجيب محاية 

لبنان قدر املستطاع.

كشف وزير اخلارجية واملغرتبني 
اىل  حديث  يف  منصور  عدنان 
قبيل  لبنان،  صوت  اذاعة 
مغادرته اىل القاهرة للمشاركة 
اخلارجية  وزراء  إجتماع  يف 
العرب حول األزمة السورية، أن 
لبنان لن يسري يف أي عقوبات 
على  تفرض  قد  إقتصادية 

سوريا ألنها سرتتد علينا.
ليس  املوقف  هذا  ان  واكد 
فقط  اخلارجية  وزير  موقف 
وإمنا هو موقف لبنان واحلكومة 

اللبنانية.
أضاف: هناك توافق حكومي حول 
القرار ألنه ملصلحة لبنان،  هذا 
ووضعنا ليس كوضع اي دولة 
أخرى ألن لنا خصوصية سياسية 
وإنسانية وإقتصادية وأمنية مع 
سوريا اليت تشكل املنفذ الوحيد 

للبنان.
التجسس  موضوع  وحول 
انه  منصور  أوضح  األمريكي 
بناء لطلب احلكومة سيدقق يف 
املعلومات اليت وردت على ان 
بعد  ما  يف  التباحث  إىل  يصار 
مورا  األمريكية  السفرية  مع 
كونيللي ملعرفة حقيقة ما جرى 

على األرض.
من جهة أخرى، ويف حديث إىل 
إذاعة النور، أكد الوزير منصور 
عن  معلومات  من  كشف  ما  أن 
بعمليات  سي.آي.إي  ال  قيام 
يف  واستخباراتية  جتسسية 
لبنان شكل صدمة للبنان حكومة 
يشكل  انه  اعتبار  على  وشعبا 
وأمنه  لبنان  لسيادة  خرقا 

القومي.
ال فرق بني

الوزراء  جملس  طلب  وعن 
استيضاح السفرية كونيللي ازاء 
االمريكي  االستخباراتي  اخلرق 

وزير اخلارجية قبل مغادرته اىل القاهرة:

لبنان لن يسري بعقوبات اقتصادية ضد سوريا
اكد ان ال فرق بني استدعاء أو 
السفرية  استيضاح  أو  مساءلة 
االمريكية وان املهم هو الوقوف 
ما كشف  وحقيقة  نشر  ما  على 
عنه ليقدم لبنان اثر ذلك وجهة 
خطرية  فعال  املسألة  ألن  نظره 
ومتس باألمن القومي والسيادة 

اللبنانية.
اخلارجية  وزراء  اجتماع  وعن 
العرب اليوم يف القاهرة وموقف 
الوزير منصور إىل  لبنان، لفت 
أن طبيعة االجتماع اليوم لوزراء 
بعد،  تتضح  العرب مل  اخلارجية 
ساعات  ننتظر  ان  وقال:علينا 
ستأخذه  ما  ملعرفة  قليلة 

أن  مرجحا  خطوات،  من  اجلامعة 
يتمحور االجتماع حول الربتوكول 
مناقشة  أو  عليه  والتعديالت 

خطوات تصعيدية أخرى.
وجدد التأكيد أن لبنان لن يسري 
ضد  العقوبات  من  نوع  أي  يف 
للبنان  أن  اىل  مشريا  سوريا، 
مع سوريا خصوصية اقتصادية 
وانسانية وأمنية، مؤكدا أن أي 
عمل يشكل تهديدا لوحدة سوريا 
وأمنها غري مقبول ألنه يزيد من 
وما  ينهيها.  وال  االزمة  تعقيد 
على  سوريا  مساعدة  نريده 
اخلروج من أزمتها واحلفاظ على 

وحدتها وأمنها القومي.

طعمة،  نضال  النائب  هّنأ 
االستقالل،  بعيد  اللبنانيني 
كل  اىل  الدعوة  على  وشدد 
يف  الكثيفة  للمشاركة  األحرار 
تيار  ينظمه  الذي  االحتفال 
األحد  طرابلس  يف  املستقبل 
األوان  آن  لقد  وقال:  املقبل، 
أبنائه،  ليكون هذا البلد جلميع 
تظلله  أمنه،  وقوى  جبيشه 

العدالة، وتشرفه احلقيقة.
اضاف: ومبا أن لطرابلس وزنا 
أن  نرجو  احلالية،  احلكومة  يف 
أن  طرابلس  وزراء  يستطيع 
اهلادر  اجلماهري  صوت  يكونوا 
احملكمة  متويل  ويقروا  فيها. 
ذلك  بغري  ألنهم  الدولية، 
إرادة  مع  مبواجهة  يدخلون 
حكومة  ان  أظن  وال  الناس، 
لبنان  يف  تعمر  ان  تستطيع 
شعبها  إرادة  حتدت  حال  يف 

احلقيقية.

ان  شك  ال  انه  اىل  واشار 
احلريري  سعد  الرئيس  كلمة 
املستقبلي  األفق  سرتسم 
السياسي  املعارضة  حلراك 
فقد  السلمي.  الدميوقراطي 
أخذت احلكومة اكثر من فرصة 
لتثبت  من مستوى  اكثر  وعلى 
جديتها ولكن النتائج على أرض 
الواقع هي غري مرضية. فال بد 
إذن أن يقول الناس كلمتهم، 
سيكون  طرابلس  واحتفال 
انطالقة باجتاه إحقاق احلق. ففي 
حال مل يتمكن الرئيس ميقاتي، 
من إقرار متويل احملكمة فحري 
به أن يصارح الناس باحلقيقة، 
ويكشف عن اجلهة اليت تتحكم 
بقرارات احلكومة، ويربأ بنفسه 
أن  يريد  أن غطاء ألي مشروع 
يقوض العدالة، ويسيب الوطن 
لصاحل حماور إقليمية رغما هن 

إرادة اللبنانيني. 

نضال طعمه: احتفال طرابلس إلحقاق احلق 
وكلمة احلريري سرتسم األفق حلراك املعارضة
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»سي آي إيه« يف بريوت: الرقم املطلوب غري متوافر حاليًا
حسن عليق

بعد االعرتاف األمريكي اإلعالمي الذي مل تنفه سلطات واشنطن السياسية 
واالستخبارية، جاء دور األجهزة األمنية اللبنانية لتؤكد انقطاع حمطة »سي 
آي إيه« يف بريوت عن التواصل معها منذ حنو ثالثة أشهر، على خلفية 

كشف جهاز أمن املقاومة جلواسيس أمريكيني يف لبنان.
»صديقة«،  دولة  سفري  استدعاء  احلكومة  تقرر  لبنان،  يف  األوىل  للمرة 
لبنان.  يف  لبالده  التابع  االستخبارات  جهاز  عمل  عن  منه  لالستفسار 
فاألراضي اللبنانية مشهورة بكونها ساحة عمل ملعظم أجهزة االستخبارات 
األمريكية. لكن ما هو غري مسبوق يف هذا اجملال، بدأ يف حزيران املاضي، 
عندما أعلن األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن نصر اهلل، توقيف عدد من 
عمالء االستخبارات األمريكية يف لبنان. وبناًء على ذلك، ستمثل السفرية 
مورا كونيللي أمام وزير اخلارجية عدنان منصور، لتقديم إيضاحات بشأن 

ما تفعله الـ«سي آي إيه يف لبنان«.
منذ  تبدأ  مل  لبنان  يف  األخرية  األمريكي  التجسس  خاليا  انكشاف  قصة 
إعالن نصر اهلل يف حزيران املاضي. وال هي بدأت عندما أوقف جهاز أمن 
املقاومة قبل كالم األمني العام حلزب اهلل بأسابيع قليلة اثنني من املشتبه 
يف تعاملهما مع االستخبارات األمريكية، عرب السفارة األمريكية يف عوكر.
2010، كشف  عام  من  األخرية  األيام  وبالتحديد يف  بأشهر،  ذلك  فقبل 
جهاز أمن املقاومة خلية تعمل حلساب االستخبارات املركزية األمريكية، من 
خالل حمطتها يف السفارة يف عوكر حتديدًا. لكن اكتشاف اخللية حينذاك 
مل يغري شيئًا يف واقع عمل احملطة يف بريوت. استمر ضباط االستخبارات 
األمريكية بعملهم كاملعتاد. ويرى متابعون لشؤون مكافحة التجسس، أن 
االستخبارات األمريكية، كحليفتها اإلسرائيلية، تتعامل غالبًا مع خصومها 
باستخفاف، وترى أن كل إخفاق تواجهه هو نتيجة سوء أداء خمربيها، أو 
التوقف  عناء  نفسها  تكلف  أن  دون  من  األعداء،  واستغله  ارتكبته  خطأ 
أمام تطور أسلوب عمل عدوها وقدراته. لكن ما جرى يف نيسان وحزيران 
املاضيني، سواء يف إيران أو سوريا أو لبنان، كان له وقع آخر على عمل 

الـ«سي آي إيه« يف لبنان.
جيزم مسؤولون أمنيون لبنانيون، ممن هم على تواصل دائم مع الـ«سي 
آي إيه«، بأن االستخبارات األمريكية خفضت وترية تواصلها مع األجهزة 
فمنذ  املاضية؛  الثالثة  األشهر  خالل  الدنيا  احلدود  إىل  اللبنانية  األمنية 
سنوات، اعتادت سلطات األمن اللبنانية احلصول على تقارير شبه أسبوعية 
من الـ«السي آي إيه«، يتضمن معظمها معلومات عن املنظمات والشخصيات 
اليت تصنفها الواليات املتحدة »إرهابية«، وبالتحديد، تلك املرتبطة بتنظيم 
»القاعدة«. فعلى سبيل املثال ال احلصر، بدأت العملية اليت أدت إىل قتل 
أمري فتح اإلسالم عبد الرمحن عوض يف ساحة شتورة صيف عام 2010، 
مبعلومة وصلت إىل االجهزة اللبنانية من نظريتها األمريكية، تتعلق برقم 
هاتف مشبوه. كذلك كان توقيف الشاب اللبناني ط. ب. )من بلدة جمدل 
عنجر، يف حزيران 2010( مرتكزًا على معلومات أمريكية مستقاة من حمادثة 
إلكرتونية بني املوقوف وأشخاص يف خميم عني احللوة، ينتمون إىل ما 
الطرفني  بني  اإللكرتوني  الربيد  وكان  عزام«.  اهلل  عبد  بـ«كتائب  ُيعرف 
يتضمن تعليمات عن تصنيع عبوات ناسفة اعرتف املوقوف بأنه كان يعدها 
لتفجري حافالت للجيش اللبناني. لكن الرسائل بني االستخبارات األمريكية 
واألجهزة األمنية اللبنانية ال تقتصر على تقديم معلومات للطرف الثاني، 
بل تتعداها إىل طلب معلومات عن اجلماعات اليت تصنفها الواليات املتحدة 
العاملون يف حمطة  طلب  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  وأيضًا  إرهابية. 
»سي آي إيه« يف بريوت احلصول على معلومات تفصيلية من املوقوفني 
ضمن ما ُيعَرف بـ«جمموعة الـ13« )بداية عام 2006(، طالبة حتصيل أكرب 
العراق  يف  القاعدة  تنظيم  عن  ميلكونها  اليت  املعطيات  من  ممكن  قدر 
وأمريه أبي مصعب الزرقاوي. وعلى ذمة أكثر من مسؤول أمين لبناني، 
فإن التجاوب مع الطلبات األمريكية رهن بكل جهاز لبناني، واحيانًا، يرتبط 
أو  األمريكية  الطلبات  تلبية  عن  كثر  ميتنع  إذ  خبلفيات ضباط حمددين؛ 

يتجنبون الرد عليها.
ويؤكد مسؤولون أمنيون لبنانيون أن »سي آي إيه« حتصر طلباتها »بالقاعدة 
وأخواتها« ممن تضعهم على الئحة اإلرهاب، »متجنبة طلب معلومات عن 
حزب اهلل واجلهات املقاومة«؛ فتلك املعلومات، على حد وصف مسؤول 

أمين رمسي، حتّصلها االستخبارات املركزية األمريكية بوسائلها اخلاصة.
لكن هذه التقارير والطلبات اختفت من بريد األجهزة األمنية اللبنانية منذ 
حنو ثالثة أشهر. وفيما يؤكد مسؤولون أمنيون بارزون أن الـ«سي آي إيه« 
علقت عملها يف لبنان إىل أجل غري مسمى، يشري آخرون إىل أن بعض 
ضباط حمطة بريوت مل يعودوا يردون على اتصاالت نظرائهم اللبنانيني، 
وبعضهم اآلخر، »جند هواتفه مقفلة دائمًا وال نسمع سوى صوت اجمليب 

اآللي للشركة قائاًل: إن الرقم املطلوب غري متوافر حاليًا«.
ويف املرحلة األوىل من غياب األمريكيني عن السمع، ربط بعض الضباط 
االحتالل  جيش  وانكفاء  سوريا  يف  والوضع  األمر  هذا  بني  اللبنانيني 
العام  األمني  التالية إلعالن  األيام  العراق. ويف  ثكنه يف  إىل  األمريكي 
حلزب اهلل توقيف عمالء لالستخبارات األمريكية، سأل مسؤولون لبنانيون 
رئيس حمطة »سي آي إيه« يف بريوت )الرجل الذي يقول أمنيون لبنانيون 
ف باملقاييس الغربية يف خانة »املعاداة للسامية« ــ  إنه يتفوه بعبارات ُتصنَّ
سبقته يف رئاسة احملطة سيدة تسلمت مهماتها خالل حرب متوز 2006( عن 
صحة ما ذكره نصر اهلل، فرد األمين األمريكي بالقول: »ال نعرف شيئًا عما 

قاله نصر اهلل. وبالتأكيد، ال صلة لنا، يف حمطة بريوت، مبا ذكره«.
أوضح  املاضية  األيام  خالل  األمريكية  اإلعالم  وسائل  ذكرته  ما  لكن 
آي  السي  »تعليق  بعضهم  وفسر  اللبنانيني.  األمن  لرجال  أكثر  الصورة 
األخطاء  هو درس  األول  بأمرين:  مرتبط  بأنه  لبنان  لنشاطاتها« يف  إيه 
والثغر اليت أدت إىل انكشاف جواسيسهم. والثاني هو خشيتهم على أمن 
بعض ضباطهم الذين يشّغلون جواسيس هلم يف لبنان، مع ما يبقى يف 
أذهانهم من جتربة مريرة عاشوها يف مثانينيات القرن املاضي، شهدت 
وليام  بريوت  يف  الوكالة  حمطة  رئيس  اختطاف  عملية  صفحاتها  إحدى 

باكلي، »من قبل جمهولني«، وإعدامه بعد حنو 15 شهرًا على اختطافه. 
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ان املسيحيني السوريني مواطنون مثل غريهم من ابناء الشعب 
متّر  سوريا  كانت  واذا  واجبات.  وعليهم  حقوق  هلم  السوري، 
ويواجهوا حمنتهم من  يتحملوا  ان  السوريني  مبحنة فعلى مجيع 
والضحايا يشمل مجيع  الشهداء  مسلمني ومسيحيني. وسقوط 

فئات اجملتمع السوري ومكوناته البشرية.
هذا  انفجرت  اليت  العربية  والتحركات  االنتفاضات  ان  ومبا   
الدينية  أثارت املخاوف والتحفظات من أطراف األقليات  العام 
والعرقية، فقد عززت أحداث سوريا وحميط مدينة محص خاصة 
طرفًا  نساند  ان  هنا  حناول   ولن  والتحفظات.  املخاوف  هذه 
ونهاجم اآلخر على غرار أهل السياسة يف لبنان الذين يتناولون 
لتحقيق  السياسية  مصاحلهم  منطلق  من  سوريا  يف  جيري  ما 
الشعب  أبناء  ودموع  دماء  على   كانت  ولو  حتى  طموحاتهم 

السوري.
فقد زارت بعثة من رجال الدين املسيحيني اللبنانيني واالوروبيني 
بتحريات  وقاموا  عدة،  اليام  سوريا  اوروبيني  مراسلني  برفقة 
ميدانية يف االماكن الساخنة مثل محص ومحاه وغريهما. وبعد 
صليب  ماري  اغنس  الراهبة  أعلنت  بريوت،  اىل  الوفد  عودة 
عرب شاشة تلفزيون »نورسات« ويف مؤمتر صحايف نهار السبت 
1102/11/٩1، ان البعثة اليت قامت جبولة استطالع اىل سوريا 
تأكدت من مقتل ٤61 مواطنًا مسيحيًا يف مدينة محص وحدها 
االخبار  صحيفة  نشرت  وقد  املاضية...  الثالثة  االشهر  خالل 
اللبنانية ويف نفس التاريخ خربًا مفصاًل عن هذه الوقائع اليت ال 

لبس فيها على االرجح.
كما ذكرنا، ان املسيحيني السوريني مثل غريهم من املواطنني... 
ولكن األسئلة كثرت وتعاظمت بعد إعالن هذه احلقائق. وعدد 
من  قتلوا  الذين  عن  يزيد  محص  يف  املسيحيني  من  القتلى 

االقباط يف مصر خالل 52 سنة.
ان نسبة املسيحيني يف مدينة محص هي حواىل عشرة باملئة، 
وقد قدر عدد ضحايا االحداث يف املدينة وجوارها بنحو 052 اىل 
003 ضحية من منتصف آب اىل منتصف تشرين الثاني اي خالل 
0٩ يومًا، ما يعين ان نسبة الضحايا من املسيحيني  هي من 05 
اىل ستني باملئة، وهذه كارثة تهدد مسعة رافعي شعار  الثورة 
وتذّكر  الشكوك  وتثري  باملآسي  وتنذر  والدميقراطية  واحلرية 
الكثريين باملخاوف اليت صدرت عن غبطة البطريرك الراعي خالل 

زيارته العاصمة الفرنسية واليت مل تعجب البعض آنذاك.
ان سقوط هذه النسبة الكبرية من أبناء طائفة حمدودة العدد 
ال ميكن ان يكون صدفة الن نفوذ املتطرفني االسالميني يف 
سوريا ال يقل عّما هو يف مصر... وهذا الكالم ال يطال مجيع 
هذه  ضد  املطلقة  باكثريتها  تكون  قد  اليت  االسالمية  الفئات 
اجلرائم اليت تسيء اىل مسعة سوريا ككل ومسعة الذين حياولون 

إحداث التغيري.
املتمردة  املعارضة  السورية  الفصائل  تتهافت  ال  ان  نأمل 
البعثة، الن االخت اغنس معروفة بصدقها  على تكذيب تقرير 
الناس  خدمة  اجل  من  للمخاطر  حياتها  وتعريض  وتضحياتها 
والتخفيف عنهم ومن غري املمكن ان تكون غري شاهدة على احلق 

مع زمالئها الذين ال غاية هلم سوى إظهار احلقيقة.
اذا كانت فصائل املعارضة السورية يف الداخل او يف اخلارج 
اجلرأة،  ومتتلك  الوطن  على  والغرية  احلسنة  بالنوايا  تتمتع 
فالواجب يدعوها اىل احلفاظ على أرواح املواطنني ونبذ اجملرمني 
املتطرفني، الن نكران ما جرى  وجيري يزيد الطني بّلة ويشجع 

الفئة اجملرمة على التمادي جبرائمها كما جرى يف مصر.
أو  التنصل   على  وراءهم  يقف  ومن  املعارضون  أصّر  اذا  اما 
حتميل النظام مسؤولية ما جرى يف محص كما فعل حكام العراق 
الذين عّينتهم امريكا بتحميلهم مسؤولية تهجري اكثر من نصف 
مليون مسيحي لصدام حسني ونظامه، فنحن حقًا امام كارثة. 
ولكننا نثق بالوعي الوطين للشعب السوري الذي ال ميكن ان 
على  كبرية  واملسؤولية  تارخيه،  وتشويه  وطنه  بتدمري  يقبل 
شخصيات املعارضة املعروفة بوطنيتها ونضاهلا لتبتعد عن هذه 

العصابات.
وخنتم مقالنا جبزء صغري ننقله حرفيًا من بيان األم اغنس: »ان 
هناك تشويهًا كبريًا حلقيقة ما جيري من ارتكابات وجمازر حبق 
املواطنني. والننا كراهبات مطلعون على الوضع املسيحي من 
نؤكد وقوع ٤61 قتياًل من املسيحيني يف محص  فاننا  حولنا، 
وحدها يف االشهر الثالثة املاضية فقط... لقد أصررنا كأول 
على  سوريا  يف  الساخنة  املناطق  يدخل  أجنيب  صحايف  وفد 
نقل احلقائق حيث وقف املسلحون وجهًا لوجه ضد رجال االمن 
واجليش لضرب هيبة الدولة... شاهدنا اجلثث ُتستباح وُتشّوه 
وُترمى يف الطرقات دون اي رمحة... باتت هذه املناطق بيئة 
حاضنة ملسلحني غري معروفني  لديهم أسلحة متطورة وذخرية 

كبرية جدًا...«.

 ماذا يعين مقتل ٤٦١ 
مسيحياً يف محص؟

بطرس عنداري

رفعت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان أمس مستوى الضغط على لبنان 
من خالل تهديدات أطلقها رئيس احملكمة، الذي توعد لبنان بعقوبات إن 
بتشكيك  األوىل  الدرجة  غرفة  التمويل، ومن خالل تسليم قضاة  رفض 

املدعي العام الدولي بصدقية تقارير املدعي العام اللبناني.
»إن هدف زيارة رئيس احملكمة اخلاصة بلبنان، القاضي دايفيد باراغوانث، 
لبريوت غري مرتبط بقضية التمويل«، قال أمس املتحدث الرمسي باسم 
احملكمة مارتن يوسف لـ«األخبار« عرب اهلاتف من الهاي، خمالفًا توقعات 
تسديد  بشأن  الداخلي  التجاذب  احتدام  وسط  الزيارة  سبقت  إعالمية 
لبنان ٤٩ باملئة من نفقات احملكمة حبسب ما يقتضيه قرار جملس األمن 
يعقدها  اليت  االجتماعات  خالل  يطرح  قد  املوضوع  »هذا   .2007/1757
الزيارة هي للتعارف، وكان  اللبنانيني، لكن غاية  الرئيس باملسؤولني 
إجراؤها قد تقرر منذ توليه رئاسة احملكمة يف تشرين األول الفائت«، 
أضاف يوسف. ولدى سؤاله عّما إذا كانت احلكومة اللبنانية تتعاون مع 
أن  إىل  مشريًا   ،)ABSOLUTELY( مطلق«  وبنحو  »طبعًا  أجاب:  احملكمة، 
»احلكومة اللبنانية تتعاون بشأن اإلجراءات األمنية وإحالة السلطات اللبنانية 
امللفات القضائية يف القضايا املرتبطة على الهاي بالسرعة املطلوبة«. 
لكن ما نقل عن لسان الرئيس دايفيد باراغوانث أمس يف بريوت مل يكن 
بهذا املستوى من اإلجيابية، بل تضّمن تهديدًا مبّطنًا باللجوء إىل جملس 
األمن إذا مل ميّول لبنان احملكمة الدولية، وتلميحًا بعقوبات قد يفرضها 
اجمللس على اللبنانيني. فبحسب مصادر لبنانية شاركت يف االجتماعات 
اليت عقدها باراغوانث أمس، قال رئيس احملكمة كالمًا واضحًا وبصراحة: 
على لبنان أن يسدد احلصة الواجب عليه تسديدها من نفقات احملكمة، 

ليتجنب إحالة امللف على جملس األمن وفرض عقوبات على لبنان.
وكان باراغوانث قد وصل إىل بريوت أول من أمس برفقة نائبه القاضي 
اللبناني رالف الرياشي، يف زيارة هي األوىل له للبنان وستدوم أسبوعًا. 
الوزراء  والتقى أمس رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس جملس 
الدولية،  للقرارات  لبنان  احرتام  »تأكيد  أمامه  جدد  الذي  ميقاتي  جنيب 
ومنها القرار 1757 املتعلق باحملكمة الدولية«، مشريًا إىل أن عمل احملكمة 
جيب أن »يبقى يف إطاره القانوني بعيدًا عن االستنسابية أو االستخدام 
السياسي، مع األخذ يف االعتبار مالحظات البعض على جوانب معينة تتعلق 

مبلف احملكمة ككل«.
وكان مكتب املدعي العام يف احملكمة الدولية، دانيال بلمار، قد اتهم 
مسؤولني يف حزب اهلل بالضلوع يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
من دون أن حيقق يف احتمال ضلوع إسرائيليني فيها. أما بشأن االستخدام 
اليت  اخلطوات  بعض  بني  مشبوه  تزامن  أخريًا  فربز  للمحكمة،  السياسي 
اختذها بلمار واستحقاقات سياسية يف لبنان واملنطقة. وكان بلمار قد 
على  اللبنانيني  من  فريق  إىل  واضحًا  احنيازه  فيها  بدا  مواقف  عن  عرب 
بها  فاملقصود  البعض«،  »مالحظات  إىل  ميقاتي  إشارة  أما  آخر.  حساب 
املالحظات اليت عرب عنها يف العموم األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل واليت شرحها العضو السابق يف اجمللس الدستوري، الربوفيسور 
سليم جريصاتي، يف مؤمتر ُعقد يف جملس النواب يف آب الفائت. لكن 
ميقاتي أكد بوضوح، إثر لقائه باراغواناث، أنه يتابع »السبل اآليلة إىل 
إجناز امللف املتعلق حبصة لبنان من متويلها، متهيدًا الختاذ القرار املناسب 
باراغوانث  لفت  وباملقابل،  الالزمة«.  القانونية  املهلة  ضمن  شأنه  يف 
أحد عشر شهرًا على  »مضى  أنه  إىل  ميقاتي  ردًا على كالم  بدا  ما  يف 
)حبسب   »2011 لعام  احملكمة  متويل  من  حصته  لبنان  تسديد  استحقاق 

الوكالة الوطنية لإلعالم(.
وخالل لقائه وزير اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور، أعلن باراغواناث، 
مبطن  تهديد  أنه  بدا  ما  يف  لإلعالم(،  الوطنية  الوكالة  حبسب  )كذلك 
باللجوء إىل جملس األمن الختاذ إجراءات حبّق لبنان يف حال عدم التمويل، 

أن إمرار التمويل »جيّنب ذهاب هذا امللف إىل جملس األمن«.
هذا التهديد املبطن بدا خمالفًا للتوقعات؛ إذ إن احملكمة كانت قد أصدرت 
بيانًا تضّمن تصرحيًا للرئيس باراغوانث جاء فيه: »يشّرفين أن أزور بلدًا 
يتمّتع بهذا اإلرث الثقايف والقانوني العريق«. لكن يبدو أن هذه الكلمات 
بقيت فارغة املضمون؛ إذ بدا أن من غري املسموح على بلد صاحب »إرث 
ثقايف وقانوني عريق« أن يعارض تنفيذ قرار دولي جيّرده من سيادته 

ويضرب بدستوره الوطين عرض احلائط.
تشكيك باملدعي العام اللبناني

قّررت غرفة الدرجة األوىل يف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان أمس »انتظار 
رّد السلطات اللبنانية بشأن جهودها املبذولة يف سبيل توقيف املتهمني 
قبل بّت مسألة الشروع يف إجراءات احملاكمة غيابيًا«. وطلبت الغرفة اليت 
اللبنانية  القاضية  القاضي روبرت روث وتشارك يف عضويتها  يرأسها 
ميشلني بريدي، من املدعي العام دنيال بلمار »إيداع تقرير مرحلي عن 
رّد السلطات اللبنانية يف هذا الشأن، وذلك يف موعد أقصاه 8 كانون 

األول املقبل«.
وكان مكتب بلمار قد شدد على ضرورة استدعاء املدعي العام لدى حمكمة 
إفادته  إىل  لالستماع  الهاي  إىل  مريزا  سعيد  القاضي  اللبناني  التمييز 
بشأن التدابري اليت اختذها لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة حبّق أربعة 
أشخاص ينتمون إىل حزب اهلل اتهمهم بلمار بالضلوع يف اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري. حصل ذلك خالل التئام غرفة الدرجة األوىل يف الهاي يف 

11 تشرين الثاني اجلاري.
قرار غرفة الدرجة األوىل يف احملكمة الدولية أمس بدا تكريسًا ألحد وجوه 
االستعمار القضائي الدولي للبنان؛ إذ إن القاضي مريزا كان قد أودعها 
ثالثة تقارير مفّصلة شرح فيها اإلجراءات اليت اختذت لتوقيف املتهمني، 
السلطات  أن  على  »تدّل  أنها  ذكره  عرب  مضمونها  يف  شّك  بلمار  لكن 
اللبنانية مل تتخذ كل التدابري املعقولة لتوقيف املتهمني«، وبالتالي قّرر 

قضاة غرفة الدرجة األوىل األخذ بشّك بلمار.

رئيس احملكمة: التمويل أو العقوبات
عمر نشابة
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نقوال ناصيف
يف  حصته  لبنان  تسديد  بّت  من  ميقاتي  جنيب  الرئيس  حكومة  اقرتبت 
على  علنية  مواجهة،  عناصر  تبدر  أن  دون  من  الدولية،  احملكمة  موازنة 
األقل، بني فريقيها املتباعدين حيال هذا امللف. ال يزال كل منهما يؤكد 
متّسكه بوجهة نظره، سواء لتمويل احملكمة أو رفضه، وال يضع يف الكّفة 
يقّلل  مل  االستقالة.  حافة  على  برمتها  واحلكومة  االئتالف  املقابلة مصري 
رئيسا اجلمهورية واحلكومة يف األيام األخرية، على أبواب انعقاد جملس 
الوزراء ملناقشة التمويل، من تكرار التزامهما القرارات الدولية مبا فيها 
دعم احملكمة ومتويلها، وكذلك وزراء 8 آذار الذين تسّلحوا بأسباب كافية 
موقفي  حتوط  اليت  التناقضات  أن  على  التمويل.  يف  اخلوض  لرفض 

الطرفني تشري أيضًا إىل مالحظات منها:
1 ـــ أن كاًل من رئيس احلكومة وحزب اهلل يعرف موقف اآلخر من التمويل، 
منذ وقت طويل يعود إىل األيام األوىل من تكليف ميقاتي ترّؤس احلكومة. 
كان قد تبّلغ حينذاك من احلزب موقفًا حمّددًا وصرحيًا هو رفضه التعاون 
مع احملكمة الدولية واالعرتاف بها. يف ما بعد أعلن األمني العام للحزب 
صمت  بعد  خصوصًا  املنصرمني  الشهرين  يف  اهلل،  نصر  حسن  السّيد 
طويل، رفض التمويل، ثم كّرر املوقف أكثر من مرة. يف مرحلة الحقة، 
قبل أكثر من أسبوعني، استقبل ميقاتي موفدًا خاصًا من احلزب أبلغ إليه 

رفض التمويل أيًا تكن ذرائع التشجيع على القبول به.
حيمل ذلك احلزب أيضًا على رفض أي خمرج متداول لتمويل احملكمة، يف 
جملس الوزراء أو جملس النواب، من داخل مشروع قانون موازنة عام 2012 

أو من خارجها.
2 ـــ مل يربط كّل من رئيس احلكومة وحزب اهلل، منذ اليوم األول للتكليف 
حتى اآلن، املوقف من احملكمة الدولية مبصري احلكومة. مل يتعّهد ميقاتي 
ـــ برفض احملكمة، ومل يكن قد أثري  ـــ وهو يوافق على تكليفه  للحزب 
يف كانون الثاني املاضي التمويل بعد. كذلك مل يشرتط احلزب عليه هذا 
الرتابط، وهو يعلمه برفضه املسبق أي تعاون مع احملكمة. جتاهال عالقة 
امللفني بعضهما ببعض. إال أن كال منهما اّطلع سلفًا على وجهة نظر الطرف 
اآلخر، وقّررا املضي معًا يف تكوين سلطة إجرائية جديدة تنبثق من الغالبية 
النيابية اجلديدة، وتركا ملف احملكمة إىل حني أوان اخلوض فيه. على حنو 
كهذا مل يفاجئ أحدهما اآلخر بتأييده التمويل أو رفضه، وال توّهم حلظة يف 

قدرته على فرض رأيه على اآلخر.
ــ عندما وافق ميقاتي على ترّؤس حكومة الغالبية اجلديدة، بتفاهم مسبق  3ـ 
النائب  مع رئيس اجمللس نبيه بّري ورئيس احلزب التقّدمي االشرتاكي 
وليد جنبالط، كان متيقنًا من أن األسباب والظروف اليت محلته إىل هذا 
الداخلي، يف  القوى  توازن  من  جديدة  مرحلة  عليه جماراة  املنصب حتّتم 
رأس سّلم أولوياتها إعادة تقويم عالقة لبنان باحملكمة الدولية. كان هذا 
امللف يف صلب الدوافع الرئيسية إلسقاط حكومة الرئيس سعد احلريري 
من خالل ملف شهود الزور، ومل يكن موضوع التمويل قد أثري وقتذاك. 
وعندما توافق حزب اهلل وحلفاؤه، بتنسيق مباشر مع الرئيس السوري بّشار 
األسد، على تأييد ميقاتي لرتّؤس حكومة الغالبية اجلديدة، كان من أجل أن 

ال يطلب منه هذا الفريق أكثر مّما طلبه من احلريري.
كذلك أوحى الرئيس املكّلف آنذاك حملاوريه هؤالء بأن عليهم أن ال يدعوه 
توقيع  أبواب  على  وافق،  قد  احلريري  كان  سلفه.  إليه  ُيدَع  مل  ما  إىل 
التعاون مع  اتفاق  النظر يف  إعادة  السورية، على  ــ  السعودية  التسوية 
بيد أن سوريا  التمويل.  اللبنانيني ووقف  القضاة  األمم املتحدة وسحب 
ـــ وكان قد  أّخر احلريري املوافقة  التسوية عندما  أطاحا هذه  وحزب اهلل 
التزمها ـــ إىل ما بعد إعالن احملكمة الدولية أنها على وشك إصدار قرارها 
االتهامي. عندئذ قّررت سوريا وحزب اهلل التخلي عن التسوية واحلريري 
يف آن معًا، بعدما ربطا املوافقة عليها وتوقيعها بتوقيت سابق لصدور 

القرار االتهامي.
بذلك صّح باستمرار ما قاله احلريري من أنه مل ُيوّقع التسوية السعودية 
ـــ السورية. بيد أنه وافق على مضمونها الذي اقرتن بتنازالت متبادلة، 
وكذلك مبكاسب متبادلة على رأسها عودته إىل رئاسة احلكومة، بينه وبني 

حزب اهلل.
4 ـــ مل ترد االستقالة يف حساب رئيس احلكومة إىل اآلن على األقل، وال 
يقاربها على أنها خمرج ملشكلة ال جيدها مبثل الوطأة اليت يوحي بها تّيار 
املستقبل وقوى 14 آذار، وكذلك رّد فعل األمم املتحدة على توقف احلكومة 
تأليفه  ثم  تكليفه،  َقِبل  منذ  التمويل.  يف  حصتها  تسديد  عن  اللبنانية 
احلكومة بعد خماض طويل، حّدد ميقاتي حمطتها األخرية وهي االنتخابات 
من  املوقف  يدخل  مل  عندئذ.  استقالتها  حتّتم  اليت   2013 عام  النيابية 
التمويل، وال من ارتدادات املوقف الرمسي اللبناني من األحداث السورية، 
يف عداد حمطات توقف احلكومة وختليها عن السلطة. بل يسعى ميقاتي إىل 

املضي حبكومته إىل تلك االنتخابات كي خيرج منها منتصرًا أيضًا.
التمويل، جيتمع ميقاتي وحزب اهلل وجنبالط  ـــ رغم تباعد املوقف من   5
على خيار مشرتك هو احملافظة على احلكومة ومتاسكها، وعدم تعريضها 
للتفكك، وكذلك على توفري الشروط الفضلى لالستقرار األمين. وتكمن 
أهمية تالقيهم هذا يف أنه حييد بلبنان عن األحداث اجلارية يف سوريا، من 
دون أن حيجب وزر التناقض الناشب بني حزب اهلل وجنبالط بإزاء ملّفي 

التمويل واالضطرابات السورية.
واستمرار  احملكمة  تأييد  من  يتجّزأ  ال  كجزء  التمويل  على  جنبالط  يصّر 
التعاون معها، ويقّدم وجهة نظر متناقضة مع ما يقول به حزب اهلل حيال 
ــ عن رغبته يف  ــ إىل اآلن على األقلـ  ما جيري يف سوريا. إال أنه مل يفصحـ 
مغادرة االئتالف احلكومي والغالبية النيابية، مع يقينه الكامل بأنه الوحيد، 
من خارج قوى 8 آذار، القادر على جتريده إياها هذه الغالبية، واملتالعب 
املعارضة  جهرًا  يدعم  وهو  احلكومة،  وباستمرار  القوى  بتوازن  الوحيد 
السورية وينتقد األسد. ورغم عدم رضى حزب اهلل عن هذا التحّول املفاجئ 
الناشبة بني جنبالط ودمشق، مل يشأ تعريض عالقته به ألي  والقطيعة 
زعزعة، األمر الذي يفسر استمرار احلوار ـــ وإن حبرارة أقل بقليل ـــ بني 

الطرفني وعدم تأثرها مبلفات االختالف، األكثر جذبًا للنزاع املفتوح.

انتخابات 2013 ال التمويل آخر حمطة حلكومة ميقاتي
ابراهيم األمني

لن يتأخر اخلارج الناشط يف حماصرة سوريا يف الوصول إىل لبنان الستخدام 
ساحته الفعالة من اجلوانب كافة. حتى حلفاء التحالف العربي ـــــ الغربي يف 
لبنان، وهم مجاعة 14 آذار، مضافًا إليهم بعض التيارات اإلسالمية، يقفون 
استعدادًا لتلّقي إشارة االنطالق. والساحة يف لبنان تعين كل شيء. تعين أواًل 
ما جيري فيها من نزاع سياسي آخذ يف االّتساع واحلّدة يف االنقسام، وتعين 
كذلك حلفاء النظام السوري الذين يفرتض أن يكونوا يف حالة تعب ملنعهم من 
مّد يد العون إىل حليفهم يف دمشق، وتعين ساحة لبنان ما يفيد يف حتويلها 
منّصة سياسية وإعالمية وأمنية ضد النظام يف سوريا. وواضح أن لدى كل 
بعيدة  ليست  توجب يف حلظة  اليت  احلسابات  الدقيقة، وهي  طرف حساباته 
الكشف عن األوراق املستورة؛ ألن اخلارج املستعجل حلصاد يف سوريا يريد 

اللعبة مكشوفة على اآلخر.
إعالميًا، سيكون هناك ضغط ألجل املزيد من االصطفاف خلف اجلبهة اإلسالمية 
خلعه. وحبسب  يواجه شيطانًا جيب  السوري  الشعب  إن  تقول  اليت  اخلارجية 
احلريري  آل  على  احملسوبة  اإلعالمية  الوسائل  عرفته  ما  متداولة،  معلومات 
إىل  باالنفراج  ستبدأ  املاضية،  السنة  خالل  مالية  أزمة  من  سعود  آل  وعلى 
ص موازنة إضافية لتوسيع دائرة احلملة، ولتعزيز احلضور السوري  أن خُتصَّ
املعارض للنظام يف وسائل اإلعالم اللبنانية. ومّثة جهود خاّصة إلرضاء َمن 
جيب أن يكون راضيًا حتى يكون ضمن فريق احلملة نفسها، مع مساٍع إضافية 

جلعل احلملة مزدوجة: ضد النظام يف سوريا، وضد حلفاء النظام يف لبنان.
سياسيًا، يراهن فريق 14 آذار بقوة على مهرجان الشمال. هم يعملون جبدية 
لتوفري حشد شعيب كبري، وقد بدأت ماكينات بالعمل منذ اآلن حلشد حضور من 
بريوت والبقاع وصيدا إىل جانب احلشد الشمالي، مع تعّهد من جانب »القوات 
اللبنانية« بأن يكون احلضور املسيحي قويًا، وذلك ضمن خطة تهدف إىل القول 
إن املسيحيني يف لبنان ال خيشون سقوط نظام األسد، وإن ما يقوله العماد 
ميشال عون، أو الذي حيّذر منه البطريرك بشارة الراعي، ال يعّب عن موقف 

املسيحيني اللبنانيني، الداعي إىل دعم الثورات العربية يف أي بلد عربي.
أساسيًا  بندًا  الدولية  احملكمة  متويل  ملف  يكون  أن  يفرتض  الذي  االحتفال 
فيه،  الرئيسي  اخلطيب  احلريري  الرئيس سعد  يكون  العمل ألن  فيه، جيري 
سواء مباشرة أو حتى عب شاشة عمالقة، على حد قول أحد املسؤولني يف تيار 
»املستقبل«، وسيكون املوقف سيكون واضحًا يف هذا االحتفال من املسائل 

اآلتية:
ـــــ إدانة سالح حزب اهلل وعّده سالحًا غري شرعي، هدفه السيطرة على البالد 
لكل  رئيسي  كعنوان  وإزالته  سحبه  إىل  والدعوة  اإليراني،  املشروع  وخدمة 
النظام  عن  دفاعًا  سوريا  يف  يستخدم  بأنه  أيضًا  والغمز  املقبلة،  املرحلة 

هناك.
ـــــ تبيّن احلملة اخلارجية على النظام السوري، وإعالن الوقوف الكامل إىل جانب 
قوى املعارضة السورية، والدعوة إىل أن يبذل اللبنانيون، حكومة أو جمموعات، 
الدور املطلوب لتوفري املالذ اآلمن لكل املعارضني السوريني أو النازحني من 
األراضي السورية باجتاه لبنان، وحتميل اجليش اللبناني وأجهزة األمن اللبنانية 

مسؤولية محاية املعارضني السوريني.
ـــــ الدعوة إىل إسقاط حكومة الرئيس جنيب ميقاتي والتلويح حبركة سياسية 
ـــــ  املهرجان  وحتويل  الدولية،  احملكمة  متويل  احلكومة  رفضت  إذا  وشعبية 
وخصوصًا يف الشمال ـــــ إىل عنصر ضغط على رئيس احلكومة لدفعه إىل خيار 

االستقالة يف حال سقوط مشروع التمويل يف احلكومة.
ويف هذا السياق، يبدو أن اخلارج الذي يرعى احلملة السياسية والدبلوماسية 
الرئيس  على  جانبه  من  املباشر  الضغط  باشر  قد  سوريا،  يف  النظام  على 
إسقاط  ومّثة كالم واضح عن ضرورة  وإْن من خالل ملف احملكمة.  ميقاتي، 
احلكومة، ال بسبب رفض التمويل، بل باعتبار هذه احلكومة جاءت خلدمة التحالف 
الذي ميّثل نظام األسد أحد أعمدته، ولتحويل ملف سقوط احلكومة إىل نوع من 
الرد املتأخر على قرار إسقاط حكومة الرئيس سعد احلريري، وال بأس أن ترتك 

البالد يف حالة تصريف أعمال حتى موعد االنتخابات النيابية يف عام 2013.
كذلك، لن يتوقف العمل لناحية ممارسة الضغط على رئيس اجلمهورية ميشال 
آذار،   14 موقف  إىل  أقرب  هو  أو  خمتلف،  موقف  إىل  دفعه  بغية  سليمان، 
وخصوصًا أن هذه اجلهة تتهم سليمان منذ تأليف حكومة ميقاتي بأنه بات أكثر 

احنيازًا إىل فريق األكثرية اجلديدة.
على الصعيد األمين، يبدو أن األمر يتعلق أيضًا حبسابات قد تقود لبنان إىل 
حافة اهلاوية، إذا مل تكن اهلاوية بعينها، وخصوصًا بعدما صار مقربون من 
»املستقبل«، ومن قوى إسالمية، جياهرون بسعيهم إىل »نصرة إخوانهم« يف 
سوريا، ليس باملال والطعام واإليواء، بل أيضًا مبا ميّكنهم من »الدفاع عن 
أنفسهم بوجه النظام القاتل«. ويروي إعالميون أجانب كيف صار سهاًل عليهم 
االجتماع بعناصر سوريني معارضني للنظام ويستقرون يف منازل اللبنانيني 
يف الشمال وبعض قرى البقاع، وحيث يقومون من هناك بأدوار دعم خمتلفة 
األشكال للمعارضني يف سوريا، وخصوصًا يف منطقة محص وغربها. وبعض 
)راجع  السالح  وينقلون  السالح  حيملون  بأنهم  يصرحون  املعارضني  هؤالء 
احلر«  السوري  »اجليش  جمموعات  عن  الفرنسية  أوبسرفاتور«  »نوفيل  تقرير 

يف عكار(.
على  للضغط  إضافية  ساحة  إىل  لبنان  بتحويل  اخلارج  قرار  أن  يبدو  لذلك، 
النظام يف سوريا، ال يقف عند تفاصيل من نوع أن لبنان قد يشهد انفجارًا 
سياسيًا ورمبا غري سياسي إذا قررت جهات الشروع يف خطوات عمالنية ضد 
النظام يف سوريا. لكن حسابات هذا البعض تبدو مطابقة حلسابات اخلارج؛ 
ـــــ يعّولون  ألن هؤالء ـــــ ويف مقدمهم تيار »املستقبل« و«القوات اللبنانية« 
كثريًا على التغيري يف سوريا كمدخل ضروري الستعادة ما يعتقدون أنه احلق 

احلصري هلم يف السلطة.
لن  جنبالط،  وليد  النائب  وال سيما  أخرى،  جهات  أن  على  الطرفان  ويراهن 
تكون بعيدة عنهما، وإن كانت غري مستعدة اآلن للتورط مبا يتعدى املواقف 
السياسية. لكن فريق 14 آذار، بقدميه وببقاياه، يرى أن املعركة على سوريا 
هي املعركة الفاصلة اليت حتسم املستقبل السياسي هلذا الفريق يف لبنان 

وخارجه.
ترى، هل حللفاء النظام السوري يف لبنان خطة مواجهة؟

إسقاط حكومة ميقاتي للضغط على سوريا

احلكومة اليت جاء بها اخلالف على احملكمة اخلاصة بلبنان، هل 
يذهب بها اخلالف على متويلها حني جتد نفسها بني خيارين: 
اما التمويل واما الرحيل؟ وخيطئ من يظن ان الرئيس جنيب 
حصة  دفع  الدولي  اجملتمع  امام  علنًا  التزم  الذي  ميقاتي 
لبنان من هذا التمويل سيسكت اذا صوّتت االكثرية الوزارية 
انه  البعض،  أشاع  كما  بالقول،  ويكتفي  التزمه،  ما  ضد 
باألصول  عماًل  االكثرية  قرار  يلتزم  حاول ومل يستطع وهو 

الدميوقراطية.
يف معلومات وزراء قريبني من الرئيس ميقاتي انه سيخرّي 
الوزراء قبل التصويت بني القبول بتمويل احملكمة او استقالة 
احلكومة، ألن الدميوقراطية تعطي رئيس احلكومة واي وزير 
حول  موقفه  مع  االكثرية  موقف  تعارض  اذا  االستقالة  حق 
تاريخ  اكثر من مرة يف  أي موضوع مهم، وقد حصل ذلك 
احلكومة  استقالت  عندما  ومنها  لبنان  يف  السياسية  احلياة 
الرباعية يف عهد الرئيس شارل حلو بسبب اخلالف على دخول 
مسلحني فلسطينيني اىل منطقة العرقوب وكان اول دخول 

هلم اىل لبنان.
النه  اده  ورميون  اجلميل  بيار  الوزيران  بشدة  رفضه  وقد 
لبنان  فيصبح  منهم  املزيد  دخول  امام  الباب  يفتح  سوف 
مهددًا بأمنه وحتى مبصريه، فيما مل ميانع رئيس تلك احلكومة 
عبداهلل اليايف والوزير احلاج حسني العويين يف هذا الدخول 
لئال يؤدي التصدي له بالقوة اىل حرب اهلية. وهذه احلرب 

وقعت يف ما بعد وسببت الدمار واخلراب للبنان.
لصاحل  حيسم  مل  اذا  الدولية  احملكمة  متويل  على  واخلالف 
التمويل فالنتائج قد ال تكون اقل ضررًا على لبنان من نتائج 
اخلالف على دخول مسلحني فلسطينيني اىل منطقة العرقوب، 
والضرر الذي سيلحق بلبنان هذه املرة سيكون سياسيًا وامنيًا 

واقتصاديًا.
واذا امكن يف املاضي تشكيل حكومة بديلة من حكومة اليايف 
املستقيلة ألنه كان للدولة وجود اكثر منه حاليًا، فإن لبنان 
قد يواجه يف حال استقالت حكومة ميقاتي استحالة تشكيل 
»تصريف  حكومة  للعمل«  »كلنا  حكومة  فتتحول  بديلة  حكومة 
اعمال« اىل اجل غري معروف وتتوقف عجلة االجنازات املطلوبة 
يف شتى اجملاالت وال سيما التعيينات يف االسالك االدارية 
يف  الشغور  ويبقى  والعسكرية،  واالمنية  والديبلوماسية 
املديريات حائاًل دون تفعيل عمل االدارات العامة واملصاحل 
املستقلة، يضاف اىل ذلك الضرر الكبري الذي يلحق باالوضاع 
االقتصادية واملالية اذا ما اختذت عقوبات حبق لبنان ردًا على 

عدم ايفائه بالتزاماته حيال احملكمة الدولية.
لقد بات إدراج موضوع متويل احملكمة على جدول اعمال جملس 
الوزراء أمرًا ال مفر منه، وان ادراجه حيتاج اىل سلفة مالية 
يطلبها رئيس احلكومة ووزير املال وال حتتاج اىل توقيع وزير 
العدل اال بعد اقرارها. فهل يتم التوصل اىل توافق على هذا 

الطلب حتى اذا تعّذر ذلك حسم اخلالف بالتصويت؟
مثة من يقول ان الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع الرئيس سليمان 
وعدد من الوزراء عند ادراج موضوع التمويل على جدول اعمال 
جملس الوزراء سوف يعطون ما امكن من الوقت للتوصل اىل 
توافق، اذ مبجرد ان يطرح هذا املوضوع على بساط البحث 
يف جملس الوزراء فإن ذلك يكون إشارة اىل اجملتمع الدولي 
يفهم منها ان لبنان جاد يف االيفاء بالتزاماته، وال يعود ُيلّح 

عليه كي يسرع يف بته ويضغط عليه بالوقت.
والرئيس سليمان كما هو معروف عنه ال يلجأ اىل طرح موضوع 
مهم على التصويت اال بعد استنفاد الوقت الكايف للتوصل 
اىل اتفاق، ألن التصويت يف نظره هو أبغض احلالل فكيف 
اذا كانت نتائجه قد تعّرض احلكومة لالستقالة، ثم مواجهة 
أزمة وزارية اذا ما استعصى حلها تتحول أزمة حكم، وهو ما 
ومبعدالت  واملالية  االقتصادية  باالوضاع  بالغًا  ضررًا  يلحق 

النمو فكيف اذا ما تعرض لبنان لعقوبات دولية؟
والسؤال املطروح هو: هل يتحمل »حزب اهلل« وحركة »امل« 
هذه  لكل  لبنان  تعريض  مسؤولية  احلر«  الوطين  و«التيار 
االخطار خلالف على موضوع ال يؤثر يف سري احملكمة الدولية 
حتى ولو مل توافق عليه احلكومة اللبنانية، وهل تتحمل هذه 
االحزاب الثالثة امام اهلل والتاريخ والوطن مسؤولية رفض 
متويل يكون لرفضه عواقب وخيمة، وهل تفضل هذه االحزاب 
لتحاكم قتلة  ان ختسر حكومة هي حكومته، وتبقى احملكمة 

الرئيس احلريري ورفاقه مهما طال الزمن؟
متويل  موضوع  يطرح  عندما  االحزاب  هذه  عند  هو  اجلواب 
احملكمة على جملس الوزراء ويكون تطور االحداث يف سوريا 

جعلها تعيد النظر يف موقعها.

وزراء »أمل« و«حزب اهلل« وعون بني خيارين:
إما متويل احملكمة وإما ترحيل احلكومة!

اميل خوري
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السلطات تفرض حظراً للتجول يف والية قفصة

تونس: االحتجاجات تستعيد زمخها يف الداخل 
مواجهات عنيفة وحماولة اقتحام مقر »النهضة«

االحتجاجية  احلركة  استعادت 
املناطق  يف  زمخها  التونسية 
االول،  أمس  املهمشة  الداخلية 
بني  عنيفة  مواجهات  اندالع  مع 
األمن  قوى  وعناصر  متظاهرين 
فرض  اليت  قفصة  والييت،  يف 
والقصرين.  للتجوال  حظر  فيها 
الواليتني  يف  املتظاهرون  وقام 
االمنية  املراكز  من  عدد  بإحراق 
واملصارف،  الشركات  ومكاتب 
حلزب  مركز  اقتحام  حاولوا  كما 
»النهضة« اإلسالمي الذي استحوذ 
على أكرب عدد من مقاعد اجمللس 

التأسيسي.
ومصادر  عيان  شهود  وقال 
من  غاضبني  شبانا  إن  رمسية 
نتائج مناظرة للتشغيل يف شركة 
تظاهرات  خرجوا يف  الفوسفات، 
ختللتها  قفصة  والية  يف  عديدة 
سكان  أحد  وقال  عنف.  أعمال 
الرداوي  اهلادي  املنطقة ويدعى 
إن »هناك اعمال شغب يف )بلدتي( 
أم العرائس واملظيلة بدأت أمس 
)األول(. مت حرق أقسام للشرطة 
قفصة  فوسفات  لشركة  ومبان 
ومكتب للتشغيل«. وقال مصدر 
رمسي ان السلطات فرضت حظرا 
السابعة  من  بقفصة  للتجوال 
مساء اىل السادسة صباحا ابتداء 
المخاد  سعيا  االول،  أمس  من 

االحتجاجات.
وقالت مواطنة تدعى امان بن عبد 
اغلب  كل شيء.  اتالف  »مت  اهلل 
احملالت مغلقة والطرق مسدودة. 
يف  املباني  اغلب  حرق  مت  لقد 
هنا.  الرعب  يثري  االمر  املنطقة. 
املنطقة  تتجاهل  مازالت  السلطة 
والعواقب ستكون وخيمة«، فيما 
االمن  قوى  بأن  مصادر  أفادت 
بعدما  املظيلة،  من  انسحبت 
مواقع  من  عدد  يف  استخدمت 
الغاز  الوالية  يف  املواجهات 
املسيل للدموع، وجلأ اجليش إىل 

إطالق النار يف اهلواء.
ويف القصرين، اليت شهدت أعنف 
املواجهات مع القوى االمنية خالل 
الثورة، حتولت املسريات  أحداث 
املدينة  شهدتها  اليت  السلمية 
صباح أمس األول إىل احتجاجات 
مقر  اقتحام  حماولة  بعد  عنيفة 
حزب »النهضة »يف املدينة. وبعد 
فشل اقتحام املقر اجلهوي حلركة 
»النهضة« حاول احملتجون اقتحام 
قوات  فقامت  املدني  السجن 
األمن واجليش باستعمال القنابل 

املسيلة للدموع.
احملتجني  إن  عيان  وقال شهود 

األرصفة  بعض  بتكسري  قاموا 
فيما أغلقت احملالت واملؤسسات 
أبوابها خوفا من تطور األوضاع. 
إىل  االحتجاجات  ووصلت 
إحدى  حرق  مت  حيث  تالة  مدينة 
وسيارتي  األمنية  املؤسسات 
القصرين  مدينة  وكانت  شرطة. 
شهدت صباح امس األول خروج 
مئات التالميذ والطلبة يف مسرية 
املدينة  شوارع  جابت  احتجاجية 
من  عدد  إسقاط  على  احتجاجا 
سقطوا  الذين  الشهداء  أمساء 
يف الثورة يف كل من القصرين 

وسيدي بوزيد.

املغرب: االنتخابات تنطلق..
وخماوف من فوز إسالمي ساحق

التشريعية  االنتخابات  انطلقت 
يف املغرب امس وسط حماوالت 
حركة  من  املغربيني  الناشطني 
على  الناخبني  حّث  فرباير«   20«
يراهن  وقت  يف  مقاطعتها، 
»فوز  حتقيق  على  اإلسالميون 
ساحق« حياكي فوز إسالميي حزب 
النهضة يف تونس ويستفيد من 
بروز القوى اإلسالمية يف دول 

مثل مصر وتركيا.
مليون   13 من  أكثر  ُدعي  وقد 
مغربي النتخاب 385 نائبًا من 30 
وحتتدم  مشاركًا.  سياسيًا  حزبًا 
املنافسة خصوصًا بني احلزبني 
احلاكم،  االئتالف  يف  الكبريين 
بزعامة  االستقالل  حزب  أي 
الفاسي،  الوزراء عباس  رئيس 
والتجّمع الوطين لألحرار، بزعامة 
صالح  واملالية  االقتصاد  وزير 
العدالة  وحزب  مزوار،  الدين 
والتنمية اإلسالمي. وُيعّد األخري 
أكرب أحزاب املعارضة يف الربملان 
بـ47 نائبًا، يف حني ميلك حزب 

االستقالل 57.
احلزب  فوز  أن  بالذكر  واجلدير 

اليوم  انتخابات  يف  املعارض 
لدخول  أمامه  الباب  سيفتح 
مبوجب  وذلك  احلكومة، 
األخرية  الدستورية  التعديالت 
رئيس  يكون  أن  تفرض  اليت 
الوزراء من احلزب الذي حيصل 

على أكرب عدد من األصوات.
يف  احملللون  ختّوف  وفيما 
االنتخابات  سبقت  اليت  الفرتة 
والتنمية  العدالة  حزب  فوز  من 
بعدما سطع جنم اإلسالميني يف 
من  عدد  قّلل  العربي«،  »الربيع 
املسؤولني املغربيني من أهمية 
أن  قاعدة  على  املخاوف  هذه 
أي  وال  تونس  ليست  املغرب 

بلد آخر.
له  »املغرب  أن  مزوار  وأكد 
اليت  العريقة  الوطنية  أحزابه 
السياسي وأطرت  العمل  أطرت 
طوال  املغاربة  املواطنني  معه 
أكثر من نصف قرن، لذلك ليس 
يأتي  فراغ سياسي حتى  هناك 
ليستغلوه  اليوم  اإلسالميون 
االتصال  وزير  اما  ملصلحتهم«. 
إن  قال  فقد  الناصري  خالد 
»املغرب ليس تونس، وال يوجد 
خطر إسالمي.. فتونس اكتشفت 
للتّو التعددية السياسية القائمة 

يف املغرب منذ فرتة«.
الذي  الوقت  يف  ذلك،  ويأتي 
تصّر فيه حركة »20 فرباير« على 
مقاطعة االنتخابات، وقد نظمت 
عددًا  األخرية  األسابيع  خالل 
للدعوة  املسريات  من  كبريًا 
محالت  حصلت  كما  للمقاطعة، 
اعتقال من جانب األمن املغربي 

ألعضاء احلركة.
قطر  أمري  وقع  ثانية،  جهة  من 
الشيخ محد بن خليفة آل ثاني، 
حاليًا،  املغرب  يزور  الذي 
حممد  املغربي  امللك  مع  اتفاقًا 
مشروع  إنشاء  على  السادس 
استثمار مشرتك مناصفة بقيمة 
مساعدة  بهدف  دوالر  ملياري 
مشروعات  متويل  على  الرباط 

التنمية الكربى.
املغربية  للحكومة  بيان  وقال 
آل  خليفة  بن  محد  الشيخ  إن 
وقعا يف  املغربي  وامللك  ثاني 
صندوق  إلنشاء  اتفاقًا  الرباط 
جهاز  بني  املشرتك  االستثمار 
صندوق  وهو  لالستثمار،  قطر 
القطري،  السيادية  الثروة 

ونظريه املغربي. 

إيران تعلن اعتقال 12 عميالً من الـ»سي آي ايه«: خططوا مع املوساد وأجهزة إقليمية لـ»ضربة قوية«
االول،  أمس  طهران  أعلنت 
اعتقلت 12 عميال لوكالة  أنها 
االستخبارات املركزية األمريكية 
)سي آي ايه( كانوا خيططون 
مع  بالتعاون  قوية«  لـ«ضربة 
و«أجهزة  االسرائيلي  املوساد 
فيما  إقليمية«،  استخبارات 
االيراني  األمن  وزير  اتهم 
مصلحي  حيدر  اإلسالم  حجة 
بـ«الفرق املبتدعة  من أمساهم 
الكاذبة«  العرفانية  والتيارات 
تهديد  »أهم  تشكل  بأنها 
إشارة  يف  اإلسالمي«  للنظام 
إىل الطرق الصوفية اليت اعترب 
»من  ميّولونها  األمريكيني  أن 
أجل ضرب التشّيع«، وأكد أن 
من  سيكون  أوروبا  »مستقبل 

نصيب اإلسالم«.
إىل ذلك، تراجعت فرنسا عن 
إنها  تقول  أطلقتها  تصرحيات 
على  منفردًا  حظرًا  تفرض  قد 
النفط االيراني، وقال متحدث 
باسم وزارة اخلارجية الفرنسية 
املستوى  على  »القرار  إن 
مع  بالتنسيق  سيكون  الوطين 
وقال  األوروبيني«،  شركائنا 

مشهد من املواجهات بني احملتجني التونسيني وقوى االمن يف مدينة القصرين أمس األول )أ ب( 

امللك املغربي يستقبل أمري قطر لدى وصوله إىل املطار يف 
الرباط أمس االول )أ ف ب(

»الكردستاني« يهاجم 
بئراً نفطية ويتمركز على 
احلدود السورية الرتكية

 
»راديكال«  صحيفة  ذكرت 
الرتكية امس، أن من األسباب 
الربية  القوات  قائد  دعت  اليت 
للقيام  اوغلو  كيفريك  خريي 
جبولة يف بعض مناطق اجلنوب 
الشرقي أول أمس، كانت األنباء 
اليت راجت عن إقامة حزب العمال 
للتدريب  معسكرا  الكردستاني 
يف قضاء رسوليان يف حمافظة 

شانلي اورفة.
وتقول الصحيفة إن حزب العمال 
مناخ  من  يستفيد  الكردستاني 
ليتمركز  سوريا  يف  الفوضى 
احلدود  من  الصفر  نقطة  عند 
الرتكية ـ السورية بهدف حتريك 
مدن  يف  العسكرية  العمليات 
تعترب هادئة وهي شانلي اورفة 
ميان.  وآدي  عينتاب  وغازي 
كيفريك  زيارة  إن  وأضافت 
اوغلو كانت بهدف االطالع على 
الوضع ميدانيا بعد وصول هذه 

املعلومات االستخباراتية.
وهاجم عناصر من حزب العمال 
الكردستاني، أمس، بئرا نفطية 
يف جنوب شرق تركيا ما أسفر 
عن مقتل ثالثة من موظفي البئر 

وإصابة رابع.
وقالت سلطات حمافظة بامتان، 
استهدف  اهلجوم  إن  بيان،  يف 
بيكريهان  منطقة  يف  بئرا 
احملافظات  إحدى  بامتان،  يف 
إنتاج  جمال  يف  الرئيسية 
وأضافت  البالد.  يف  النفط 
العمال  حزب  من  »مسلحني  إن 
هامجوا  االنفصالي  الكردستاني 
بنادق  بواسطة  احلفر  منطقة 
 3 مقتل  إىل  أدى  ما  رشاشة، 

وإصابة رابع«.
وتعمل شركة »ترانس اتالنتيك 
يف  الكندية  ليمتد«  برتوليوم 
بأنه  وتصفه  البئر،  استثمار 
تركيا.  يف  حقل  أكرب  ثاني 
إنها  بيان  يف  الشركة  وقالت 
احمللية  السلطات  مع  تعمل 

للتحقيق يف احلادث.

صدرت  اليت  التصرحيات  إن 
سابق  وقت  يف  الوزارة  عن 

كانت »غامضة«.
االيرانية  »ارنا«  وكالة  ونقلت 
األمن  جلنة  عضو  عن  لألنباء 
اخلارجية  والسياسة  القومي 
برويز  الشورى  جملس  يف 
السلطات  إن  قوله  سروري، 
للـ«سي  عميال   12 اعتقلت 
»أجهزة  أن  وأضاف  ايه«،  آي 
والكيان  املتحدة  الواليات 
كانت  التجسسية  الصهيوني 
من  بإيران  اإلضرار  حتاول 
قوية،  بضربة  واخلارج  الداخل 
استخبارات  أجهزة  باستخدام 
»حلسن  وأضاف  إقليمية«. 
الفعل  ردة  أفشلت  احلظ، 
االستخبارات  من  السريعة 

االيرانية هذه االعمال«.
مصلحي  قال  جهته،  من 
والنخب  األساتذة  ندوة  خالل 
احلوزوية يف مدرسة الفيضية 
ان »احلرب الناعمة الشاملة قد 
بدأت ضد إيران، وهي ليست 
املعلومات  تفيد  وامنا  شعارًا، 
املستقاة  والدقيقة  الواسعة 

واخلاليا  سرية  وثائق  من 
التجسسية، ان احلرب الناعمة 
الشاملة تنفذ حاليا يف خمتلف 

اجملاالت ضد النظام«.
»احلرب  ان  قائال  وتابع 
العدو يف  أثارها  اليت  الناعمة 
يف  كانت   ،2009 العام  فتنة 
شاملة،  ناعمة  حربًا  احلقيقة 
االحيان  بعض  يف  واجنّرت 
كان  حيث  الشوارع،  اىل 
لظهورها  الرئيسي  العامل 
يتمثل يف الفرق املبتدعة اليت 
الدينية يف  البديهيات  حتارب 
وزعم  الكاذب  العرفان  إطار 
فإن  ولألسف  باهلل،  االتصال 
املخدوعني املشاركني يف هذه 
اجللسات مل يكونوا يتصورون 
للتعاليم  خمالفة  حركتهم  أن 
املعنوية االهلية، وكانوا يظنون 

أنهم يتقربون اىل اهلل«.
انه  االمن  وزير  وأعلن 
الواردة،  املعلومات  حسب 
واالستخبارات  »أمريكا  فإن 
التصوف  تقويان  الربيطانية 
التشيع«،  ضرب  أجل  من 
انتشار  »مدى  اىل  مشريا 

يف  الكاذب  العرفان  مدارس 
انتصار  »قبيل  وقال  البالد«، 
فرقتان  هنالك  كانت  الثورة 
فقط تنشطان يف 12 حمافظة، 
الثورة  انتصار  بعد  ولكن 
يف  ضالة  فرقة   20 تنشط 
وقد  جبدية،  احملافظات  مجيع 
يف  العامة  األجواء  على  أثرت 

بعض املدن«.
وأكد مصلحي ان »إجياد شبكة 
للمسلمني املعتدلني يف أحناء 
اخلطط  أهم  من  هو  العامل، 
االمريكية الرامية لضرب النظام 
الشيعية،  والقوة  االسالمي 
هذه الشبكة ترّوج يف احلقيقة 
لالسالم االمريكي«. وقال »ان 
بدأتها  اليت  الناعمة  احلرب 
الثورة االسالمية ضد االستكبار 
أوروبا  يف  كبريا  جناحا  القت 
»مستقبال  متوقعا  وأمريكا«، 
زاهرا ألوروبا وأمريكا يف هذا 
اجملال، أي ان مستقبل أوروبا 
االسالم،  نصيب  من  سيكون 
لذلك فإن احلرب الناعمة للعدو 
احلرب  أمام  دفاعية  حالة  هي 

الناعمة للثورة االسالمية«. 
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استنفرت تركيا إزاء التحذيرات اليت 
تصل إىل درجة التهديد اليت أطلقها 
الرئيس الروسي دمييرتي ميدفيديف 

حول نظام الدرع الصاروخي.
سفن  لثالث  روسيا  إرسال  فبعد 
املتوسط  البحر  شرق  إىل  حربية 
حركة  يف  بالذات،  طرطوس  وميناء 
واضحة ضد التهديدات اليومية اليت 
وتركيا ضد  وفرنسا  أمريكا  تطلقها 
النظام يف سوريا، جاءت تصرحيات 
أن  يف  أيضا  واضحة  ميدفيديف 
النظام  بسقوط  تسمح  لن  روسيا 
التوازنات  يف  احلساس  السوري 

اإلقليمية والدولية.
دون  من  ميدفيديف  كالم  وجاء 
هذا  تستدعي  حمددة  مناسبة 
التصريح، سوى تطورات الوضع يف 
سوريا. وتساءلت صحيفة »ميللييت« 
تدخل  أنقرة  كانت  إذا  عما  الرتكية 
حددها  اليت  األهداف  نطاق  ضمن 
باإلجياب  اجلواب  وكان  ميدفيديف، 
على أساس بنود »التهديد« الروسي 
اخلمسة، ومنها ما خيص نظام الدرع 
والصواريخ  وجد،  أينما  الصاروخي 
وجنوبي  غربي  املوجودة  والرادارات 
من  اجلنوب  إىل  تقع  وتركيا  تركيا، 

روسيا.
وكان ميدفيديف قد أعلن أن الواليات 
درع  نظام  إقامة  رفضت  املتحدة 
ألنها  روسيا،  مع  مشرتك  صاروخي 
الدفاعية  القدرة  تستهدف  أن  تريد 
ببناء  وشرعت  محايتها.  ال  الروسية 
بولونيا  يف  الصاروخي  الدرع  شبكة 

ورومانيا واسبانيا وتركيا.
على مخسة  الروسي  التهديد  وتوزع 
بنود، أوهلا تطوير نظام اإلنذار املبكر 
كالينينغراد،  منطقة  يف  الروسي 
الروسية  الدفاع  تقوية قوة  والثاني 
وثالثا  النووي،  بالسالح  املرتبطة 

تـركيـا فـي مرمـى الصـواريـخ الروسـية
متطورة يف  رؤوس صواريخ  نصب 
ورابعا  الروسية،  احلربية  السفن 
إعطاء أوامر للقوات املسلحة الروسية 
الدرع  أنظمة  مراقبة  مراكز  لتدمري 
الصاروخي ومراكز توفري املعلومات، 
اإلجراءات نصب  هذه  تكف  وإذا مل 

صواريخ هجومية على احلدود الغربية 
أساسا  تستهدف  لروسيا  واجلنوبية 
منظومات الدرع الصاروخي املوجودة 
اختاذ  الضرورة  وعند  أوروبا،  يف 
إجراءات قادرة على كسر تأثري نظام 

الدرع الصاروخي.

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

مقتل وإصابة 39 متظاهراً مناوئاً لصاحل يف صنعاء
اليمن ما بعد التوقيع: السعودية تضمن تطبيق املبادرة .. 

والثوار باقون على مطلب »إسقاط النظام«
متظاهرا   39 االول  أمس  سقط 
مناهضني  وجريح  قتيل  بني 
للرئيس اليمين علي عبداهلل صاحل 

برصاص موالني للنظام...
وكأن شيئا مل يكن. هو املشهد 
اليمين  الشارع  يف  يتكرر  ذاته 
واملعارضة  صاحل  توقيع  غداة 
اخلليجية  املبادرة  على  اليمنية 
سيحّل  متريرها  ان  افرتض  اليت 
وكأنها  تبدو  أنها  إال  األزمة، 
جديدة..  الزمة  جديدة  مقدمة 

وأطول.
بنود  به  أتت  ما  ان  شك  فال 
إن  صاحل  »فوز«  اظهر  املبادرة 
اليت  القضائية  احلصانة  لناحية 
يف  بقائه  جلهة  او  بها  حظي 
لثالثة  شرفيا«  »رئيسا  السلطة 
إقالة  عدم  جلهة  حتى  او  اشهر 
األمنية  املؤسسات  من  أقربائه 
»اللقاء  أحزاب  أما  واحلكومية. 
املشرتك« املعارضة اليت وّقعت 
مطلب  عن  متغاضية  االتفاق 
تكون  ان  املتوقع  فمن  الشارع، 
شعبية  املستقبلية  مشكلتها 
يشعر  فيما  األوىل  بالدرجة 

»الثوار« خبيبة امل كبرية.
تعرضه  اثر  املشوهتني  بيديه 
حملاولة اغتيال فاشلة يف حزيران 

يف  صاحل  تباهى  املاضي، 
الرياض، ممسكًا بقلمه، ابتسم، 
ووّقع.. وصّفق لفرتة وجيزة قبل 
شن كلمته العنيفة ضد خصومه. 
املفرطة  الثقة  مصدر  كان  رمبا 
وجهه،  على  بدت  اليت  بالنفس 
جتربة  اختبار  لعدم  اطمئنانه 
التونسية  بالنسخة  »السقوط« 
او املصرية او الليبية، حتى انه 
وّجه، وفقا لصحيفة »االندبندنت« 
الربيطانية، »كلمة حادة تناقضت 
العاصمة  يف  العام  املزاج  مع 
امللك  وصف  حيث  السعودية، 
بالصفحة  االتفاق  توقيع  عبداهلل 

اجلديدة يف تاريخ اليمن«.
يؤكد الثوار الذين خيرجون  ايضا 
خلصومهم  مضادة  تظاهرات  يف 
رفضا للمبادرة، ان معركتهم ال 
بل  واحد  رجل  إزاحة  على  تقوم 
من  التخلص  النهاية  يف  اهلدف 
يتحقق  مل  ما  هذا  ككل.  النظام 
على  فأصروا  الساعة  حتى  هلم 
من  بالرغم  حتركهم  مواصلة 
 10 خالل  قتيل   1300 سقوط 
أشهر من زمن الثورة. اما اتباع 
أيضا  عرب  من  فبعضهم  صاحل 
ان  لبث  فما  الرفض.  هذا  عن 
»حتى  الرياض  يف  التوقيع  مت 

والقذائف  الرصاص  دوي  مسع 
يف العاصمة بسبب عدم امتنان 
للنظام  موالية  عسكرية  وحدات 
جملة  نقلت  كما  اخلطوة«،  من 
وأضافت  الربيطانية.  »التايم« 
تاركا خلفه  يغادر  »صاحل  اجمللة 
فاسرتاتيجياته  مزعجًا.  إرثا 
املتتالية للبقاء يف السلطة مشلت 
والتغاضي  القبائل،  اإليقاع بني 
وراء  سعيا  القاعدة  تنظيم  عن 
مكافحة  يف  الغربية  املساعدات 
اإلرهاب، وصوال إىل إهماله متاما 
قضية احلراك اجلنوبي واحلوثيني 

يف الشمال«.
املشهد  ضبابية  من  وبالرغم 
يتفاءل  التوقيع،  بعد  ما  اليمين 
احملللون بفرص جناح اتفاق نقل 
»مركز  مدير  ويقول  السلطة. 
صنعاء  يف  املستقبل«  دراسات 
فارس السقاف أن »القطار بات 
على السكة« بالرغم من »التجارب 
من  صاحل  مع  السابقة  املريرة 
االتفاقات،  على  االنقالب  حيث 
املبادرة  على  وقع  اآلن  لكنه 
حمدودة  التنفيذ  عدم  وخيارات 
حتت  بات  ألنه  له  بالنسبة  جدا 
السعودية  املراقبة واملتابعة من 

وكل اجملتمع الدولي«.
قتل  امليدانية،  التفاصيل  ويف 
مسلحون امس االول 5 أشخاص 
كانوا حيتجون على توقيع املبادرة 
اخلليجية بوسط العاصمة صنعاء، 
فيما اصيب 34 آخرون يف اعمال 
العنف. وقال نائل، احد احملتجني 
»كنا يف مسرية يف شارع الزبري 
وأعوانه  صاحل  مبحاكمة  نطالب 
يف  مسلحون  هامجــنا  عندما 
مالبس مدنية وفتحوا النار علينا 

مباشرة«.
مقتل  صاحل  أدان  املقابل،  يف 
املتظاهرين وطلب من السلطات 
املسؤولني  على  القبض  األمنية 
عن هذا العنف حملاسبتهم، حسبما 
وكالة  نقلته  رمسي  بيان  أفاد 
البيان  وذكر  اليمنية.  االنباء 
الداخلية  »وزارة  وجه  صاحل  ان 
بالتحقيق الفوري والكامل وإحالة 
العدالة  اىل  اجلرمية  مرتكيب هذه 
عن  معربا  كان«،  طرف  اي  من 
»اسفه الستمرار القوى والعناصر 
واالستقرار  األمن  تريد  ال  اليت 
والسالم يف الوطن واليت تعمل 
وإثارة  على إشعال فتيل احلرب 
امل  بارقة  الحت  كلما  الفوضى 
يف  والسالم  االمن  حتقيق  يف 

الوطن«.
يف  تظهر  الشقوق  وبدأت 
التضامن بني احملتجني. وانقلب 
اإلصالح  حزب  على  بعضهم 
اإلسالمي الذي أيد محلتهم وكان 
صاحل.  مع  متحالفا  السابق  يف 
الساحة  يف  حمتجون  ورشق 
من  أعضاء  واحلجارة  بالزجاجات 
للمحتجني  تودد  الذي  احلزب 
من  بإمدادات  له  املناهضني 
من  جمموعات  ورددت  الطعام. 
تطالب  شعارات  املتظاهرين 
بسقوط حزب اإلصالح. واندلعت 
بني  باأليدي  اشتباكات  أيضا 
جلماعات  ومؤيدين  »إصالحيني« 

الشباب.
 17 قتل  اليمن،  جنوب  ويف 
مسلحا من تنظيم القاعدة، بينهم 
قصف  يف  ومصري،  حبريين 
مدفعي شنه اجليش اليمين على 
موقع للتنظيم شرق مدينة زجنبار 

عاصمة حمافظة ابني. 

ذهب السائح اىل لبنان لالستجمام وزيارة االهل مصممًا على عدم 
التحدث بالسياسة وأمور السياسيني. ولكنه وجد ان عقدة »عون« 
تالزمه مثل كابوس دائم وخاصة حيث وجد الكثريين من رفاقه 
القدامى وقد أصبحوا يف رحاب االنفتاح والوعي الوطين رافضني 
نداء الغريزة واالجنراف وراء طبقة السياسيني البالية اليت مل يذق 

لبنان منها سوى الويالت والتخلف.
وبعد عودة السائح اىل ربوع اسرتاليا قام برحلة خيالية متصورًا 
نفسه أمام متحمس عوني يف جلسة صنعها خياله املريض فراح 
الوطنية  والعظات  الدروس  املهووس«  »العوني  ذلك  يعطي 

والتارخيية واالخالقية.
قال صاحب احللم: إياك أيها العوني ان تفكر ان احلصول على 
30 نائبًا قضية هامة ومصريية الن حزبنا هو حزب الواحد   – ٢0

باملئة ولكنه حزب التاريخ ورجاله العظام.
سجنوا  رفاقك  من  الفًا   1٢ ان  تعرف  ان  عليك  العوني  ايها 
واضطهدوا خالل فرتة اهليمنة السورية واذنابها امنا فعلوا ذلك 
بتواطؤ مع املخابرات السورية... وعليك ان تعرف ان اسرائيل ال 
تريد لنا سوى اخلري والسيادة واحلرية والسالح املوجود مع حزب 

اهلل سريتد عليك وعلينا ايها العوني.
وعليك ان تعرف أيها العوني ان البطريرك اجلديد جيب ان يأكل 
الزعرت يوميًا ليتذكر ان محاية املسيحيني تأتي من فرنسا وامريكا 

وجزيرة العرب وليس من روما وبريوت ودمشق وبغداد.
من  بريوت  بعض صحف  تكتبه  ما  العوني  أيها  تقرأ  ان  وعليك 
تصف  ان  إياك  للسلطة.  وحبه  وملياراته  جنرالك  عن  مسلسالت 

تلك الصحف بعبارة »مماسح«.
مل ينته كالم السائح املنكوب بعقدة عون وامضى ليلتني كاملتني 
وهو خيرتع االوهام اليت حاول ان يفعم فيها ذلك العوني الساكن 

يف خياله املريض.
كاد ان يصدق خياله وانتصب يف خميلته مارد عوني يعكر حياته 
املوهوم  الرجل  اتهام  حد  اىل  ووصل  عينيه  من  النوم  ويسرق 
يعاني من  معلمه وجده  مع  السائح  التقى  وعندما  قتله.  مبحاولة 
عقدة »اجلنرال« فعاد العزاء اىل قلبه النه ليس وحيدًا يف حالته 
املرضية. وكاد ان يعود اىل رشده عندما تذكر ان معلمه يعيش 
يكرهه  سياسي  من  نيابيًا  مقعدًا  تسول  حيث  التسول،  على 
تارخييًا ويتسول املكارم النفطية لتغطية أكالف اجيارات املكاتب 

واالزالم.
وانتهى حلمه بتحمل عون مسؤولية هذه الكارثة النه رفض ضم 
واحد  من  اكثر  ميثل  ال  كان  ولو  حتى  جناحيه  الرّيس حتت  ذلك 

باملئة.
نتمنى للسائح العائد الشفاء السريع من العقدة اليت عانى ويعاني 
منها الكثريون يف الوطن ويف بلدان االنتشار ونصلي له والمثاله 

ان ميّن عليهم بالشفاء من مرضي احلقد واحلسد.
التيار اللبناني االسرتالي املتحد
سيدني ـ اسرتاليا

عوني يفسد رحلة سائح

 « اللبناني  املغرتب   « متثال  عن  الستار  إزاحة  حفل  يف  مشاركته  بعد 
و  العامل   يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  وفد  عضو  قام  ملبورن،  يف 
أنطوان  السيد  للجامعة  العاملي  اجمللس  االقتصادية يف  اللجنة  رئيس 
منسـى بزيارة تفقدية اىل والية نيو ساوث ويلز، و إلتقى العديد من 

األصدقاء. 
كما زار يف مكاتب البعثة صديقه قنصل عام لبنان روبري نعـّوم، حبضور 
رجل االعمال و نائب الرئيس العاملي للجامعة سابقاً  و الرئيس السابق 
لفرع سدني السيد ميشال جرجوره؛ و باملناسبة وّجه السيد منسى بإسم 
اجمللس الوطين يف فرنسا دعوة اىل القنصل العام نّعـوم - الذي سبق 
و خدم يف باريس - و السيد جرجوره، حلضور االحتفال الثقايف يف مقـر 

االونسكو خالل شهر آذار املقبل.
كما قدم القنصل العام نعوم كتاب » كلنا للوطن » إىل السيد منسى.

  سدني، يف ٢4/٢011/11

منسى يزور قنصلية لبنان العامة يف سيدني
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:

*املحامية بهية ابو حمد*

ما هو فحو القانون اجلديد بالنسبة 
للغة االجنليزية؟

1 The capital of Tasmania is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Hobart
4) Alice Springs

2. The leader of the Australian 
Government is
1) The Speaker of the 
Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister
4) The Governor General

3. Who becomes the Prime 
Minister?
1) both houses of the 
parliament elect the Prime 
Minister by double majority
2) after an election, the 
Governor-General appoints 
the person who got most 
votes
3) after an election, the leader 
of the party with most MPs 
becomes the Prime Minister
4) the Queen appoints a 
person of her choosing

4. The Executive power is the 
power
1) to make the laws
2) to execute criminals
3) to put the laws into 
practice
4) to interpret and apply the 
law

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

 2011 األول  تشرين   19 يف 
  11/051 جديد  قانون  ُأقر   ،
املعتمد  االختبار  مبوجبه  جدد 
للغة  بالنسبة  للطالب   عليه 
هذا  يصبح   . االجنليزية 
من  األول  يف  نافذًا  القانون 

تشرين الثاني عام 2011.
 

 ألغى القانون اجلديد القوانني 
الطالب  كان  اليت  القدمية 
  06/070 سابقًا  عليها  يعتمد 
البديل  االمتحان  وحدد    ،
للغة االجنليزية   كما هو مبني 

أدناه:
 Test of English as  1
 a Foreign Language TOEFL

;Paper-Based test
TOEFL Internet-  2
 Based test (also known as

;(TOEFL iBT
 Cambridge English:  3
 Advanced (CAE) test (also
 known as Certificate in

;(Advanced English
 Pearson Test of  4
 English Academic (PTE

Academic); and
 The Occupational  5

.English Test
القانون  من  املنفعة  هي  ما 

اجلديد ؟

األمور  اجلديد  القانون  حدد 
املبينة أدناه:

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

املذكورة  البلدان  -1مساء     
يف جدول  1 اليت من املمكن 
اختبار  الطالب  فيها  يؤدي 
واملعروف  االجنليزية،  اللغة 
 (TOEFL Paper-Based test)
 102  5A) بند  مبوجب  وذلك 

(a)) منه.

بأنه  ذلك  اىل  -2اإلضافة     
من املمكن للطالب بأن خيضع 
االجنليزية،  اللغة  الختبار 
واملذكورين يف الفقرة 1،2،3 
الدول  من  أي  يف  أعاله  و4 

املذكورة يف جدول 1.

أن  جيب  الذي  -3اجملموع     
التقيد  أجل  الطالب من  يبلغه 

مبتطلبات القانون اجلديد .

5. The Queen appoints the 
Governor-General as her 
representative in Australia on 
advice from
1) the Parliament
2) the Australian Prime 
Minister
3) the British Prime Minister
4) the Chief Justice of the 
High Court
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Ïu@Âzí…Ìãé@áÌãi

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èfl÷]
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
<H^ÈfiÁfi^ŒÊ <^Èâ^Èâ <ÌïÁ Ü⁄ <Í‚Ê
<Ö]Éa <T<–ËÜ <Ìf√÷<g√◊Ë<ÎÜe<·_Ê
<^«÷] <Ì÷Ê^¶ <Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
<H«Ìn÷^n÷]Ê <±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ÷] <ÖÊÅ
<öÁ Ü⁄ <Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <ÏÅÇé⁄
<‡⁄ <lÖÑuÊ <J«^ËÖÁjâÅÊ <^Èâ^Èâ
<ÃÒ^�÷] <—^Ài] <ÿËÇ√i <ª <ovf÷]»
<ÇŒ<‰fi˘<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
<– ]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«l^Èu¯í÷]
èÈfu

<gÒ^fl÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
<Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ^‚
<‡ËÑ÷] <î^~ç˘]» <·] <H«—Üé÷]»
<ª <ovf÷] <ÏÅ^¬c <≈ÁïÁ⁄ <·ÁuÜ�Ë
<‹„jÈfi <·Á”i <ÇŒ <HÃÒ^�÷] <—^Ài]
<^€“<Íi`i<‡÷<ÌrÈjfl÷]<‡”÷Ê<HÌfläu
<‡© <^e]Áe_ <xjÀfi <ÇŒ <^flfi˘ <H·ÁqÜË
<±] <ÎÅˆi <ÇŒÊ <H^„fl¬ <Ófl∆ <ª
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ^�÷]<—^Ài]<4È�i
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
<·] <±] <^j ˜ <H«l^Èu¯í÷]
<Å]Á⁄<ò√e<4äÀi<Á‚<ÎÖÊÜñ÷]»

J«ÃÒ^�÷]<—^Ài]
<l]Áflä÷] <Ÿ¯} <Ö_ <%» <VŸ^ŒÊ
<Ífi^π2÷] <Í◊€¬ <^„È  <kâÖ^⁄ <:÷]
<ÏÅ^⁄<4äÀi<ŸÁu<·^œÀjË<∞í~ç
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
<‡”µ<˜Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<^⁄
<]ÅÇé⁄<H«ÿ”é÷] <]Ñ„e<ÖÁ⁄˘] <’Üi
<ÌŒÅ^í÷]<ÌÈfl÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰fi_<Ó◊¬
<‰È  <ÇqÁË <Ç◊e <ª <èÈ√÷] <ª
<·_ <g´ <Ìvï]Ê <∞fi]ÁŒÊ <ÖÁjâÅ
<l^Èâ^ä£] <‡¬ <]ÇÈ√e <ÿ£] <·Á”Ë

J«ÌÈÀÒ^�÷]Ê<ÌÈf‚Ñπ]
<ÌÈ√ËÜéj÷] <Ìä◊¢]» <·_ <±]<Ö^ç]Ê
<kvfë_<·]ÜËàu<T<ª<^‚Çœ¬<ƒ⁄àπ]
<‡¬ <Üøfl÷] <ò«e <HÌËÖÁjâÅ <4∆
<›Ç¬ <Ê_ <ÌÈe^Èfl÷] <ÌËÜn“˘] <ÖÁñu
<ãÈÒÖ<Ö]Üëc»<^eÜ«jä⁄<H«^‚ÖÁñu
<H^‚Çœ¬<Ó◊¬<ÎÜe<‰Èffi<h]Áfl÷]<ã◊•
<ÎÑ÷]<ã◊.]<gj”⁄<ÌÚÈ‚<≈^€jq]Ê
<ƒËáÁi<‰È <ÇÈ¬_Ê<h]Áfi<Ì√fâ<ÂÜñu
<H∞fi]Áœ÷] <]áÊ^rj⁄ <Ÿ^€¬˘] <ŸÊÇq
<ŸÊÇq <Ó◊¬ <– ]Áj÷] <‹jË <% <oÈu
<ŸÊÇq<ƒËáÁi<ÔÜq<‹m<‡⁄Ê<HŸ^€¬˘]

«‹„q]à⁄<Ó◊¬<Ÿ^€¬_
<Ã÷^} <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_ <Ç“_Ê
<l˜^íi˝] <ÜËáÊÊ <H·Áfi^œ÷]
<hÜï <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ]
<¯Ò^äj⁄ <H«ºÒ^£] <öÜ¬ <·Áfi^œ÷]
<›^¬ <ÜËÇ⁄ <Çfl¬ <Ü⁄˘] <ÃŒÁjË <ÿ‚»
<[^ñœ÷]<±]<ŸÁ¨Ê<·Áfi^œ÷]<Ã÷^}
<Ÿ¯©]<±]<Üçˆi<ÏÜ‚^ø÷]<ÂÑ‚<·_

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

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

J«l^�◊ä÷]<∞e<^⁄
<gj”⁄ <ÌÚÈ‚ <≈^€jq]» <±] <kÀ÷Ê
<ÿ⁄^“ <ÖÁñu <ª <Íe^Èfl÷] <ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H^„Ò^ñ¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<˜<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ^€¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]

pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä
Úr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€g@fiÎb±@ãi@ZCäaàe@QTD

<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
<Ã÷^≠<^‚Å^œ√fi] <·]Ê<HÌÈŒ^nÈ⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

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

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

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

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

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

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

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

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

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

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

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

J«Ìä◊q
]Ü‚á

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

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

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

J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â
ÕÁ◊√π]

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

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

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

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

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

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

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
27]

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

J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<Ì÷^£^e <Üm`j⁄ <·^flf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê
<H^ËÖÁâ <ª <�̂ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<ÏÇflq_ <Ó◊¬ <ÌËÁ÷Ê_ <Ç√Ë <% <oÈu
<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øfl÷]

J«Ö^øjfi]
ÿÈ€¢]

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

J«^È◊√ <]ÜËáÊ<·^“
<ŸÁu <l^øu¯⁄ <‘◊µ<ƒÈ€¢]» <VŸ^ŒÊ
<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ^�÷]
<·_ <ÿq] <‡⁄<Hÿ⁄^“<ÿ”ée<–�f�Ë <%
<±]<^j ˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â»<·_
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^fle<Ó◊¬

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

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

J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áfl÷]
<Ÿ^éÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒ» <·_ <Ô_ÖÊ
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc <·^€È◊â
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰fi_<±]<4éË
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
<ÍÀËÖ <]Á◊÷] <ƒ⁄ <Ì÷`äπ] <ovfË <·_
<l^nu^fπ] <Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m <‡⁄Ê

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

J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄
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1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

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

1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years

<l�ÜŒ_ <Ï4n“ <∞fi]ÁŒ <’^fl‚
<ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^fi <kvfë_Ê
<2011Ìflâ<Ö^Ë_ <10 <‡⁄<]Çje]
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â

VÍ◊Ë

∞Èfi]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I

<Ìflâ <Ö^Ë_ <‡⁄ <Üç^√÷] <Ñfl⁄
<ÏÇËÇq <∞fi]ÁŒ <lÜŒ_ <2011
<^„fqÁ≤ <Í�¬_ <ÏÜr„◊÷
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
<DETAE <Jl^ËÜÀä÷] <gj”⁄
<|^5 <Ï4ç`i <Ó◊¬ <]Á◊í¨

ÜÀä◊÷
<Ì£^ë<Ï4ç`j÷] <ÂÑ‚ <·Á”i
<�]Ü„ç <Üé¬ <:flm] <ÏÇπ
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
<ƒeÖ_ <ÏÇπ <tÊÜ§]Ê <^È÷]3â]
<ÏÜ⁄ <ÿ“ <ª <Ì⁄^Œ˝]Ê <l]Ü⁄

Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
<

9�÷] <ìvÀ÷] <l^f◊�j⁄<2I<
<›ÇœjË<^⁄Çfl¬<‰fi`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
<ÏÜr‚<Ï4ç`i<g◊�e<ì~ç
<ÏÜÒ]Å <·^  <H^È÷]3â] <±c
<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøfli<ÏÜr7]
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
<ÖÁë <±] <Ìq^ù <·^“ <]É_
<áÇË˝] <ìv  <Ê_ <ÌÈ¬^√çc
<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“<]ÉcÊ
<Ìflâ <Üé¬ <Ìä∏ <‡⁄ <ÿŒ_
<xfë_Ê <g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€¬
<ÑÒÇfl¬ <HÜé¬ <Ìä⁄^§] <Ó◊¬

<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc
<gÈj“ <gqÁ≤ <·Áfi^œ÷] <]Ñ‚

J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^ífl÷]

<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
^È÷]3â_

<‡¬<Ì÷Êˆäπ]<ÜÒ]ÊÇ÷]<lÇ“_
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
<≈Üâ`e<kfjâ<^„fi`e<^È÷]3â]
<ÌÈfl„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄

Ì⁄Çœπ]
<∞fi]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ<
ÜÒ]ÊÇ÷] <ÿfœiÊ <JÏÇËÇ¢]<
ÏÖÅ^ë <ÏÖÁë <ÏÖÁ“Ñπ]<
Ìíj~π] <ƒq]Üπ] <‡¬<
ÇË2÷^e <l]Å^„é÷] <‹ÈÈœje<
l]Ö^„⁄ <‡„⁄J <ÍfiÊ3”÷˜]<
hÁflq <ª <ÏÜ Áj⁄ <4∆<
Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„fi_ <V^È÷]3â]V<
<
* 233999 - Engineering 
Professionals NEC
* 254499 - Registered 
Nurse NEC
* 263111 - Computer 
Network and Systems 
Engineer
* 391111 - Hairdresser

<› �Ç �Œ <]É_ <‰fi`e <ÙÖ^œ÷] <Ü �“É]
<Î_ <‰È  <Ü“ �É <Ï4ç`i <g◊õ
<HÂ¯¬_ <ÏÖÁ“Ñπ] <‡„π] <‡⁄

J�̂€ju<g◊�÷]<ò 4ä 

3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and 
New Zealand

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

   Make or break NFP this evening 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0664 0.0045 0.42% 
AUDEUR 0.7361 -0.0045 -0.61% 
AUDGBP 0.6517 0.0015 0.23% 
AUDJPY 86.32 0.39 0.45% 
AUDNZD 1.3073 0.0069 0.53% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12248.5 -41.6 -0.34% 
S&P500 1312.94 -1.61 -0.12% 
Nasdaq 2773.31 4.12 0.15% 
FTSE 5847.92 -80.69 -1.36% 
DAX 7074.12 -143.31 -1.99% 
Nikkei 9555.04 -164.57 -1.69% 
ASX200 4600.4 -106.9 -2.27% 
Shanghai 2705.18 -38.392 -1.40% 
Hang Seng 23253.8 -372.6 -1.58% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1533.19 -6 -0.39% 
Oil 100.8 1.11 1.11% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.930% 0.02% - 
10 Year 5.240% 0.01% - 
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- A skittish night of trade following the worst selloff seen in nearly a year as hopes for a 
quick resolution over Greek bailout talks were offset by more lacklustre economic data 
and a warning over the perilous state of the US fiscal position. Following the bearish 
ADP report, markets were given further evidence of a weakening in the labour market 
with initial jobless claims falling fractionally to 422k last week. The result was down on 
the 415k pace expected by economists although a slight improvement on the upwardly 
revised 428k seen previously. Adding to the bearish feel, factory orders fell by 1.2pct in 
April (again blamed on the Japanese earthquake) whilst chain-store sales produced a 
mixed performance during the month. With markets already on the defensive following 
that news, investor jitters were further heightened with ratings agency Moody’s warning 
that they may place the United States Aaa rating under review should the negotiations 
over the US debt limit remain unresolved in the weeks ahead. The news ensured most 
risk assets finished lower with stocks and base metals amongst the worst performers. 
Despite those falls, the currency and debt markets took the Moody’s warning differently 
with the both the Dollar and Treasuries weakening following the announcement. 

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
      
   
 

 (ترمجة: العنكبوت االلكرتونية) 
اليت  القتل  تهديدات  أجربت 
البارزة  احملامية  تلقتها 
 high غوبو  نيكوال  باملرافعات 
 profile barrister Nicola Gobbo
يف  كشاهدة  االنسحاب  إىل 
قضية فساد رجل الشرطة بول 

دايل هذا الشهر.

تكون  أن  املفرتض  من  وكان 
ضد  الرئيسية  الشاهدة  غوبو 
بالكذب  املتهم  دايل،  السيد 
زعيم  مع  تعامالته  بشأن 
كارل  املقتول  العصابات  

ويليامز.

وكانت احملامية البارزة قد قامت 
السيد  مع  حمادثاتها  بتسجيل 
جعل  مبا  سري   بشكل  دايل 
يدين  حويا  دليال  التسجيل  من 
بول دايل بتهمة إعطاء معلومات 
األسرتالية  اجلرائم  للجنة  مزيفة 

 the Australian Crime

املفرتض  من  كان  غوبو  نيكوال 
أن تدلي بشهادتها يف القضية

غري أنها أسقطت فجأة كشاهدة 
األدلة  من  أقواهلا  حذف  ومت 
دايل  السيد  ضد  املوجهة 
دايل   حماكمة  جلسة  أثناء 
التمهيدية اليت عقدت يف حمكمة  

Melbourne Magistrate
  

صن  اهلريالد  صحيفة  وأشارت 
السيدة  أن  أخربت  احملكمة  أن 

نيكوال غوبو تتلقى تهديدا بقتلها كالكالب 
إذا واصلت شهادتها ضد بول دايل

جلسة  أثناء  تهديدها  مت  غوبو 
خماوف  هنالك  وأن  االستماع 

بالغة بشأن أمانها.
فورست  تريي  القاضي  وقام 
حبظر  أمر  بإصدار  الصباح  هذا 
نشر أخبار تتعلق بالسيدة غوبو 
على  حرصا  القضية   تلك  يف 

حياتها.
غوبو  السيدة  حمامي  وكان   
أن  املاضي  األسبوع  صرح  قد 
العديد  تتلقى  تزال  ال  موكلته 
من التهديدات من بينها كارت 
كتب عليها: " أخرب موكلتلك أنها 
ميتة، وأنها ستموت كالكالب".

  كما أصدر القاضي فورست أمرا 
حيظر نشر أخبار عن   الشاهدين 
اآلخرين ضد السيد دايل وهما 
و  ويليامز،  كارل  والد  جورج 
ويليامز  رفيق  ايفانوفيك  تومي 
السابق يف السجن، والذي كان 
حاضرا عندما قتل ماثيو تشارلز 
املاضية  السنة  ويليامز  كارل 
رغم االجراءات األمنية املشددة 
أخرى  مرة  يف  غوبو  وكانت 
أخرى  قتل  جرمية  يف  شاهدة 
تستطع  مل  أنها  إال  شهرية 
لظروفها  بشهادتها  اإلدالء 

الصحية السيئة . 
  

 وقررت غوبو، احملامية السابقة 
للعديد من رجال العصابات مثل 
شرطة  مقاضاة  مقبل،  طوني 
فيكتوريا، جراء فشلهم يف توفري 

احلماية هلا أثناء التحقيقات.  
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على  الفيدرالية  احلكومة  حافظت 
سرية صفقة بـ 100 مليون دوالر 
على  للحصول  واحدة  ملرة  تدفع 
أصوات حزب اخلضر يف التصويت 

على ارباح ضريبة التعدين.
النواب املشروع  فقد أقر جملس 
املوارد  اجيار  لضريبة  احلكومي 
 11 البالغة   )MRRT( املعدنية 
من  مبكر  وقت  يف  دوالر  مليار 
صباح االربعاء يف 23 - 11 -2011 
االربعاء بعد ليل من املفاوضات 

مع قيادة حزب اخلضر.
وسوف تطرح هذه الضريبة على 

جملس الشيوخ العام املقبل.
سرية  على  احلكومة  ابقت  وقد 
تفاصيل الصفقة مع حزب اخلضر 
حتى اإلفراج عن آخر تقييم لوزارة 
وتوقعات  لالقتصاد،  اخلزانة 
االقتصادي  العام  منتصف 
ان  املتوقع  من  اليت   واملالي 

تصدر االسبوع املقبل.
املعارضة  باسم  املتحدث  وقال 
ماكفارلني  ايان  املوارد  حلقيبة 
»يبدو أن هناك اتفاقا بني حزب 
بقية  وأن  اخلضر  وحزب  العمال 

اسرتاليا ليست جزءا منه«. 
مبفاوضات  اخلضر  حزب  وطالب 
طازجة حول هذه الضريبة بعد ان 
رفعت احلكومة هذا االسبوع عتبة 
النائب  تأييد  لكسب  الضريبة  

املستقل اندرو ويلكي.
الرفع  هذا  ان  الشكوى  وكانت 
للعتبة الضريبية من شأنها خفض 
على  تؤثر  أن  وميكن  اإليرادات، 

متويل املدارس واملستشفيات.
وقال السناتور بوب براون »كان 
لكسب  دوالر  مليون   100 هناك 
ستحقق  انها  قال  اليت  العامة« 
التوازن مع تنازل مماثل لشركات 

التعدين.
واضاف زعيم حزب اخلضر يقول 
يف بيان له »إن احلكومة وافقت 
على تدبري إيرادات إضافية على 
األقل ما يعادل 20 مليون دوالر 
على  دوالر  مليون   100( سنويا 
مدى مخس سنوات( ُفقدت جراء 
رفع عتبة ضريبة التعدين إىل 75 

مليون دوالر«.
سوان  واين  اخلزانة  وزير  لكن 
اي  لراديو  االربعاء  صباح  صرح 
وصلت  الصفقة   ان  سي  بي 
إىل »شيء من هذا القبيل.. 60 
التقديرات  حسب  دوالر  مليون 
املتقدمة.. وهذا ليس محال ثقيال 
على املوازنة.. هذا شيء معقول 

متاما للقيام به«.
سوف  املبلغ،  كان  مهما  ولكن 
تضطر احلكومة للعثور على مزيد 
حصول  لضمان  الوفورات  من 

صفقة سريةللحكومة العمالية بـ 
100 مليون دوالر مع حزب اخلضر
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Melbourne

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

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

زعيم حزب الخضر بوب براون
اسرتاليا على فائض يف املوازنة 

يف العام املالي 2013-2012.
وقد وصف وزير اخلزانة سوان، 
االربعاء، االتفاق مع حزب اخلضر 
بانه مكسب للشعب، مضيفا »لكن 
هذا ليس فيه الكثري من املكسب 
بالنسبة  احلال  هو  كما  للحكومة 
وبالنسبة  األسرتالي  للشعب 
االقتصادي  اإلصالح  لقضية 
وسط حميط من السلبية واخلوف 
من )زعيم املعارضة طوني أبوت( 
املصاحل  أصحاب  من  وحفنة 

اخلاصة«.
لألسرتاليني  »حيق  يقول  وتابع 
املشاركة يف الثروة من مواردنا 
ادخارا  ويستحقون  الطبيعية 
للمساعدة  اضافيا  تقاعديا 
سن  يف  الكرامة  ضمان  على 

الشيخوخة.
واستطرد وزير اخلزانة يقول ان 
»أصحاب األعمال الصغرية الذين 
إلعالة  يوم  بعد  يوما  يعملون 
قويا  اقتصادنا  وجعل  أسرهم 
من  االستفادة  أيضا  يستحقون 
االقتصادي..  االزدهار  ثروة  
الضرائب  خفض  يعين  وهذا 
شركة  ألف  و700  ملليونني 
املدخرات  وزيادة  صغرية 
التقاعدية لكل اسرتالي يف اليد 
ماليني   8 عددهم  البالغ  العاملة 
من  والكثري  ألف شخص.  و400 
تلك  االضافية   التقاعد  مدخرات 
الشركات  يف  استثمارها  سيتم 
من  املزيد  يعين  مما  االسرتالية 

الوظائف.
الزيادة  »إن  السيد سوان  وقال 
اىل   9 من  التقاعد  ضمان  يف 
إذا كنت  أنه  املئة تعين  12 يف 
متوسط،  بدخل  عاما(   30( عامال 
إضايف  مبلغ  مع  تتقاعد  فانك 
قدره 108،000 دوالر من االدخار 
رائعة  اخبار  انها  التقاعدي... 
بدخل  عامل  مليون   3.6 مقابل 
ما  اعطاؤهم  سيتم  حيث  متدٍن 
من  دوالر  مليون   800 جمموعه 
اىل  اضافة  عام  كل  التنازالت 
الرباب  التقاعدية  املساهمات 
االسرتاليون  هم  هؤالء  العمل.. 
العدالة  إىل  حيتاجون  الذين 
االصالح  وهذا  بصدق  والعمل 
ذلك..  حتقيق  على  سيساعد 
أهمية  مدى  يعلمون  االسرتاليون 
صناعة التعدين، ولكنهم يعرفون 
موارد  حفر  من  نتمكن  أننا  أيضا 

اسرتاليا مرة واحدة فقط«.
التعدين  ضريبة  »ان  وقال   
من  االستفادة  على  ستساعدنا 
أجزاء  ومساعدة  االزدهار  منافع 

اخرى من اقتصادنا«.

يف  الفيدرالي  الربملان  عاش 
ضجة وصخب يوم امس االول 
اخلميس بعد ان قبل نائب حزب 
االحرار بيرت سليرب دعوة حزب 
العمال واصبح رئيسا جمللس 
النواب وذلك يف كمني نصبته 

احلكومة للمعارضة.
سليرب  بيرت  انتخاب  مت  فقد 
رئيسا   بوصفه  بالتزكية 
ان  بعد  للربملان  مستقال 
قوبل ترشيح تسعة من نواب 
العمال  حلزب  اخللفية  املقاعد 

هلذا املنصب  بالرفض.
النائب  سليرب،  السيد  وقال 
انه  الوطين،  للحزب  السابق 
سيرتك حزب االحرار، استباقا  
قبل  من  املبذولة  للجهود 
احلزب إلخراجه من مقعد فيشر 

من والية كوينزالند.
يف  سليرب  السيد  وبانشقاق 
العام  هذا  برملاني  يوم  آخر  
قدرة  عزز  االحرار  حزب  عن 
بالتشريع  السري  على  احلكومة 
وترك  النواب  جملس  يف 
االئتالف أقل قدرة على عرقلة 

مشاريع القوانني.
احلكومة  ان  يعين  وهذا 
76 صوتا  اآلن  لديها  اصبح  
صوتا   73 مقابل  الربملان  يف 
للمعارضة بعد ان  كان الفرق 
صوتا   75 بنسبة  السابق  يف 
للحكومة مقابل 74 للمعارضة.

اآلنسة  ان  أيضا  يعين  وهذا 
غيالرد لن تضطر إىل االعتماد 
مثل  نواب  من  تصويت  تازمانيا على  نائب  ويلكي  بسحب اندرو  هدد  الذي  املستقل، 

دعمه حلكومة األقلية يف حال 
فشلت يف سن تشريع لفرض 
البوكر  ماكينات  على  قيود 

حبلول شهر ايار املقبل.
اإلضافية،  األصوات  ومع 
ميكن للحكومة البقاء على قيد 
احلياة بشكل أكثر سهولة رغم 
ورمبا   ، ويلكي  السيد  عداء 
املضي  الضروري  من  ليس 
وقوانني  تنظيمات  يف  قدما 
ماكينات البوكر اليت ال حتظى 

بشعبية.
أيضا  سيقلل  ذلك  ان  كما 
االعتماد على حزب اخلضر من 
النواب  خالل نائبه يف جملس 

آدم باندت.
وقد بدأت الدراما عندما عندما 
العمالي  الربملان  رئيس  اخرب 
املاضية  األربع  للسنوات 
الساعة  جينكينز،  هاري 
صباح  من  والنصف  السابعة 
رئيسة  اخلميس،  االول  امس 
الوزراء جوليا غيالرد أنه يرغب 
اىل  والعودة  االستقالة  يف 

مقعد خلفي.
وفاجأ السيد جينكينز يف وقت 
»لتجنب  قائال:  الربملان  الحق 
املزيد من املسائل السياسية 
فقد  للجدل،  املثرية  احلزبية 
املشاركة  من  نفسي  طلقت 
يف  العمال  حزب  جانب  اىل 

العمل الربملاني الفيدرالي«.
واضاف يقول »يف هذه احلقبة 
من حكومة أقلية، ضاق صدري 
باالحباط.  تدرجييا  وشعرت 
قادرا  اكون  أن  هي  رغبيت 
السياسة  يف  املشاركة  على 

الربملانية والنقاش العام«.
واضاف قائال »وهذا من شأنه 
أن يتعارض مع استمراري يف 

دور رئيس اجمللس«.
الوزراء غيالرد  رئيسة  وقالت 
يف  ملحوظ  شيء  »حدث 
وامتنى  الصباح  هذا  الربملان 
للسيد جينكينز التوفيق«، يف 
املعارضة  زعيم  وصفه  حني 
طوني ابوت بانه رجل حمرتم.

رئيسا  جينكينز  السيد  وكان 
للربملان او نائبا للرئيس منذ 

عام 1996.
وقال زميل له انه بعد الزيارة 
اليت قام بها الرئيس األمريكي 
باراك أوباما األسبوع املاضي، 
رأى السيد جينكينز ان الوقت 
عضوا  جمددا  ليصبح  مناسبا 

يف مقعد خلفي.

بيرت سليرب رئيسا جديدا جمللس النواب

غيالرد فرحة بتعيني سلبري رئيسا للربملان

رئيس الربملان الجديد بيرت سليرب
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RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

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

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

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

اتصلوا على الرقم:608 983 0414
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ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown
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املغرتب  متثال  عن  الستار  ازاحة  مبناسبة 
اللبناني يف والية مالبورن ختليدًا لإلجنازات 
والعطاءات اليت حققها املغرتبون اللبنانيون 
 150 منذ  أسرتاليا  قدموا  الذين  األوائل 
غداء  أسرتاليا  بريوت يف  بنك  أقام  عامًا،  
تكرمييًا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
اليت نظمت هذا احلدث املميز حبضور وزير 
الداعوق  وليد  الدكتور  اللبناني  االتصاالت 
دانيال  جان  أسرتاليا  يف  لبنان  وسفري 
ومديرة الوكالة الوطنية لإلعالم لور سليمان 
ورئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
بريوت يف  بنك  عام  ومدير  الشدراوي  عيد 
من  كبري  وعدد  واكيم  جاميس  أسرتاليا 
الفعاليات الرمسية والدينية واالجتماعية يف 

اجلالية اللبنانية.

شدد  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  واكيم  افتتح 
من  حتملها  وما  املناسبة  أهمية  على  خالهلا 
معاٍن وطنية واغرتابية عميقة بإزاحة الستار 
وطئت  الذي  اللبناني  املغرتب  متثال  عن 
قدماه أسرتاليا منذ 150 عامًا استطاع خالهلا 
على  االجنازات  وحتقيق  العقبات  كل  ختطي 
جزءًا  ليصبح  والوطين  الفردي  الصعيدين 
املتعدد  األسرتالي  اجملتمع  من  يتجزأ  ال 

الثقافات.

هذا  يعيد  بريوت  بنك  أن   “ واكيم  ورأى 
اللبناني  املصرف  بكونه  املشّرف  التاريخ 
األول الذي يفتح أبوابه يف أسرتاليا ويقدم 
اخلدمات املصرفية املتقدمة ألبناء اجلالية ال 
من  الذي متكن  الوحيد  املصرف  وأنه  سيما 
األسرتالية  الدولة  من  رخصة  على  احلصول 
يف السنوات العشرة األخرية ما يشكل داللة 
واملصداقية  املميز  املوقع  على  واضحة 
العالية اليت يتمتع بها املصرف.” وأضاف 
“سيفتح هذا املصرف الباب أمام املزيد من 

مبناسبة ازاحة الستار عن متثال املغرتب يف مالبورن 
بنك بريوت يستضيف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 

واالزدهار  بالتقدم  ستعود  اليت  النجاحات 
على أبناء اجلالية اللبنانية حتديدًا واجلاليات 
للجنة  شكره  عن  معربًا  عمومًا”،  األخرى 
امُلنظمة للحدث يف اجلامعة الثقافية وتقديره 
للحكومة اللبنانية اليت تولي املغرتبني اهتمامًا 

خاصًا.”

بنك  الداعوق  وليد  الوزير  شكر  جهته،  من 
بريوت على ضيافته معربًا عن إعجابه وتقديره 
لإلجنازات اليت استطاع املصرف أن حيققها 
خالل فرتة وجيزة ومتنى له املزيد االزدهار 
خاصة وأنه عنوان آخر للطموح اللبناني الذي 
ال حدود له، كما حتدث السيد عيد الشدراوي 
عن املناسبة مشددًا على أهمية الدور الذي 
يلعبه املصرف بإضافة جناح جديد اىل السجل 
املنتشرين يف  اللبنانيني  للمغرتبني  احلافل 

كل أصقاع العامل.

رمزية  هدية  واكيم  جاميس  السيد  للوزير الداعوق باسم بنك بريوت وقد شارك قدم 
عن  الستار  إزاحة  حبفل  اللقاء  بعد  احلضور 

أبناء  من  كبري  عدد  املغرتب حبضور  متثال 
اجلالية يف مالبورن. 

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العاملي ونشر قيم  للجهود اليت بذهلا وما زال يف خدمة السالم 
اجملتمع  ويف  خاصة  اجلالية  ابناء  بني  والسالم  والتآخي  احملبة 

االسرتالي الواسع عامة.
فقد تسلم العامل العوادي شهادته كـ »سفري للسالم العاملي« من 
آخر ممن  عدد  مع  اسرتاليا  العاملي يف  السالم  فيدرالية  مسؤول 
حصلوا على هذا اللقب من جنسيات خمتلفة وذلك يف حفل اقيم 
يف سيدني يوم السبت يف 12 - 11 - 2011 يف مركز فيدرالية 
السالم العاملي يف جورج سرتيت يف سيدني حبضور عدد كبري من 

السياسيني االسرتاليني وفعاليات اجملتمع وممثلي اجلاليات.
واملعروف ان السيد العوادي حيمل عدة شهادات يف علم النفس 
عدة  يف  وشارك  له  سبق  وقد  الطبيعة  وراء  وما  الفلك  وعلوم 

مؤمترات وحبوث عربية وعاملية يف هذا اجملال. 

العامل الروحاني عالء العوادي..

العالم الروحاني عالء العوادي

املطران ملكي ملكي والعالم العوادي

العالم عالء العوادي وعقيلته نادية

العامل الروحاني عالء العوادي..
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س: جنرال ميشال عون مساء اخلري 
تشرين   22 يف  السطور  بني  يف 
هذا  جيعلنا  هل  ال2011،  الثاني 
عن  تقريرنا  يف  ورد  الذي  الكالم 
االستقالل نستغين عن جزء كبري من 

احللقة برأيك؟
مكاننا،  يف  نزال  ال  أننا  أعتقد  ج: 
الشكل  يف  االستقالل  كسبنا 
ال  واليوم  املضمون،  يف  وخسرناه 
نعرف أن منّيز بني االستقالل الشكلي 
أين  أعرف  احلقيقي، وال  واالستقالل 

يكمن السر يف هذا املوضوع.
س: ما الفرق بني الشكلي واحلقيقي 

يف مفهوم االستقالل؟
ج: يف الشكل حنن مستقلون وليست 
أرضنا  على  غريبة  جيوش  عندنا 
على  حتافظ  مقاومة  قوى  وعندنا 
اجتيحت  خطرة  منطقة  يف  وجودها 
يف  الداخل  من  أحيانًا  عّدة  مرات 
من  اخلارج  من  وأحيانًا  السبعينات 
اسرائيل واليوم ال تزال األخطار هي 
ما  كّل  لدينا  اآلن.  أكثر  ورمبا  هي 
وجيش،  مواطنني  من  سيادتنا  يعّزز 
وباملناسبة  وطين-  واجليش  املقاومة 
أقوى  أن يكون  الوطين  نريد جليشنا 
وأقوى. التشتت اليوم يأتي من عدم 
يقولون  فحني  لسيادتنا؛  مفهومنا 
بديل  ال  وقت  يف  مقاومة  نريد  ال 
جوهر  من  خنسر  نكون  املقاومة  من 
قضّيتنا، اىل من نعود حلماية لبنان؟ 
اليوم  نرى  حنن  املتحدة؟  األمم  اىل 
وتدخالتها...  املتحدة  األمم  قرارات 
وقد  مستقّرًا  السوري  الشعب  رأينا 
اقتصاديًا فماذا فعلوا  بالنهوض  بدأ 
به؟ سوريا كانت بلدًا حيرتم احلريات 
بلد  أي  ففي  والدينة،  االجتماعية 
من  اجتماعيًا  حرًا  نفسك  جتد  عربي 
العادات  وحرية  املعتقد  حرية  ناحية 
النوع  هذا  متارسها؟  اليت  والتقاليد 
اجملتمع  يف  موجودًا  كان  احلرية  من 
للعمل  فرص  اىل  باالضافة  السوري 
وفقًا للقوانني السورية غري املتشددة 

واليت تنحو اىل احلرية شيئًا فشيئًا.
س: وأتى التدخل اخلارجي ليحّد من 

استقالل هذه الدول؟
ج: نعم، أتى ليحّد...

س: سنعود اىل الشأن السوري يف 
شكل مفّصل

ج: أنا أتكلم عن األمم املتحدة... 63 
سنة والشعب الفلسطيين خارج أرضه 
املتحدة  األمم  من  صرخة  نسمع  مل 
تقول إن هذا الشعب حرم من أرضه 
وحرم من هويته، أين حقوق االنسان 
االنسان  حقوق  هل  فلسطني؟  يف 
املشّرد  الشعب  سوريا؟  يف  فقط 
يف  حنن  يلومننا  ثّم  له؟  حقوق  ال 
حقوق  حنرتم  ال  إننا  ويقولون  لبنان 
ومن  الفلسطينيني،  مع  االنسان 
بنكبة  تسببت  اليت  الدول  ينتقدنا؟ 
كانت  اليت  والدولة  الفلسطينيني، 
تركوا  عليهم!!،  الوصاية  لديها 
فلسطني  أرض  على  تستمّر  املؤامرة 
الفلسطينيني على  للدفاع عن  وهّبوا 
الشعور  هذا  على  نشكرهم  أرضنا، 
نسبة  لتحّمل  حمدودة  وسائلنا  ولكّن 
سدس الشعب اللبناني من الالجئني 

عندنا.
س: اذًا تقول جنرال أن النقص يف 
عوامل  نتيجة  هو  السيادة  مفهوم 

خارجية؟
نعطي  أن  حنن  نقبل  عندما  كال،  ج: 
معها  اليت  لتلك  حتى  دولة  حّقًا ألي 
حنتقر  نكون  أرضنا،  على  حّق، 
سيادتنا، علينا أن حنل مشاكلنا بني 
نقص  عندنا  اليوم  البعض،  بعضنا 
االستقالل  هذا  الوطنية،  بالثوابت 

ميكن  وال  الوطنية،  الثوابت  من  هو 
أن نقبل أن يقرر غرينا عّنا ويفرض 
علينا القرار، وال ميكننا أن نقرر ضّد 
أمر كهذا،  أو يفرض علينا  دستورنا 

مثل قّصة احملكمة الدولية...
س: انك تعطي باالجابة على االستقالل 

أجوبة على احملاور كّلها...
ج: أكيد ألّن االستقالل مهان...

أّنك  هو  اليوم  ملفتًا  كان  ما  س: 
للمّرة  االستقالل،  عرض  اىل  نزلت 

األوىل منذ زمن طويل؟
آخر  عامًا،  وعشرين  اثنني  منذ  ج: 

عرض أنا قمت به...
س: أي عام 1989؟

العام 1990 مل نصل  ج: نعم، ففي 
لتاريخ 22 تشرين الثاني، ذهبنا يف 

13 تشرين...
حتى   2005 العام  من  ولكن  س: 
اليوم مّرت احتفاالت عدة، هل ميكنين 
تلك  كل  حتضر  مل  ملاذا  أسألك  أن 
أسألك  أن  تفضل  إّنك  أم  العروض 

ملاذا نزلت اليوم اىل العرض؟
لألمر  العرض...ألن  اىل  نزلت  ج: 

معنى خاصًا اليوم
س: اال وهو؟

وبشعوري  شخصيًا  بي  يتعّلق  ج: 
يف  طويلة  حياة  عندي  الشخصّي، 
قيادة اجليش وأحببت أن أرى الشباب 
الذين كانوا معي، كانوا برتبة مالزم 
أصبحوا  واآلن  ونقيب،  ومالزم  أول 
أرى  وأنا  اجليش  كلهم قياديني يف 
اعتناءهم باجليش وبالتدريب وغريه.

العرض  إىل  ذهبت  لذلك  س: 
قصر  إىل  تذهب  ومل  العسكري 

بعبدا؟
ج:عدم ذهابي إىل قصر بعبدا للتهئنة 

بعيد االستقالل مرتبطة بشأن آخر.
هذا  هو  ما  آخر،  شأن  هناك  س: 

الشأن؟
ويكيليكس  وثائق  تقرأ  عندما  ج: 
عندها تعرف السبب، واليت كنا نعلم 

مبحتواها سابقًا.
س: هناك كالم يدعو إىل طي صفحة 

»ويكيليكس«
ج: حنن نعيش كل يوم »ويكيليكس« 
وحكام  األمريكيني  بني  عقد  ألنه 
من  عودتي  عند  بدأ  وقد  لبنان، 
األفرقاء  بعض  حاول  عندها  املنفى، 
حماولة  عرب  العودة،  هذه  عرقلة 
بذريعة  بذلك،  دولي  قرار  استصدار 
»الني  األهلي.  السلم  تتهدد  أنها 

عدت على رأس أسطول«.
مع  هي  اليوم  مشكلتكم  هل  س: 

رئيس اجلمهورية ؟
ج: املشكلة ليست حمصورًة مع رئيس 
مع  »بل  سليمان،  ميشال  اجلمهورية 
اجلميع«. اليوم لدينا حكومة يف لبنان 

جتتمع، ولكن آدائها سيىء.
املشارك  األكرب  الطرف  لكنكم  س: 
االسد  حصة  ونلت  احلكومة  هذه  يف 

فيها
 ج: ال تزال مشكلتنا كبرية مع هذه 
الشواغر، ومل  احلكومة، ألنها مل متأل 
أضحى  فالفساد  املساءلة،  حتقق 
اليوم.«الوزير  الدولة  بنية  من  جزءًا 
إدارته  ستكون  والفاسد،  املفسد 

على صورته«.
وليس  الفساد  عن  تتحدثون  س: 

لديكم بينات
مل  ملاذا  الشواغر؟  متأل  مل  ملاذا  ج: 
هذه  على  التنفيذية  السلطة  تقدم 

اخلطوة؟.
األفرقاء  بني  خالف  هناك  س:   

املسيحيني
على  باخلالف  التذرع  جيب  ال  ج: 
يف  ميثلهم  فمن  املسيحيني،  حصة 

احلكومة؟
س: بشكل اساسي العماد عون

ج: إذًا ملاذا ال ميكنه اقرتاح أمساء؟ 
ملاذا ال تؤخذ اقرتاحاتي االصالحية يف 
أنظف امللفات يف اجلمهورية اللبنانية، 
وخصوصًا يف الوزارات املسندة إىل 
مل  ملاذا  ؟  واإلصالح  التغيري  تكتل 
اقرتاحات  على  الساعة  حتى  يوافقوا 
الوزارات  أهم  أحدى  العدل،  وزير 
اليوم؟ انا طرحت هذه املشكلة وأريد 

جوابا عليها، فهل من جميب؟
يف  تقف  اليت  العوائق  هي  ما  س: 

وجه إقرار التعينات؟
الدولة،  يف  ملف  أي  إمتام  إن  ج: 
سبيل  يف  سياسيًا  دعمًا  يتطلب 
ذلك، وهذا الدعم اليوم ال يصب يف 
يف  بل  »النظيفة«،  امللفات  مصلحة 
مصلحة امللفات »الوسخة«، و ال أريد 

أن أجزم بكل شيء.
جملس  إىل  مرشحك  إن  يقال  س: 
بالكفاية  يتمتع  ال  األعلى  القضاء 

واألقدمية املطلوبة؟
لديه  العكس  على  إشاعة،  هذه  ج: 
األقدمية  هل  ثّم  املطلوبة،  الكفاية 
التعيني؟  عملية  يف  املعيار  هي 
وهل يعنّي قائد اجليش وفقًا ملعيار 

االقدمية؟ 
س: هلذا السبب يقدم بعض الضباط 

على اإلستقالة؟
ولكن  يستقيل،  البعض   ، ال  ج: 
بالواقع،  يرضى  كبري  عددًا  هناك 
يف  األغراق  عن  نامجة  فاالستقاالت 
العديد، فهناك كادر كبري من الضباط 
ليس هلم وظيفة يف اجليش، وهذا ما 
يدفعهم إىل اإلستقالة. أنا كنت من 
أصغر الضباط سنًا عندما عينت قائدًا 

للجيش.
نية  عدم  هناك  أن  تقصد  هل  س: 

يف االصالح؟
فاسدًا  أحدهم  كان  فإذا  طبعًا،  ج: 
وإذا  يستبدل،  وال  استبداله  وجيب 
ميكنك  وال  شاغرة  مراكز  هناك  كان 
أحدهم  يأتي  ثم  فيها،  تعيني  أن 
يريده  من  ليفرض  استقاللية  ويريد 

وإال يعرقل!!
س: من تريد أن تغري يف االدارة؟

أريد  وال  أحدًا  أغري  أن  أريد  ال  ج: 
االن أن أضع جدواًل بالتشكيالت، يف 
أل،  أن متمُ االدارة هناك شواغر وجيب 
لنمألها أواًل ثم نبدأ باحملاسبة. حنن ال 
حناسب أحدًا على النوايا وال حناسب 
خصومنا السياسيني بكيدية. استلمنا 
فيها  االدارة  يف  هم  ومن  وزارات 
السلطة  ولكن  سياسيًا،  معنا  ليسوا 
مارست  مارست،  اليت  التنفيذية 
بشكل  الشغل  وصار  صحيح  بشكل 
صحيح. ال نعمل وفق أهواء سياسية. 
النظيفة  امللفات  أصحاب  عن  نبحث 
على  الوقوف  ميكنهم  أشخاص  وعن 
أمواج  املوج،  مواجهة  يف  أرجلهم 

حترير  جيب  لذلك  تطّوق،  الفساد 
اإلدارة من نهج فاسد بأكمله.

احلكومة  مع  مشاكلك  هي  ما  س: 
احلالية

مشاريع  متوقفة،  كثرية  مشاريع  ج: 
مشاريع  االستثمار،  وتوظيف  التنمية 
مشاريع  املياه،  مشاريع  الكهرباء، 

النفط..
س: أخذمت مشروع الكهرباء

من  احلجر  »بيشيلو  كهرباء،  أي  ج: 
طريقك هون وبيحطوه هون..«  ولكنه 
ال يزال على طريقك، ما يقومون به 

هو لتأجيل الصدام.
س: خطة الكهرباء بانتظار املوازنة

بحث املوازنة لغاية االن؟  ج: ملاذا مل تمُ
القصة  السيء،  األداء  من  جزء  هذا 
ليست معقدة ولكن هناك نوايا عرقلة، 
فمن أين تأتي هذه النوايا؟ املوضوع 
وتنجيم،  فلكية  أسرار  اىل  حيتاج  ال 
شخص  لكل  السياسية  األهواء 
معلومة، واملسألة صارت كمن يتزوج 
امرأة وهو مرتبط بأخرى. جيلسون يف 
احلكم يف لبنان ويرتبطون يف اخلارج 

مع حكم آخر، لنقل ذلك بصراحة.
س: يف احلكومة احلالية؟

ج: احلالية والسابقة، على طول اخلط 
ال يوجد صفاء يف التعاطي مع الوطن. 
ما قلته يف العام 88 و 89 ال يزال 
صاحلًا، وإذا بقي النهج يف احلكومة 

على ما هو عليه فسيبقى صاحلا.
س: هذه احلكومة مشكلة من أكثرية 
وسطية  أقلية  ومن  حلفاؤك  هم 
تقاطعتم معهم حكوميًا، فهل ما تقوله 

يصح على القسمني؟
ج: لست يف معرض التعريب، جممل 
هو  اجملموعة  ضمن  القائم  النهج 

كذلك
اليت  التنموية  الشؤون  هي  ما  س: 

عرقل؟ تمُ
ج: خذ الكهرباء مثاًل، قدمنا حاًل شاماًل، 
أزالمهم  أطلقوا  بالعرقلة،  فبدأوا 
شامل  حبل  جئنا  جانبية،  أمور  إلثارة 
صغرية.  بتقنيات  إهلاءنا  فأرادوا 
يقّدم  هو  تقنيًا،  عاماًل  ليس  الوزير 
خطة، توافقون عليها، حيل املشكلة. 
منذ  احلكومة  اىل  مرسلة  املياه  خطة 
عليها،  يصّدق  مل  االن  ولغاية  زمن 
ومل تناقش، ناقشوها، ضعوا عليها 
ال  ولكن  حتى  ارفضوها  مالحظات، 
ويطويها  األدراج  متوت يف  ان  جيوز 
النسيان. مشروع النفط يصري ببطء 

كالسلحفاة، كل شيء متوقف.
يف  أيضًا  حيصل  التوقف  هل  س: 

اجمللس النيابي؟
اجمللس  اىل  تصل  ال  املشاريع  ج: 
حتى تتوقف هناك. اين هي ال 8900 
مليار اليت يتكلمون عنها يف املوازنة؟ 
اي  قبل  أكثريتها  األكثرية  فلتثبت 
شيء!! ال جيوز العرتاض شخص أن 

يوقف العمل.

 س: السنيورة تكلم مع الرئيس بري 
معتربًا ان ال 8900 مليار مثل ال 11 

مليار
ال  ليسوا مثل بعضهم،  اطالقًا،  ج: 
أو  أين  نعرف  وال  صرفوا  مليار   11
شكل  هلم   8900 ال  بينما  كيف.. 
ضمنها  من  وسيصرفون  املوازنة 
فأين  ثبوتية،  أوراق  هلم  وسيكون 
هي األوراق الثبوتية بالصرف لل 11 

مليار منذ 2006 وحتى 2009؟
س: ملاذا إذًا ال يدرج رئيس اجمللس 

هذا املشروع يف جلسة عامة؟
ج: ال أعرف، وّجه له السؤال

س: هل لديك بعد مالحظات على أداء 
احلكومة؟

االجتماعية  الشؤون  طبعًا،  ج: 
قّدمه  شامل  حل  هناك  والعمالية، 
مع  جانبيًا  بالتعاطي  فبدأوا  الوزير، 
بنزين  ببون  يرشونهم  تارة  العمال، 
املوضوع  زيادة..  الف  مبئيت  وتارة 
هناك  شامل،  حل  اىل  وحيتاج  أكرب 
نقل  وهناك  الصحي،  الضمان 
االقتصاد  اىل  الريعي  من  االقتصاد 
وهي  كبرية  مشكلة  هذه  املنتج، 
وزيادة  البلد  بإفالس  تساهم  اليت 
درس  اىل  الديون، كل شيء حباجة 
لتحقيق  الضرائب  توزيع  وإعادة 
العدالة االجتماعية.. أذا كان مدخولك 
الف لرية وانت تصرف ألفني فكيف 
ستسددها؟؟  وكيف  ديونك  ستوقف 
يف النهاية ستبيع أوالدك.. اللبناني 
اليوم »يبيع« أوالده، يعلمهم ويتعب 

عليهم ثم »يصّدرهم« للخارج.
س: ماذا هناك أيضًا؟ 

التحقيقات  املالي،  الشأن  ج: 
احلكومة،  مسؤولية  من  هذه  املالية، 
عماًل  يوقف  أن  القضاء  هل يستطيع 
من دون أن يكون لديه مساءلة من 
يف  احلق  أصحاب  هم  من  احلكومة، 
وكلنا  وأنت  أنا  املالية؟  الشؤون 
أصحاب حق يف الشؤون املالية، ومن 
أال  النيابي؟  اجمللس  أليس  ميثلنا؟ 
مع  احلكومة؟ حنن  أن يطال  يستطيع 
القضاء جيب  القضاء ولكن  استقالل 
احملاسبة  ديوان  العدالة.  حيقق  أن 
يكشف اخلطأ ويذهب إىل املدعي العام 
املالي، واملدعي العام املالي حيتفظ 
بامللف سنة، سنتني، أو ثالث، وهذا 
يرتب عليه مسؤولية سياسية وليس 
وغرامات.  جزائية  مسؤوليات  فقط 
يرتتب عليه مسؤولية سياسية، فماذا 
ألنك  باالعتذار  املتهم  يطالبك  عندما 
قلت إن ماليته ناقصة وغري سليمة؟؟ 
بدل أن يقدم ورقة احلساب يطالبك 

باالعتذار بكل وقاحة.
قصة  يف  االعتذار  طلب  هو  س: 
وأخذ  فتحها  أّنه  قلتم  اليت  اخلزنة 
موجوداتها، أو على األقل مل تطرحوا 
موجوداتها،  حول  استفهام  عالمة 
مع  لبنان  مصرف  من  وثائق  فأحضر 
هذه  أّن  قراءته  وفق  تقول  صور 
اجلردة  هذه  موجوداتها  وهذه  اخلزنة 

الكاملة.
كان  الذي    Inventaireال أين  ج: 
موجوداتها؟  ضمن  فيها،  موجودًا 
كان موجودًا وليس مبجرد أّنه اختفى 
اخلزنات  موجودًا.  يكن  مل  أّنه  يعين 
التفجري  وضد  احلريق  ضد  كانت 
بقيت  ولكنها  بقيت،  كانت  ما  وإال 
ال أخذوا  الشرعية،  بالطرق  تحت  وفمُ
واحدة  وكّل  املفاتيح  وأخذوا   code
)بيان   inventaire بداخلها  كان 
خزنتني  كانتا  وباملناسبة  مبحتوياتها( 
الثانية؟  اخلزنة  فأين  واحدة،  وليس 
أنا بالطبع مل أمحلها على ظهري ألنها 

حباجة إىل ونش.

املالية  وزارة  فقط  محلت  انت  س: 
اليت على النهر...

وكيف  الثانية؟  اخلزنة  هي  أين  ج: 
وصلنا إىل هنا؟ قالوا إن مستندات 
ولكن  احرتقت  قد  و92   91 العامني 
تبنّي أّن املستندات موجودة، ميزانية 
فكيف  موجودة،  و92   91 العامني 
صّفروا  كيف  احلسابات؟  صّفروا  
34؟؟.   ب  الصندوق  يقولون  كما 
فليقدموا بياناتهم، نوابنا املسؤولون 
يف جلنة املال يبّينون األرقام، وتبنّي 
وهناك  مسجلة  غري  هبات  هناك  أن 
ومصاريف  مسددة،  غري  سلفات 
ال  مربرة  غري  وهي  املوازنة  فاقت 
بقرارات وزارية كي نعرف من أعطاها 

وال بشيء.. 
هذه  من  كبريًا  قسمًا  لكن  س: 
امللفات البعض ميكن أن تكون عالقة 
الرئيس  أّن  األول  السبب  لسببني، 
والسبب  وضع،  يف  حمرج   ميقاتي 
الثاني أّنه أنتم عوضًا عن البحث معه 
هذه األمور على طريقة إسداء خدمات 
لتحصني وضعه احلكومي والشارعي، 

تتولون القصف السياسي؟
واملسؤولية  عدالة  العدالة  ج: 
مسؤولية، وإذا حتّمل الرئيس ميقاتي 
ترتفع  فعندها  جبرأة  مسؤولياته 
شعبيته. أصحاب هذا القول وكأنهم 
يتهّمون الطائفة السنية بأّنها تشجع 
الفساد والسرقات، بينما الواقع إنين 
تدعم  أن  من  السنية  الطائفة  أّجل 
يف  املرتكبة  املوبقات  يغّطي  رئيسًا 

احلكم.
هناك قصة تروى عن نائب عام يف 
هم  اتمُ االنتخابات  فرتة  فخالل  روما، 
maire Le، وهو  البلدية  ابن  رئيس 
ومن  واسعة،  صالحيات  وله  منتخب 
هم  اتمُ املسيحي،  الدميقراطي  احلزب 
النائب  مع  التدخالت  فبدأت  جبرمية 
العام الذي ينتمي اىل نفس احلزب، 
وعن الضرر الذي سيلحقه حكم االدانة 
العام جلم  النائب  بسري االنتخابات.. 
ألدافع  هنا  »أنا لست  بقوله:  اجلميع 
عن  ألدافع  بل  روما  يف  احلزب  عن 
العدالة يف روما«، فالعدالة هي شيء 
أكرب من احلكم وهي اليت حتفظ احلكم 

وتبعده عن الفساد.
هذه  من  كبري  قسم  جنرال  س: 
املالحظات اليت أدليت بها حول أداء 
احلكومة مرتبط بتأخري مناقشة املوازنة 
االتفاق  بعدم  مرتبط  أيضًا  هو  الذي 
صحيح  الدولية،  احملكمة  متويل  على 
مشروع  أعّد  املال  وزير  الكالم؟  هذا 

املوازنة..
ج: ملاذا مل يرسلها؟

س: ألنكم غري متفقون على بند حمدد 
مببلغ 109 مليار لرية لتغطية نفقات 
الدولية،  احملكمة  من  وحصته  لبنان 
هو  هذا  أليس  املوازنة،  فتوقفت 

الوضع؟
نوقف  مليون  ثالثني  أجل  من  ج: 
أنا مل يبلغين أحد أن  املوازنة كلها؟ 

املوازنة واقفة.
جملس  يف  وزراؤك  يطرح  أال  س: 
الوزراء هذا السؤال وملاذا ال نناقش 
مرة  من  تتأجل  جلسة  وبكل  املوازنة 

إىل مرة أخرى؟.
إّنها  يقول  تصرحيًا  مرة  مسعت  ج: 
مؤجلة آلذار. إقرار احملكمة مؤجل إىل 

األسبوع املقبل وليس املوازنة.
س: واملوازنة مرتوكة؟

األداء  مسؤولية  من؟  مسؤولية  ج: 
السيئ يف احلكومة. أنا ال أعرف ملاذا 

كل شيء يوّقف ويتعّطل.
س: هل تتحدث مع كبار املسؤولني 

أنا ضد الفساد أينما وقع، ولست ضد طائفة أو مذهب
العماد ميشال عون يف »بني السطور« عرب OTV:يف املاضي أراد منا األمريكيون أن خنضع لسوريا واليوم يريدون استعمالنا حملاربة سوريا
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يف هذا املوضوع؟
يقدمون  وزراء  لدينا  ج: 
املياه  خطة  لدينا  مشاريع، 
وخطة الكهرباء؛ نقلوا »الدبشة« 
مكان  ووضعوها يف  مكان  من 
آخر، ولكنها ال زلت على نفس 
اليوم  إذا مل يؤخّروك  الطريق، 
التعاطي  طريقة  غدًا.  يؤخرونك 
يف الشؤون االجتماعية واملالية 
والضمان  الشاملة  اخلطة  ومع 
والرواتب  واألجور  الصحي 
وتوزيع الضرائب كّله متوّقف.

س: أنت يف هذا الوقت بشبه 
قطيعة مع كبار املسؤولني؟

تكرار  سأقول؟  ماذا  ج: 
الكالم؟؟ أنا لست شحاذًا على 
بابهم، هذه أمور تتعلق حبقوق 
وأكثر  مرة  أحتدث  الشعب 
بعيد،  من  أحتدث  بعد  وفيما 
ليس بالضرورة أن أذهب. أنا 
أحتدث أواًل بصوت هادئ بعدها 
أتكلم بلهجة أعلى وبعدها بطلع 
الناخبني  أحرتم  فأنا  بالعالي.. 
ترى  أال  اللبناني،  والشعب 
صيت السياسيني يف الشارع، 
باستفتاء  يقومون  مرة  كل  يف 
إن  يقولون  النتيجة  بالشارع، 
وسارقني  فاسدة  الطبقة  كل 
علينا  أليس  هنالك.  ما  وإىل 
السياسي  صورة  حنّسن  أن 
يكذب  وال  الناس  حيرتم  الذي 
عليهم؟. أناضل من أجل حتسني 

صورتهم أيضًا!.
تقول  مّما  كبري  قسٌم  س: 
إّن  ُيقال  باملوازنة،  يتعّلق 
املوازنة متوّقفة بسبب احملكمة 
الدذولّية  واحملكمة  الّدولّية، 
زهيد  مبلٍغ  بسبب  متوّقفة 
جّدًا. مَل ال توافقون على متويل 
احملكمة وتنتهون من كلذ هذه 

املشكلة؟
وأكّرر  الّسابق  يف  قلت  ج: 
اآلن: أنا ال أوافق على احملكمة 
دستورّية.  غري  ألّنها  الّدولّية 
بني  مرورها  تهريب  فطريقة 
حكومة الّسنيورة وبان كي مون 
الّتهريب  هذا  كذلك.  جيعلها 
ورفع  قضاءنا  استهدف 
الّلبناني،  الّشعب  عن  احلصانة 
حتت  هو  الّلبناني  الّشعب  ألّن 
وفقًا  الّلبناني  القضاء  حصانة 
الّدستور.  من  عشرين  للماّدة 
ولكي تتغرّي املاّدة عشرين من 
بعض  يبقى  ولكي  الّدستور، 
أثر للّسلطة الّلبنانّية يف مراقبة 
الذي سنوكله  اخلارجي  القضاء 
يكون  أن  جيب  املسؤولّية، 
هناك اّتفاق، وهذا االتفاق جيب 
اجلمهورّية  رئيس  به  يقوم  أن 
يف  تصديقه  ذلك  بعد  ليتّم 
احملكمة  مترير  الّنّواب.  جملس 
صالحّيات  أيضًا  استهدف 
رئيس اجلمهورّية من خالل خرق 

املاّدة 52 من الدستور.
اجلمهورّية  رئيس  ولكّن  س: 

موافق على احملكمة.
استمرار،  هو  احلكم  ج: 
يوافق  مل  الّسابق  والرئيس 
األساسي  اإلتفاق  إقرار  على 
ألّنه مل يتّم احرتام املاّدة 52، 
احلالي  للرئيس  ميكن  فكيف 
حيرتم  مل  اتفاق  على  املوافقة 
زد  الدستور؟  من   52 املاّدة 

حيرتموا  مل  أّنهم  ذلك  على 
الّنّواب، واستغنوا عنه.  جملس 
الّسنيورة وباإلّتفاق مع بان كي 
مون قفز فوق القضاء الّلبناني 
وفوق  اجلمهورّية  رئيس  وفوق 
سابقة  وهذه  الّنّواب،  جملس 
حياول  ال  الّتاريخ.  يشهدها  مل 
بان كي مون إقناعي اّن الّسلم 

العاملي مهّدد بسبب لبنان.
من  سلسلة  بسبب  مهّدد  س: 

اإلغتياالت.
ج: سلسلة من اإلغتياالت؟ قل 
لي كم مليون عراقي ُقتلوا على 
املسؤول  من  األمرييكّيني؟  يد 
يف   »collateral damage»الـ عن 
تنقنعين  أن  تريد  هل  العراق؟ 
أّن جّل اهتمامهم كان اإلغتياالت 
من  لبنان؟  يف  حصلت  اليت 
األهمّية بني  أن حيّدد  يستطيع 

قتيٍل وآخر؟
أن  عون  ميشال  يريد  مَل  س: 
امللكّيني،  اكثر من  ملكًا  يكون 

او رئيسًا اكثر من الّرؤساء؟
أّنين  مّرة  من  أكثر  قلت  ج: 
ساوافق على احملكمة إن اّتبعت 
ولكّنين  الّدستورّية.  الوسائل 
مهّمة  هي  ما  أعرف  أن  أريد 
هذه احملكمة. ال أعرف مهّمتها، 
وبالّتالي ال أعرف عالَم يريدون 

مين أن اوافق.
يف  متريرها  إعادة  آلّية  س:  
إذ  معّقدة،  الّدستورّية  األطر 
جيب أن تعود إىل جملس األمن 
جديد  من  الّتفاوض  وتطلب 
بعد  لتعود  إنشائها،  قرار  على 
ذلك وتأتي بالّنظام إىل احلكومة 
الّلبنانّية لتقوم احلكومة بدورها 
النيابي،  اجمللس  إىل  بإرساله 

ليحصل اإلّتفاق هناك.
أنا  أفعل  أن  أستطيع  ماذا  ج: 
لو  املشكلة  أين  ذلك؟  حيال 
احملكمة  على  مّر  ذلك؟  حصل 
فأين  سنوات،  الّست  حوالي 
أشهٍر  سّتة  اخذت  اذا  املشكلة 
إقرارها  ميكن  ال  مَل  إضافّية؟ 
جملس  مع  سريع  بتفاهٍم 
أشهٍر؟  بضعة  يّتخذ  قد  األمن 
يستطيعون ان يقوموا بذلك لو 
صحيحة،  بطريقة  العمل  أرادوا 
ولكن إن مل يكونوا يريدون أن 
ان  فيستطيعون  جّيدًا،  يعملوا 
يضيعوا ما يشاؤون من الوقت، 
اإلجازات  اخذ  يستطيعون 
املرضّية  والفلرص  السذنوّية، 
أّنهم  طاملا  هنالك  اىل  وما 
يتقاضون يف نهاية الّشهر 25 
لديهم مصلحة يف  ألف دوالر. 
أن  علينا  وحنن  الوقت  إضاعة 
إضافّية  سنوات  لعشر  منّوهلا 

وفقًا حلساباتهم.
س: طاملا اّن هذه هي مشكلتك 
وافق  مَل  الّدولّية،  احملكمة  مع 
واإلصالح  الّتغيري  تكّتل  وزراء 
العام  حكومة  الّتمويل يف  على 

2010؟
مشروع  يومها  هناك  كان  ج: 
موازنة وطالبوا سلفة للمحكمة، 
حياولون  كانوا  الوزراء  ولعّل 
شرعّيًا.  ذلك  أّن  يعتقدوا  ان 
كانت  اليت  بأكملها  احلكومة 
هذه  مسؤولّية  تتحّمل  يومها 
حماكمة  حتّتم  وهي  الّسلفة، 
أموااًل  يدفعون  ألّنهم  الوزراء 
اعتقدوا  قانون.  أّي  يغّطيها  ال 
الّسلفة  أّن  الّشكل  حيث  من 

الّنّواب  جملس  إىل  ستذهب 
الّتصديق  ليتّم  ستناقش  حيث 

عليها.
يف  أوقفتموها  ولكّنكم  س: 

جملس الّنّواب.
ج: مل تصل إىل جملس الّنّواب. 
املال  جلنة  يف  إيقافها  مّت 

واملوازنة.
س: أسقّطم حكومة سعد احلريري 

بسبب احملكمة الّدولّية...
ج: ليس بسبب احملكمة الّدولّية 
إمّنا بسبب شهود الّزور، واآلن 
يتّم تعطيل شهود الّزور ألّنهم 
ال يعّينون رئيسًا للمحكمة وقد 
القضّية.  جوهر  هو  هذا  يكون 
جمللس  رئيسًا  يعّينون  ال  هم 
مّرة  كّل  ويف  األعلى،  القضاء 
رئيس  اختيار  إىل  نتوّصل 
لعدم  سبب  ألف  له  جيدون 
من  على  وافقنا  وإن  تعينيه، 
كما  سيعمل  كرئيس  يطرحون 

يشاؤون ولن نصل لنتيجة.
الرئيس جنيب  يطلب  أمل  س: 
ميقاتي من وزير العدل مطالعة 
مللف شهود الزور إلحالته غلى 

جملس الوزراء؟
مطالعته  أجنز  العدل  وزير  ج: 

وقّدمها.
س: أمل حِيلها الرئيس ميقاتي 
هل  الوزراء؟  جملس  إىل 
شكيب  الوزير  مطالعة  ُأجنزت 

قرطباوي؟
ج: بالّطبع أجنزها.

س: أسقّطم حكومة سعد الّدين 
متعّلق  ملّف  بسبب  احلريري 
جئتم  بعدها  الّدولّية،  باحملكمة 
أمل  للحكومة.  رئيسًا  مبيقاتي 
هذا  يف  ميقاتي  مع  تتكّلموا 
لرئاسة  ترشيحه  قبل  املوضوع 

احلكومة؟
ج: لست أنا من قام باحملادثات 
معه، إمّنا حليفي، واملشكلة هنا 
وليست  احلليف  هذا  مع  هي 
باستقاللّية  أتكّلم  أنا  معي.  
هي  كما  احملكمة  إّن  وأقول 
مّرات،  ثالث  تستهدفنا  حاليًا 
عليها..  نوافق  أاّل  وجيب 
احلصانة  برفع  أّواًل  تستهدفنا 
إىل  وإرساهلم  الّلبنانّيني  عن 
منها  وجزٌء  دولّية،  حمكمة 
ألّن  الّلبناني  بالقضاء  يتعّلق 
اليت  الّدستورّية  الّسلطات 
توافق على تغطيته،  تغّطيه مل 
وتستهدفنا ثانيًا يف صالحيات 
رئيس اجلمهورّية الذي عليه ان 
ذلك  بعد  ليحّوله  اإلّتفاق  يعقد 
وثالثًا  النيابي،  اجمللس  اىل 
النيابي  اجمللس  تستهدف 
دوره؛  الغاء  ناحية  من  برّمته 
أن  الّدول  بعض  شاءت  لقد 
تفعل  كما  متامًا  وختّطط  تقّرر 
اآلن مع سوريا، فنسمع رئيس 
الّرئيس  من  يطلب  مثاًل  تركيا 
األسد الّتنّحي. بأّي صفٍة يطلب 
منه ذلك؟ قد يكون يعتقد أّنه 
العثمانّية  اإلمرباطورّية  وريث 
العثمانّية.  الّسلطنة  رئيس  أي 
أخاف من أن يعلن نفسه خليفة 

للمسلمني. )ساخرًا(.
حُيكى  اجلّو،  هذا  ظّل  يف  س: 
تتجه  احلكومة  يف  جمموعة  عن 
بند  ميّر  مل  إن  اإلستقالة  إىل 
متويل احملكمة الّدولّية، ولكنها 
مل تقل ذلك بعد، ويف املقابل 
انتم لديكم الكثري من املالحظات 

فهل  امللّفات.  من  كثرٍي  على 
بّتم يف سباٍق  حول الّتنّصل من 

هذه احلكومة؟
يف  أبقى  أن  جيب  هل  ج: 
هل  وعاجزًا؟  متفّرجًا  احلكومة 
يقتصر دوري يف احلكومة على 
فقط؟  للكهرباء  حمّول  تركيب 
الكهرباء  عن  مسؤولون  حنن 
يف كّل لبنان وعن تأمني التّيار 
متواصلة.  بطريقة  الكهربائي 
من  اخلزينة  على  الكثري  سنوّفر 
سنقوم  اليت  املشاريع  خالل 
بها. حنن مسؤولون عن تصحيح 
قطاع املياه الذي استنزف كّل 
املوارد خالل عشرين عامًا وبتنا 
املياه.  عجٍز يف  حالة  اآلن يف 
من  نسائل  أاّل  املعقول  أمن 
حكم ملّدة عشرين عامًا فأوصل 
عليه  هي  ما  إىل  الكهرباء 
اليوم، واملياه أيضًا، وال يزال 
حّتى اآلن يقوم بعرقلة الّنفط، 
من  اإلّتصاالت  تطوير  وبعرقلة 
داخل شركة اإلّتصاالت وغريها 
القضائّية  امللّفات  من  كثري 
اليت باتت تزن أكثر منه واليت 
جتاوزته أيضًا يف اإلرتفاع؟؟!! 
ومنها ديوان احملاسبة واملراقبة 
الثذانية وغريها من األمور؟؟!! 
عن  نسكت  أن  يريدوننا  مَل 
أن  جيب  هل  ذلك؟؟!!  كّل 
على  يتخّوفون  ألّنهم  نصمت 
شعبّيتهم؟؟!! فليتذّكروا مّدعي 
خيسر   « قال:  الذي  روما  عام 
أهتّم.  ال  فأنا  يربح،  أو  حزبي 
أنا هنا إلنقاذ العدالة وتطبيقها 

يف روما«.
الّدولّية،  س: مبوضوع احملكمة 
هل تسمع الكالم الغربي الذي 
يف  سيدخل  لبنان  إّن  يقول 

مواجهة مع اجملتمع الغربي...
أحد  يتكّلمن  ال  أّواًل،  ج: 
»بالّدولي«، فهذه ليست حمكمة 
خاّصة  حمكمة  هي  بل  دولّية، 

للبنان.
لبنان  يِف  مل  إن  يقولون  س: 

بالتزاماته...
ج: هم قّرروا عن حكومة قائمة 
ومّحلوها التزامات!! كيف ميكن 

أن يقوموا بذلك؟؟!!
س: رئيس اجلمهورّية واحلكومة 
اإللتزامات.  هذه  على  وافقا 
وافقوا عليها من على منرب األمم 

املّتحدة.
»جملس  أنا  الّنائب.  أنا  ج: 
رئيس  أبرم  لو  الّنّواب«. 
من  ووّقعه  إّتفاقًا  اجلمهورّية 
يف  اإلّتفاق  هذا  ميّر  أن  دون 
أن  ميكن  ال  الّنّواب،  جملس 
جملس  على  قانونّيًا.  يكون 
الّنّواب أن يوافق على أّي اّتفاق 
يرّتب على لبنان دفع األموال، 
الّدستور.  عليه  ينّص  ما  وهذا 
للبنان  أّن  األمريكّيون  يعلم  أال 
كي  بان  يعلم  أال  دستورًا؟؟!! 
لألمم  ينتسبون  من  وكّل  مون 
املّتحدة اّن للبنان دستورًا؟؟!! 
األمم  شرعة  تنّص  عالَم 
املّتحدة؟؟ أال تنّص على احرتام 
تتعاطى  اليت  الّدول  شرعة 
يكن  مل  إّنه  يقولون  معها؟؟!! 
نّواب  جملس  وال  حكومة  هناك 
واخّتذوا القرار نيابًة عّنا، واآلن 
التزامات!!!  علينا  إّنه  يقولون 
إىل  تذهب  أن  املمكن  أمن 
ومن  الغذاء  وتتناول  املطعم 

ثّم ترسل لي الفاتورة ألدفعها 
أنا بداًل منك؟؟  جيب ان ميّرروا 
الدستورّية  األطر  عرب  احملكمة 
البنود  نرى  أن  أّواًل  نريد  ألّننا 
هذه  حتكم  أساسها  على  اليت 
األوىل  املّرة  وهذه  احملكمة، 
اليت تقوم بها حمكمة بالّتشريع 
لنفسها لتقوم بعد ذلك وحتكم 
املّرة  هذه  شّرعته.  ما  بوجب 
قرارًا  فيها  نرى  اليت  األوىل 
اآلن  فلدينا  متدّرجًا،  إّتهامّيًا 
أربعة مّتهمني وقد يكون لدينا 
يف الغذ سّتة مّتهمني أو أكثر!! 
ال أرى أّن يف ذلك عدالة، بل 
أنا  مسّيسة.  عدالة  هو  أراه  ما 
أطالب بتمرير احملكمة عرب األطر 
لكي نضع ضمانات  الّدستورّية 
متنع تسييسها. حنن مع العدالة 
والسعودية  وأمريكا  لبنان  يف 
وأّي  واألردن  وسوريا  ومصر 
كّل  العدالة يف  مع  حنن  بلد.. 
تكون  ان  شرط  العامل  أقطار 
لضرب  ذرائع  وليست  عدالة 
وخلق  والّتخريب  الّناس 
بّشرت  اليت  اخلاّلقة«  »الفوضى 

بها كوندليزا رايس.
العالقة  الّنقاط  من  س: 
احلكومة  يف  جّدًا  واألساسّية 
هناك  اإلنتخاب.  قانون  احلالّية 
وزارة  وضعته  أّولي  مشروع 
الّداخلّية ومّتت مناقشته، ويقال 
إّنه ستتّم مناقشته يف اجللسة 
الّتالية. ويف الوقت عينه، كان 
برعاية  مسيحّية  ورشة  هناك 
الّراعي  بشارة  مار  البطريرك 
جديد.  إنتخاب  قانون  إلقرتاح 

أين أصبحتم يف املسارين؟
ج: ال نزال يف مرحلة العرض. 
ان  وجيب  املوضوع  إقرتاح  مّت 
ليصار  كثرية  جبلسات  ُيتابع 
إىل إّتفاق على هيكلّية القانون 

وتقسيم الّدوائر اإلنتخابّية.
س: أقّر مشروع وزارة الّداخلّية 

مبدأ النسبّية؟
ج: نعم مبدأ النسبّية. منهم من 
يطالب بنسبّية تصل حلّد %10، 
ومنهم   %12 يطالب  ومنهم 

...%15
مبدأ  مع  انتم  هل  س: 

النسبّية؟
ج: نعم حنن مع مبدأ النسبّية.

احلكومة  يف  قوى  هناك  س: 
تعارض مبدأ النسبّية.

ج: نعم هناك قوًى تعارض مبدأ 
القانون  نقّر  أن  النسبّية. جيب 
وما  الوزراء،  جملس  يف  أّواًل 
الوزراء  جملس  يف  نقّره  أن 
له يف  أكثرّية  عن  بالبحث  نبدأ 
جملس الّنّواب، ولكّننا لن نبحث 
له عن أكثرّية يف جملس الّنّواب 
يف  إقراره  إىل  ُيصار  مل  ما 
اكثرّية  هناك  الوزراء.  جملس 
وتستطيع  الوزراء  جملس  يف 
ان تقّره. ال نستطيع ان ننتظر 
دائمًا اإلمجاع على كّل القوانني، 

كما أّننا لسنا حكومة إمجاع.
يف  لستم  واضح.  هذا  س: 
األمور  على  إّتفاق  حكومة 

الّصغرية حّتى.
ج: حنن لسنا يف حكومة إمجاع 
وكأّننا  الّتصّرف  علينا  ووجب 
نشأ  هنا  ومن  إمجاع،  حكومة 

اخلالف.
إقرار  تريدون  كيف  س: 
والّنائب  احلكومة  يف  املشروع 

وليد جنبالط يقول....
جنبالط.  الّنائب  فليسقطه  ج: 
فإّما  قانون  إقرار  تريد  عندما 
انسجام  هناك  يكون  أن  جيب 
فليسقطه  وإّما  إقراراه،  ويتّم 

الّنائب جنبالط.
س: هو يقول إّن املطلوب من 
ما  ضرب  هو  النسبّية  قانون 
تبّقى من نفوذ احلزب الّتقّدمي 

اإلشرتاكي.
ج: هو يرى لبنان والعامل أمجع 
وكأّن  اإلنتخابّية  دائرته  من 
ليس هناك أحدًا غريه. أال حيّق 
ألحٍد مشاركته؟ أليس هناك من 
أقلّية درزّية حيّق هلا بنائٍب من 
املوضوع  الّنيابّية؟  كتلته  خارج 
هو  إمّنا  نفوذ،  موضوع  ليس 
يريد حصر الّتمثيل بنفسه. هذا 
الّصغرية  الّديكتاتورّية  من  نوع 
على  ميارسها  أن  يريد  اليت 

شعبه.
مدى  هو  ما  بتقديرك،  س: 
تواجهكم  اليت  املشاكل  ارتباط 
مع الّنائب جنبالط، من املعارضة 
ملشروع الكهرباء، إىل األشغال 
اآلن مع الوزير غازي العريضي، 

بقانون اإلنتخاب؟
كل  لي  بالّنسبة  أعلم.  ال  ج: 
وال  حدة  على  هو  موضوع 
إن  آخر.  موضوع  بأّي  يرتبط 
أؤّيده  جّيدًا،  املوضوع  كان 
يكن  أيًا  تنفيذه،  على  وأعمل 
من قّدمه، واملوضوع الذي أراه 
وأعمل  وأوقفه  أعارضه  شائبًا، 

على تصحيحه إن استطعت.
س: ولكن هل يكّلمكم الّنائب 
رسائل  لكم  يبعث  أو  جنبالط 
ملطالبتكم مبسايرته يف موضوع 
بدوره  هو  فيسايركم  النسبّية 

يف باقي املواضيع؟
يبعث رسائله  وليد جنبالط  ج: 
على اهلواء، وبهذه الّطريقة أنا 
ال  ألّنين  رسائل  أّي  أتلّقى  ال 

أملك القطًا.
له اآلن رسالة  توّجه  أنت  س: 
على نوعّية رسائله. سانتقل إىل 
قانون اإلنتخاب يف بكركي، ما 

هي املشاكل اليت واجهته؟
ج: مل تواجهه املشاكل. وصلنا 
طرحه  الذي  القانون  نقطة  إىل 
الذي  األرثوذكسي  الّلقاء 
مذهب  كّل  ينتخب  بأن  يطالب 
من  جديد  القانون  هذا  نّوابه. 
إنساٍن  وكّل  املضمون،  حيث 
وحبسب  طريقته،  على  يفّسره 
تفكريي، أرى أّنه ميّس بامليثاق 
أّي  هناك  كان  إن  الوطين. 
أن  جيب  امليثاق،  يف  تغيري 
لنبحثه،  جمتمعني  مجيعنا  نكون 
اللذبنانّيني،  كل  هنا  وأقصد 
أن  واحد  لطرف  ميكن  ال  ألّنه 
يغرّي امليثاق. نستطيع أن نقّرر 
القانون  أّنه  كمسيحّيني  حنن 
االنسب بالنسبة لنا، ولكن ماذا 

سنفعل مع الّطوائف األخرى؟
احلريري  سعد  أّن  مسعت  س: 

وافق على هذا املشروع؟
قاعدة  على  يربح  هو  نعم،  ج: 

هذا القانون.
س: كيف؟

يؤّيدونه  أناس  مع  يلتقي  ج: 
ويعود ليشّكل معهم األكثرّية. 
هو ميلك األكثرّية فريبح. حتالفه 
له  يؤّمن  جنبالط  وليد  مع 

يتبع يف العدد املقبل

العماد ميشال عون يف »بني السطور« عرب OTV:يف املاضي أراد منا األمريكيون أن خنضع لسوريا...
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مناسبات

حبضور شخصيات دينية وسياسية وفعاليات 

قنصلية لبنان العامة يف سيدني حتتفل بعيد االستقالل الـ 68

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

القنصل العام نعوم

اقام قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري 
نعوم احتفاال حاشدا يف صالة فونتانا دي تريفي 
مبناسبة عيد االستقالل الـ 68 حضرته شخصيات  
دينية وسياسية ودبلوماسية وفعاليات اجتماعية 

واعالمية.
االسرتالي  بالنشيدين  بدأت  اليت  واملناسبة، 
عبيد  موريس  الزميل  من  كل  قدمها  واللبناني، 
والزميلة ماري ميسي، ووزع القنصل العام نعوم 
خالهلا شهادات تقدير لكل  من االب بول جبري، 
محود  علي  املهندس  معرباني،  منى  الدكتورة 
سالم  والشيخ  حداد  جو  محود،  منال  وعقيلته 

غطاس.
كما منح درع قنصلية لبنان العامة لكل من رجل 
السابق  والسيناتور  دكان  جان  السيد  االعمال 

ادوار عبيد خلدماتهما اجلليلة للجالية اللبنانية.
االحتفال  عن  دي  يف  دي  عرض  جرى  وقد 
توقيع  جرى  حيث  املاضي  العام  خالل  باملناسبة 
املشاركني على علم لبناني قام وفد من اجلالية 
اثناء زيارته اىل بريوت بتسليمه اىل فخامة رئيس 

اجلمهورية العماد ميشال سليمان.
بصور  الطاوالت  ارقام  استبدال  الفتا  وكان 
وتاريخ  الكامل  االسم  تتضمن  لبنانيني  ملبدعني 

الوالدة والوفاة وجمال االبداع والعطاءات.
والقى سعادة القنصل اللبناني العام كلمة هذا 

نصها:
يف  لكـم  اجملـد  الشهداء،  كل  لبنان،  شهداء   .

عليـائكم.
أصحاب السعـادةوالسيادةوالسماحة  والفضيلة،
أيها األخوات  واألخـوة، بنات  وأبناء وطـن األرز..

السالم لكـم  ومعكـم  وعليكـم.
 ً معا  لنحتفل  السعيدة  العشية  هذه  يف  جنتمع 
نلتقي كلـّنا لسؤال خاطر وطننا  الوطين،  بعيدنا 

املفّدى، وهو األب العطوف ألبناء جتمعُهم األخّوة 
ولنحمـُد اهلل تعاىل على نعمة االنتماء اىل الوطن 

- الرسالة:
- رسالة التعايش  واحملبة.
- رسالة احلوار و التسامح.

- رسالة التضامن  والوحدة.
- رسالة احلرية  و الدميوقراطية.

- رسالة العنفوان  و الكرامة.
إن الوطنية احلقة تتجّسد يف القيام بأعمال منجزة، 
به،  هي  نقوم  ال  مبا  الكالم  ليس يف جمّرد  و 
فعل إميان باملرتكزات االساسية ملبادىء بديهية 

سامية:
- ال وسط  بني احلـوار والعنـف.

- ال وسط  بني احلريـة  و العبوديـّة.
- ال وسط  بني الكرامـة و اخلنوع.
- ال وسط  بني العدالـة  و الظلـم.
- ال وسط بني العفـّة  و الرذيلـة.

القرن  ستينات  منذ  لبنان«  »ربيع  بدأ  أعّزائي.. 
مع  الدميوقراطية،  عن  الزود  حركة  مع  املاضي، 
الدفاع عن احلرية وصون العنفوان ضد جتاوزات 
املكتب الثاني آنذاك؛ كما كان »ربيع لبنان« مع 
إنتفاضة السيادة الوطنية ضد »إتفاقية القاهرة« 
تفتح  اىل   ً وصوال  الذكر،  السيئة  و  الشهرية 
تصاعد  مع  الذكية  البخور  برائحة  العابقة  أزهاره 
الراحل  الرئيس  فخامة  بإعتالء  األبيض  الدخان 

سليمان فرجنية سـدة الرئاسة األوىل.
الزمن، وإستّمر  لبنان« يف ذاك  »ربيع  بدأ  نعم، 
احلادي  القرن  - منذ مطلع  بإذن اهلل  - ويستمر 
والعشرين، ما شّجع وسّهل ظهور حتركات الربيع 
يف بعض الدول العربية، مطلع هذه السنة، وال 
يسعـنا إالّ  الوقـوف إجالالً  لكل نقطـة دم سفـِكـت 

ظلمـاً  يف أي مكان من العامل.

أحّبائي.. ورد يف خطاب قسم اليمني الدستورية 
لفخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
بتاريخ 2008/5/25، بالنسبة إىل االنتشار اللبناني 
يف العـامل الذي وصفه بـ » جناح لبنان الثاني«، 

ما يلي:
و  املغرتبني،  حبقوق  االعرتاف  علينا   «
تعزيز  إىل  اآليلة  االجراءات  يف   ً قدما  املضي 
واالستعانة  بالوطن،  وتداخلـهم  التصاقهم، 
بقدراتهم  وتوظيفها، حتى ال يبقوا يف غربة عن 

الوطن...«. 
اليد  أصابع  تتجاوز  ال  قليلة  أشهر  إال  هي  وما 
رقم  القانون  النواب  أقرّ  جملس  الواحدة، حتى 
االقرتاع  حق  املـُتضّمن   2008/10/8 بتاريخ   25
النيابية  االنتخابات  يف  اخلارج  يف  للمقيمني 

القادمة عـام 2013.
وجتنباً  إلهدار هذا احلق، ندعوكم مجيعاً  اىل إيالء 

هذا املوضوع االهتمام الالزم متهيداً  
القرار السياسي،  الفّعـالة يف صناعة  للمشاركة 
واملساهمة يف إيصال من تأمتنوه على مصاحلكم 
قـدر  على  يكـون  ومن  اجلديـد،  اجليل  ومستقبل 

ثقتكم به  ووكالتكم امُلعطـاة لـه.
احلضور الكريم،

الدكتور  الكبري  لالقتصادي  حماضرة  يف  ورد 
مروان إسكندر، أن اللبنانيون العاملون يف اخلارج 
ممن يتفاعلون مع عائالتهم  و حاجاتها، ميثلون 
نسبة 35 يف املئة من جممل األيدي العاملة يف 
لبنان، أي أن عددهم يفـوق الـ 400 ألف، و أن 
حتويالتهم عرب املصارف تبلغ مثانية مليارات دوالر 
العديد منهم يفدون  ، باالضافة اىل أن  سنويـّاً 
إىل البلد حاملني مبـالغ نقـدية ال تقـلّ  عن ملياري 
إنفاقها  ، هذه املبالغ تساهم عند  دوالر سنوياً 
الدخل  حجم  وزيادة  األقتصاد  حركة  تنشيط  يف 

القومي. 
نشاطات  تنـّوع  إىل  إسكندر  الدكتور  يشري  كما 
اللبنانيني يف اخلارج و يف خمتلف احلقول، سواءً  
منها النشاطات التجارية، أو يف جمال االتصاالت 
أو  الصناعة،  أو  التعليم،  أو  املقاوالت،  أو   ،
الزراعة،  أو خدمات املعلوماتيـّة أو الفنون على 

تنـّوعها ... و االبداع على خمتلف األصعدة.
الشركات  أعمال  حجـم  إسكندر  الدكتور  ويقّدر 
اللبنانية يف اخلارج جمتمعة ما يفوق 50 مليار دوالر 
سنوياً  و أعداد موظفيها يفـوق 120 ألف موظف، 
وما  موظفيها،  معاشات  و   ، بأرباحها  هي  و   ,
يتوافر لعدد كبري من هؤالء من املـُنح التشجيعية، 
العشرة  الرئيسي لتوافر املليارات   السبب  هي 
من التحويالت و التسليمات املالية سنوياً  اىل 

العائالت اللبنانية.
أخـواتي، إخـوتي،

مل أجـد، كي أختم كلميت، أفضل من هذا الدعاء، 
بعـد إعالن بشارة السيدة مريم العذراء 

- عليها السالم - عيداً  وطنّياً  لبنانياً ، نردد من 
وحي هذا العيد، صالتنا اللبنانية املشرتكة بني 

املسلمني و املسيحيني:
» السـالم عليـك يا مريـم، 

الـّرب إصطفـاك بيـن النسـاء و طّهـرك، 
جعـلك والـدة عيسى روح اهلل و كلمتـه، 

مباركـة مثـرة بطنـك يسـوع املسيح، 
ببشـارة املـلك جربائيل،

يا مريم العـذراء، بشفاعتـك إمحي وطـن أرز الـرب 
و شعبـه املقيـم  و املنتشـر، آميـن«.

عشتـم  و عـاش لبنـان
كـلنـا للـوطـن

* خنب الصداقـة األسرتالية - اللبنانية.

رجال دين وحضوراملردة ورجال دين وحضوررجل االعمال جو خطار، د جمال ريفي ورجال دين وحضورالزميل موريس عبيد

رئيس بلدية بانكستاون عصفور ونائب رئيس بلدية كانرتبري صالح وكرنيبالزمالء بو رزق واملغوش وعنداري والشاعران الخوري والبعيني وحضورالنائب طوني عيسى وجورج تامر  وحضوريقطعون قالب الحلوى

القنصل نعوم يتوسط علي ومنال حمود ود علم الدين والنائب عيسى واملغوشالقنصل نعوم يتوسط جان دكان وادوار عبيد القنصل نعوم يتوسط متلقي الجوائزالقنصل نعوم والسناتور عبيد ورجال دين

تامر، حامد، كرم، مرعي وحضور تادرس نادر، جوزيف باسيل، لؤي مصطفى وحضور املهندس علي حمود وعقيلته منال وحضور الحاج قاسم، جمال زريقة، االشوح  وحضور

تصوير أراكس
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اجلامعة العربية تدفع ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

التوقيع على الربوتوكول اجلمعة )امس( فإنها ستلغي إمكانية عقد 
اجتماع اجمللس االقتصادي السبت )اليوم(، واالجتماع الطارئ اجلديد 
الذي سيعقده وزراء اخلارجية األحد. وقالت مصادر دبلوماسية إن 
اجلزائر ومصر حتفظتا على موضوع حتويل امللف إىل جملس األمن 
الدولي يف البداية وهو ما أجرب الوزراء على تعديل الصيغة الرئيسية 
إىل الطلب من »اللجوء إىل األمني العام لألمم املتحدة )بان كي مون( 
للمساعدة يف حل األزمة السورية«. ورفض لبنان ومصر واألردن 
جملس  دول  كانت  فيما  دمشق،  على  اقتصادية  عقوبات  فرض 
ركبها،  اليت تسري يف  الدول  من  بعدد  مدعومة  اخلليجي،  التعاون 

تضغط لتمرير القرارات كما هي.
وقّرر الوزراء العرب، يف ختام اجتماع دورتهم االستثنائية املستأنفة 
بعد  التحرير  ساحة  يف  التطورات  بسبب  القاهرة  فنادق  احد  يف 
رئيس  برئاسة  السوري  بامللف  اخلاصة  الوزارية  للجنة  اجتماعني 
آل ثاني ومبشاركة  القطرية الشيخ محد بن جاسم بن جرب  احلكومة 
وزير اخلارجية السعودي األمري سعود الفيصل بالرغم من أن الرياض 
بان  املتحدة«  لألمم  العام  األمني  »إبالغ  اللجنة،  يف  عضوًا  ليست 
كي مون بقرارهم الذي ميهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول 
املراقبني »والطلب إليه اختاذ اإلجراءات الالزمة مبوجب ميثاق األمم 
املتحدة لدعم جهود اجلامعة العربية يف تسوية الوضع املتأزم يف 

سوريا«.
واعترب دبلوماسيون عرب شاركوا يف االجتماع أن هذا النص »يفتح 
األمن  جملس  وبالتالي  املتحدة،  األمم  إىل  املؤدي  الباب  مزالج 
عضوية  اجلامعة  علقت  ليبيا  يف  االنتفاضة  اندالع  وبعد  الدولي«. 
طرابلس ودعت إىل فرض منطقة حظر جوي ما مّهد الطريق لصدور 
مشال  حلف  استخدمه  املدنيني  محاية  حول  األمن  جملس  من  قرار 
معمر  العقيد  نظام  إسقاط  إىل  الحقًا  أدت  حرب  لشن  األطلسي 

القذايف.
الوزراء  جملس  أن  اإلخبارية  نشرته  يف  السوري  التلفزيون  وذكر 
اعتمدها  اليت  »بالصيغة  الربوتوكول  على  التوقيع  اىل  دعا  العرب 
اجمللس يف دورته اليت عقدها« يف 16 تشرين الثاني، نافيًا بذلك 
ما تردد عن أن اجلامعة أخذت بعني االعتبار التعديالت اليت اقرتحتها 
احلكومة السورية. كما اعترب ان »هذا اإلجراء غري مسبوق يف تاريخ 

اجلامعة العربية جتاه اي عضو من اعضائها«.
وقال مصدر شارك يف االجتماع »كل الدول وافقت على البيان، ومل 
تظهر أي دولة حتفظات حيال البيان«. ودعا بيان الوزراء »احلكومة 
السورية وأطياف املعارضة إىل عقد مؤمتر للحوار الوطين وفقًا ملا 
تضمنته املبادرة العربية حلل األزمة يف سوريا بهدف االتفاق على 

تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيري املرحلة االنتقالية«.
وأعلن األمني العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد اجتماع الوزراء 
العرب، أن هؤالء قرروا »دعوة احلكومة السورية لتوقيع الربوتوكول 
اجلمعة  سوريا  إىل  للجامعة  تابعني  مراقبني  بعثة  بإيفاد  املتعلق 
الساعة الواحدة بعد الظهر يف القاهرة«. وشدد، يف تصريح مقتضب 
عقب اختتام االجتماع، على »أهمية استجابة احلكومة السورية للمهلة 
وثيقة  على  للتوقيع  واإلسراع  العرب،  اخلارجية  وزراء  قررها  اليت 
بروتوكول بعثة املراقبني يف سياق الرغبة القوية حلماية املدنيني 

السوريني«.
ونص قرار الوزراء العرب على »دعوة احلكومة السورية إىل التوقيع 
على الربوتوكول اخلاص باملركز القانوني ومهام بعثة مراقيب اجلامعة 
خالل  العرب«  الوزراء  اعتمدها  اليت  بالصيغة  سوريا  إىل  العربية 

اجتماعهم يف الرباط.
وذكر بيان اجمللس »انه وبعد اضطالعه على ردود احلكومة السورية 
ومهام  القانوني  باملركز  اخلاص  الربوتوكول  على  التوقيع  بشأن 
بعثة املراقبني، وبعد االستماع إىل تقرير األمني العام للجامعة حول 
اجمللس  رئيس  مداخالت  األوضاع يف سوريا، ويف ضوء  تطورات 
سوريا  أمن  وضمان  السوري  الشعب  لدماء  وحقنا  محد،  الشيخ 
العربية  للمبادرة  واستنادا  اخلارجية  التدخالت  وجتنيبها  ووحدتها 
انه يف  الصلة،  السورية وقرارات جملس اجلامعة ذات  األزمة  حلل 
حالة عدم توقيع احلكومة السورية على الربوتوكول اخلاص باملركز 
القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ املبادرة العربية، 
الربوتوكول،  هذا  يف  الواردة  بااللتزامات  الحقا  إخالهلا  حال  ويف 
وعدم إيقاف عمليات القتل وإطالق سراح املعتقلني، جيتمع اجمللس 
عقوبات  فرض  للنظر يف  )االحد(  غد  بعد  واالجتماعي  االقتصادي 
التالية ومبا ال يؤثر على  إطار احملاور  اقتصادية على سوريا، يف 

الشعب السوري«.
إىل  الطريان  رحالت  »وقف  تتضمن  العقوبات  أن  البيان  وأوضح 
سوريا، ووقف التعامل مع البنك املركزي السوري، ووقف التبادالت 
التجارية مع احلكومة السورية باستثناء السلع اإلسرتاتيجية اليت تؤثر 
ووقف  السورية،  للحكومة  املالية  األرصدة  وجتميد  الشعب،  على 
التعامالت املالية مع سوريا، على أن تعرض نتائج أعمال اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي على جملس وزراء اخلارجية العرب يف اجتماع 
لألمم  العام  األمني  إبالغ  القرار  يتضمن  كما  املقبل.  األحد  طارئ 
إليه باختاذ اإلجراءات الالزمة مبوجب  القرار، والطلب  املتحدة بهذا 
تسوية  العربية يف  الدول  جامعة  جهود  لدعم  املتحدة  األمم  ميثاق 
دائم  انعقاد  حالة  يف  اجمللس  وإبقاء  سوريا،  املتأزم يف  الوضع 

ملتابعة تطورات الوضع«.
املعنية  الوزارية  اللجنة  إن  قالت  عربية  دبلوماسية  وكانت مصادر 

بسوريا وافقت على جزء من التعديالت اليت اقرتحت احلكومة السورية 
إدخاهلا على الربوتوكول اخلاص بإرسال مراقبني. وأضافت إن هذه 
املوافقة متت بعد اقرتاح تقدمت به اجلزائر يشكل حاًل وسطًا بني 
نص مشروع الربوتوكول االصلي الذي اقره وزراء اخلارجية العرب 

يف الرباط وبني التعديالت اليت اقرتحت سوريا ادخاهلا عليه.
وأكدت املصادر انه بناء على ذلك أرسل العربي مذكرة إىل مندوبية 
سوريا لدى اجلامعة العربية يطلب فيها إيفاد نائب وزير اخلارجية 
سوريا  بني  الربوتوكول  مشروع  لتوقيع  املقداد  فيصل  السوري 

واجلامعة العربية.
تعاون أوروبي عسكري مع »اجليش احلر«

غربي  بلد  من  متقدمة  ليلية  رؤية  معدات  ان  ُذكر  باريس،  ويف 
قدمت اىل »اجليش السوري احلر«، وهي مساعدة وصفها مصدر أمين 
فرنسي لـ«لسفري« بأنها مقدمة لتعاون أوسع مع املسلحني الذين 
يقودهم العقيد رياض األسعد، وتقيم قيادتهم يف مدينة إنطاكيا 
يف لواء اإلسكندرون، ويشرف مسؤول يف وزارة اخلارجية الرتكية 
يف أنقرة على تنسيق عالقاتهم اخلارجية واتصاالتهم الدولية انطالقًا 

من األراضي الرتكية.
الصادر  األسبوعي  عددها  أنشينه« يف  كانار  »لو  وذكرت صحيفة 
األربعاء املاضي أن تدخاًل حمدودًا للناتو يف الشمال السوري جيري 
التحضري له انطالقا من األراضي الرتكية. وأشارت الصحيفة الفرنسية 
إىل أن فرنسا وبريطانيا وتركيا تدرس احتماالت تلك العملية وتعمل 
على التحضري هلا على األرض عن طريق تطوير إمكانات املنشقني 

يف »اجليش احلر«، وإعادة تنظيم وحداتهم.
داخل  عازلة  منطقة  إنشاء  يعرضون  األتراك  إن  الصحيفة  وتقول 
منطقة  ويعرضون  املنشقني،  واجلنود  املدنيني  الستقبال  سوريا 
حظر حتليق للطريان. ولكن حتقيق املشروع يتطلب حشد الطائرات 

الفرنسية والربيطانية يف القواعد اجلوية الرتكية.
واالستخبارات  الفرنسية،  اخلارجية  العسكرية  االستخبارات  وكلفت 
احلدود  على  باملنشقني  باالتصال  ضباطها  من  عددًا  الربيطانية، 

الشمالية للبنان، ويف تركيا، بغرض إعادة تنظيم كتائبه األوىل. 
اجليش  يف  املقاتلني  من  كبريًا  عددًا  إن  فرنسي  مصدر  وقال 
املنشق ينتمون عمليًا إىل اإلخوان املسلمني، الذين يفضلون العمل 
مقاتليهم يف  وتسليح  تنظيم  املنشقني،على  غطاء  العسكري حتت 

وحدات مستقلة.
ميدانيات

 30 »حواىل  إن  ونشطاء  اإلنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  وأعلن 
شخصا قتلوا يف سوريا«. وأعلن »مقتل 9 برصاص األمن يف مناطق 
يف محص. وسلمت السلطات جثمانني ألهاليهما يف احملافظة أيضا. 

وقتل 3 أشخاص، وأصيب 13، يف الرسنت«.
ويف ريف محص، ذكر املرصد »أن االشتباكات بني اجليش واالمن 
النظامي وعناصر منشقة يف تلدو أسفرت عن مقتل 11 عنصرًا من 
»عناصر من اجلهات  ان  »سانا« اىل  اشارت  االمن واجليش«، فيما 
االعتداء على  ارهابية مسلحة حاولت  املختصة اشتبكت مع جمموعة 
قوات حفظ النظام يف بلدة تلدو ما أدى اىل مقتل ثالثة مسلحني 

بينهم قناص ومصادرة اسلحتهم«.
وقالت مصادر يف املعارضة السورية »قتل سبعة طيارين عسكريني 
سوريني يف هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة 
تدمر يف حمافظة محص«. وتبنى »اجليش السوري احلر« اهلجوم يف 

بيان نشر على االنرتنت.
من جهة اخرى، قال قائد »اجليش احلر« رياض االسعد، من تركيا، 
»حنن نطلب من اجملتمع الدولي محاية دولية وفرض منطقة عازلة 
االهداف  يقوموا بقصف بعض  ان  ومنطقة حظر جوي كذلك ممكن 
نؤيد  »ال  واضاف  له«.  اساسية  النظام  يعتربها  اليت  االسرتاتيجية 
لنا  يقدم  ان  نؤيد  بل  العراق  يف  حصل  كما  اجنبية  قوات  دخول 

اجملتمع الدولي الدعم اللوجسيت«.
مبختلف  السوريات  السيدات  من  اآلالف  »احتشدت  »سانا«  وذكرت 
الرئيس  وساحة  بدمشق  توما  باب  وأطيافهن يف ساحة  شرائحهن 
األجنيب  والتدخل  العربية حبق سوريا  اجلامعة  لقرار  رفضًا  باحلسكة 
يف شؤونها الداخلية، وتأييدًا لربنامج اإلصالح الشامل ودعمًا للقرار 
أجل  من  شهادة  مشاريع  مجيعًا  أنهن  مؤكدات  املستقل،  الوطين 

سوريا«.

احلكومة تلفظ انفاسها ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

احلكومة ما زالوا يبثون التفاؤل، وإن مشوبًا باحلذر. هؤالء يرددون 
أن ميقاتي مل يتبلغ بعد أي موقف رمسي سليب من قوى 8 آذار، 
وعليه فإن رئيس احلكومة ما زال واثقًا من قدرته على إقناع حلفائه 
أن يف التمويل مصلحة لكل األطراف، السيما أنه يعطي جرعة من 
الراحة للحكومة قد ال تنتهي قبل 2013، ومثة من يشعر بأن ميقاتي 
االفرتاضيني يف  رأي حلفائه  تبدل  يراهن على عناصر خارجية قد 

احلكومة يف اللحظة األخرية.
بعيدًا عن تفاؤل ميقاتي، ومع التسليم بأن التمويل سيسقط يف 
بعد جلسة  احتماالت عدة ملا  أمام ميقاتي  الوزراء، سيكون  جملس 
وبالتالي  الوزراء،  األكثرية يف جملس  لرأي  يرضخ  كأن  التمويل، 
انتظار مدى جدية الغرب يف فرض عقوبات على لبنان، وهو احتمال 
بعيد املنال. االحتمال »األكثر تشويقًا« هو حكمًا االستقالة، اليت لن 
تعفي لبنان من العقوبات، إن قررت، بل ستؤدي وظيفة واحدة هي 
النأي مبيقاتي وفريقه عن حتمل مسؤولية ما سيحصل والتأكيد على 
أنه »مل ينكث بوعده يف متويل احملكمة وتنحى بعدما مل يستطع تأمني 
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األغلبية لتمريرها«.. وهذه هي حال كل الفريق الوسطي يف احلكومة 
ومن ضمنه النائب وليد جنبالط.

أن  إال  اجلدية،  االحتماالت  أحد  تبقى  االستقالة  بأن  إقرارها  ومع 
مصادر مقربة من ميقاتي جتزم أن القرار لن يتم تقديره إال انطالقًا 

من املصلحة الوطنية بعيدًا عن أي مصلحة شخصية.
باليد  ألن عصفورًا  حكومة،  بوجود  حكمًا  تقضي  الوطنية  »املصلحة 
أفضل من عشرة على الشجرة«، يردد نائب أكثري، قبل أن يؤكد 
األكثرية  لو عرفت  آخر  أن يكون يف مكان  النقاش كان ميكن  أن 
كيف تستغل فرصة وجودها يف احلكم منفردة. ويضيف: احلكومة 
ارتكبت ثالثة »فاوالت« ال لبس فيها خالل األشهر املاضية، أوهلا، 
أن استقالتها ستعين خروج األكثرية من املولد بال محص، بعد فشلها 
يف استغالل فرصة التعيينات االدارية واألمنية اليت كان ميكن لو 
حتققت أن جتعلها متسك مبفاصل اإلدارة لسنوات طويلة، فيما واقع 
احلاكمة  هي  زالت  ما  الدولة  يف  آذار   14 أدوات  أن  يؤكد  احلال 
بأمرها. ثاني »الفاوالت«، هو قانون االنتخاب الذي مل يعاجل بشكل 
جدي يف احلكومة احلالية، وهو ما يعطي الفرصة لقانون االنتخاب 
ثالثها،  النيابية.  أغلبيته  إىل  احلريري  سعد  أوصل  الذي  القديم 
يتعلق بامللف املالي، اذ أنها مل تستطع مترير القانون الذي يشرع 
تصريف  حكومة  أي  ان  يعين  ما  لرية(،  مليار   8900( الصرف  هلا 
أو تسديد خدمة  أعمال قد ال تستطيع حتى دفع رواتب املوظفني 

الدين العام.
ولكن ماذا لو استقال رئيس احلكومة فعاًل؟

احتمال عرب  التحسب هلكذا  اآلن  النيابية املختلفة منذ  الكتل  بدأت 
احتساب التوازنات اجلديدة يف اجمللس النيابي وما ميكن أن ينتج 

عنها.
يستقيل ميقاتي. يطلب رئيس اجلمهورية ميشال سليمان تصريف 
األعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة. يدعو إىل استشارات نيابية. 68 
صوتًا حصل عليها ميقاتي عند تكليفه مقابل 60 نائبًا مسوا الرئيس 
سعد احلريري. يف االستشارات اجلديدة مثة كتلة وسطية ال لبس 
جببهة  كرامي  وأمحد  الصفدي  حممد  والوزيرين  ميقاتي  جتمع  فيها 
الكتلة ستكون  هذه  جنبالط.  وليد  النائب  بقيادة  الوطين  النضال 

حكمًا من يقرر اسم رئيس احلكومة اجلديد.
نائبًا )نقوال  األكثرية ستضم 58  ولكن مع افرتاض حتييدها، فإن 
فتوش وميشال املر من ضمنهم(، وهي لن تكون قادرة على إيصال 
كان  إن  آذار   14 مرشح  فإن  املقابل،  يف  السرايا،  إىل  مرشحها 
احلريري أو الرئيس فؤاد السنيورة ستكون له األفضلية. ولو كلف 
أن ال يكون قادرًا على  البديهي  أحدهما تشكيل احلكومة فإنه من 
موازين  تنتظر هكذا تشكيلة، يف ظل  اليت  للتعقيدات  نظرًا  ذلك، 
يبقى  أن  املمكن  من  فعاًل  هل  ولكن  واالقليمية.  الداخلية  القوى 

جنبالط على احلياد؟
كل املتابعني حلركته، جيزمون أنه على الرغم من أن قلبه مع 14 آذار 
إال أنه ال ميكن أن يتخلى عن »حزب اهلل« يف هذه املرحلة حتديدًا، 
وهذا يقود أيضًا إىل استنتاج منطقي مفاده أن جنبالط لن يقبل 
بتسمية أي مرشح من 8 آذار، ويف املقابل، لن يسمي سعد احلريري 
)هو جازم يف هذه النقطة حتديدا( على أن يقبل بأي خيار وسطي 

سواء أكان امسه جنيب ميقاتي أو حممد الصفدي اخل...
أما إذا قررت األكثرية ومعها الوسطيون، تسمية ميقاتي مرة ثانية 
على  قادرًا  باالرقام،  جديدة،  مرة  فإنه سيكون  احلكومة،  لتشكيل 
نيل األكثرية املطلوبة يف االستشارات، إال أن تشكيل احلكومة دونه 
عقبات كثرية أوهلا، أن ال مربر لقبوله التسمية من نواب األكثرية 
الذين يعارضون احملكمة، فيما كان قد استقال احتجاجًا على موقفهم 
منها. وحتى لو قبل تشكيل احلكومة فإن مرحلة التأليف قد تبدأ وال 
تنتهي، فيما مرحلة تصريف األعمال لن تكون قادرة على الصمود 
يف وجه االستحقاقات اليت تواجهها واليت حتتاج إىل قرارات حامسة، 

وأبرزها موضوع التمويل!
هل استنفدت كل اخليارات ملواجهة ما بعد جلسة التمويل؟

مثة خيار جدي يرتدد صداه على قاعدة »ال ميوت الديب وال يفنى 
أن  النيابي  للمجلس  ميكن  التمويل  احلكومة  أسقطت  فإذا  الغنم«. 
الشكل  على  عندها  السيناريو  ويكون  قانون.  اقرتاح  عرب  حيييه 
»حمكمة غري شرعية« يف  التالي: حققت األكثرية مرادها ومل متول 
احلكومة، يف عملية دميواقراطية مشهودة. وانطالقًا من احلسابات 
الدميوقراطية نفسها، قد خيرج أي من وزراء طرابلس وجبهة النضال 
باقرتاح قانون لتمويل احملكمة عرب اجمللس النيابي. عندها، وخبالف 
مترير  مع  النيابية  األغلبية  ستكون  الوزراء،  جملس  يف  حصل  ما 
املشروع، عرب تضامن 14 آذار وميقاتي وجنبالط. وعلى الرغم من ان 
تيار »املستقبل« يصر على التمويل، إال أنه ال يرى يف هذا التمويل 
هدفًا حبد ذاته بل وسيلة للوصول إىل اهلدف وهو إحراج احلكومة 
ودفعها إىل االعرتاف باحملكمة أو على أقل تقدير إظهار ميقاتي بأنه 
انه مل يتقدم باقرتاح  »ينفذ أجندة من أوصله إىل السلطة«، علمًا 
قانون بهذا الشأن لألسباب نفسها. وعليه، فإن اللجوء إىل اجمللس 
النيابي لتمويل احملكمة لن يكون على ما يشتهي التيار االزرق إال 
انه لن يستطيع معارضته يف الوقت نفسه. يف املقابل، سيكون 
ميقاتي قد حقق ما وعد به وصوت ملصلحة متويل احملكمة، بغض 
النظر عن املؤسسة اليت مت من خالهلا هذا التمويل. وعندها، فإن 
أي حرب عليه من ناحية »املستقبل« لن يصل صداها إىل حيث يأمل 
أكل  ويفضل  للوسائل  يكرتث  ما  نادرًا  اجلمهور  أن  طاملا  التيار، 

العنب بدل قتل الناطور.
هل مثة مفاجآت قد تطيح بهذه السيناريوهات بدءا من اليوم؟ لننتظر 
وقائع جلسة جملس الوزراء االنتخابية وما سيليها من جلسات رمبا 

جتعل ميشال عون أو غريه ينقلب على احلكومة قبل رئيسها.
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تنس املاسرتز: فوز صعب لديوكوفيتش 
على برديتش 

نوفاك  الصربي  عانى 
اوال،  املصنف  ديوكوفيتش، 
التشيكي  على  للفوز  كثريا 
توماس برديتش السابع 3 - 6 
و6 - 3 و7 - 6 )7 - 3( ضمن 
من  االوىل  اجملموعة  منافسات 
املقامة  للتنس  املاسرتز  بطولة 

يف لندن.
فريير  دافيد  االسباني  وكان 
الربيطاني  على  تغلب  اخلامس 
 4  -  6 الثالث  موراي  اندي 
منافسات  افتتاح  يف   5  - و7 

اجملموعة.
وجتمع البطولة افضل 8 العبني 
القرعة  واوقعت  العامل،  يف 
يف  الفردية  االرقام  اصحاب 
اجملموعة  العاملي يف  التصنيف 
ديوكوفيتش  وهم  االوىل 
وبرديتش،  وفريير  موراي 
الثانية  اجملموعة  تضم  فيما 
وهم  الزوجية  االرقام  اصحاب 
الثاني  نادال  رافايل  االسباني 
فيديرير  روجيه  والسويسري 
ويلفريد  جو  والفرنسي  الرابع 
واالمريكي  السادس  تسونغا 
وكان  الثامن.  فيش  ماردي 
نادال وفيديرير فازا على فيش 
االحد  التوالي  على  وتسونغا 
يف اجلولة االوىل من منافسات 

اجملموعة الثانية.
واجه  االوىل،  املباراة  يف 
ديوكوفيتش بطل 2008 صعوبة 
كبرية للتغلب على برديتش يف 
ثالث جمموعات، ال بل انه كان 
بعد  املباراة  خسارة  على وشك 

اجملموعة  يف   6  -  5 تأخر  ان 
وحيسم  يعود  ان  قبل  الثالثة 
الفاصل.  الشوط  يف  النتيجة 
وعانى ديوكوفيتش اصابة يف 
املاضية  االسابيع  يف  الكتف 
دورة  يف  بصعوبة  وشارك 
خسر  اليت  السويسرية  بال 
فيها امام الياباني املغمور كي 
نيشيكوري، ثم انسحب من ربع 
يذكر  بريسي.  باريس  نهائي 
مومسا  قدم  ديوكوفيتش  ان 
 10 لقب  احرز  اذ  الروعة،  بالغ 
دورات بينها ثالثة يف البطوالت 
الكربى، وفاز حتى اآلن يف 70 
مباراة مقابل 4 خسارات. واعترب 
اصعب  "خاض  انه  الصربي 
فالشينغ  بطولة  منذ  له  مباراة 
سعيدا  ليس  وانه  ميدوز 
باملستوى الذي قدمه"، مضيفا: 
قوية  ضربات  برديتش  "ميلك 
للملعب  اخللفي  اخلط  من  جدا 
ولذلك كان مهما ان احافظ على 
تركيزي طوال املباراة"، مشريا 
اىل انه "جيب ان حيسن مستواه 

يف املباراة الثانية".
احتاج  الثانية،  املباراة  ويف 
كاملتني  ساعتني  اىل  فريير 
لتحقيق الفوز الرابع على موراي 
مقابل 5 هزائم، وكانت املواجهة 
يف   2006 عام  بينهما  االوىل 
الدور الثاني من دورة برشلونة 
فريير،  بفوز  وانتهت  االسبانية 
نهائي  2011 يف  عام  واالخرية 
دورة شنغهاي الصينية وانتهت 

بتتويج موراي.

مهرجان االستقالل يف مدرسة 
»أدفنتيست«

اللبــناني  اجلــيش  قائد  برعاية 
بالعقيد  قهــوجي ممثاًل  جان  العماد 
الركن خالد ابو مرعي، نظمت مدرسة 
الرياضي  مهرجانها  »أدفتنــتيست« 
والسلة،  القدم  بكرتي  األول 
على  االستقالل  عيــد  مبناسبــة 
مالعب »سبورتس فيل« يف ساقية 
اجلــنزير، مبشاركة مدارس الـ«مون 
السال«، »انرتناشــيونال كوليدج«، 
»كوليـــج بروتستانت« اىل املدرســة 
الرياضة  مدير  باشراف  املنظمة، 
املدرب  »أدفنتيست«  مدرسة  يف 
الوطين توفيق شاهني والناظر العام 

الو.  والالعب السابق مايك مجَّ
والداعم  املدرسة  مدير  والقى 
الياس  الرياضية  للنشاطات  األول 
املناسبة  وحي  من  كلمة  شويفاتي 
ليس  االســتقالل  أن  فيها  أكد 

بايرن ميونيخ وإنرت وأرسنال ومانشسرت يونايتد  على مشارف الدور الثاني
يبدو بايرن ميونيخ االملاني وإنرت 
ومانشسرت  وأرسنال  اإليطالي 
اىل  اقرب  اإلنكليزيان  يونايتد 
يف  الثاني  الدور  اىل  التأهل 
اجلولة اخلامسة قبل االخرية من 
دور اجملموعات يف دوري ابطال 
اوروبا بكرة القدم اليوم وغدا. 
ويلعب بايرن ميونيخ مع فياريال 
اإلسباني ضمن اجملموعة االوىل 
سييت  مانشسرت  تضم  اليت 
مضيفه  امع  وإنرت  ونابولي، 
ضمن  الرتكي  سبور  طرابزون 
اجملموعة الثانية اليت يلتقي فيها 
ايضا سسكا موسكو الروسي مع 

ليل الفرنسي. 
يسعى  االوىل،  املباراة  يف 
استغالل  اىل  البافاري  الفريق 
عاملي االرض واجلمهور لتحقيق 
الفوز على فياريال اجلريح وحجز 
بطاقته اىل الدور الثاني للبطولة 
اليت يستضيف مباراتها النهائية 
ملعبه  أرض  على  املوسم  هذا 

»اليانز ارينا« يف ميونيخ. 
وسيكون الفريق البافاري مطالبا 
ضيفه  امام  خسارته  بنسيان 
لقب  حامل  دورمتوند  بوروسيا 
الدوري احمللي املوسم املاضي 
للمصاحلة  السبت،  ـ1(،  )صفر 
نغمة  واستعادة  مجاهريه  مع 
يكفيه  بانه  علما  االنتصارات 
التعادل للحاق بركب املتأهلني 
ريال  وهم  الثاني  الدور  اىل 
اإلسبانيان  وبرشلونة  مدريد 

وميالن اإليطالي. 
ويتصدر بايرن ميونيخ اجملموعة 
بـ10 نقاط بفارق 3 نقاط امام 
امام  نقاط  و5  مانشسرت سييت 
فياريال يف  يقبع  نابولي، فيما 
املركز االخري من دون رصيد. 

النفس  ميونيخ  بايرن  وميين 
بتجديد فوزه على فياريال عندما 
كان فاز عليه )2ـ صفر(، على 
يف  »املادريغال«  ملعب  أرض 
املهمة  ان  بيد  املاضي،  ايلول 
ان  خصوصا  سهلة  تكون  لن 
االمرين  يعاني  البافاري  الفريق 
غياب  بسبب  االخرية  اآلونة  يف 
باستيان  الدولي  وسطه  العب 
يف  كسر  بسبب  شفاينستايغر 
عظمة الرتقوة. كما ان فياريال 
وسيلعب  ما خيسره  لديه  ليس 
اجل  من  الفوز  حتقيق  اجل  من 
الثالث  املركز  على  املنافسة 
»يوروبا  كأس  اىل  املؤهل 

ليغ«. 
واعرتف القائد فيليب الم مبعاناة 
زمالئه يف غياب شفاينستايغر، 
»بالتأكيد حنن حباجة اىل  وقال 
مؤثر  العب  انه  شفاينستايغر، 
يف صفوفنا وغيابه ضربة قوية 
ومتريراته  خربته  إىل  حنتاج  لنا. 

احلامسة وحضوره«. 
ويعول بايرن ميونيخ على عودة 
روبن  اريني  اهلولندي  جناحه 
جراحية  عملية  من  تعافيه  بعد 
يف خصره، وكان املدرب يوب 
بإشراكه  اجلميع  فاجأ  هاينكس 
امام  املباراة  يف  اساسيا 
كان  بعدما  دورمتوند  بوروسيا 
الشك حيوم حول ذلك جراء جتدد 
االول  اليوم  يف  روبن  إصابة 
التدريبات مطلع  من عودته اىل 

االسبوع املاضي. 
بعدم  زمالءه  روبن  وطالب 
بوروسيا  امام  باخلسارة  التأثر 

دورمتوند. 
يلتقي  نفسها،  اجملموعة  ويف 
نابولي ومانشسرت سييت يف قمة 
نارية يسعى من خالهلا الطرفان 

إىل تفادي اخلسارة. 
ويدرك نابولي ان خسارته اليوم 
من  الوفاض  خالي  خروجه  تعين 
خسارة  ان  حني  يف  البطولة، 
اماله  تبقي  سييت  مانشسرت 
النه  بيديه  ليس  لكن  قائمة 
على  بالفوز  مطالبا  سيكون 
اجلولة  يف  البافاري  الفريق 
تعثر  مع متين  االخرية  السادسة 

نابولي امام مضيفه فياريال. 
االمر  حيسم  لن  التعادل  وحتى 
بالنسبة اىل الفريقني وسيؤجل 

ذلك إىل اجلولة االخرية. 
سييت،  مانشسرت  مدرب  وشدد 
على  مانشيين  روبرتو  اإليطالي 
وقال  فريقه،  مهمة  صعوبة 
معنوية  حالة  يعيش  »نابولي 
جيدة يف البطولة القارية، حيث 
يقدم عروضا جيدة على ارضه، 
وبالتالي لن تكون مهمتنا سهلة 
هناك«، مضيفا »اذا اردنا الفوز 
يف نابولي فيتعني علينا اللعب 
مبستوى أفضل من الذي قدمناه 
امام نيوكاسل )3ـ1( يف الدوري 

السبت«. 
جنميه  على  مانشيين  ويعول 
اإلسباني دافيد سيلفا والدولي 
غاريث باري اللذين اراحهما يف 
امام نيوكاسل،  املباراة االخرية 
وقال مانشيين يف هذا الصدد: 
دافيد  بإمكان  لي،  »بالنسبة 
يف  لكن  املباريات،  مجيع  لعب 
بعض االحيان جيب إراحته. لقد 
كوستاريكا  من  اخلميس  وصل 
)حيث خاض مباراة دولية ودية 
ذاته  واالمر  بالده(.  منتخب  مع 
لعب  الذي  باري  اىل  بالنسبة 
مباراتني دوليتني )ضد إسبانيا 

والسويد(«. 
من سالح  اكثر  مانشيين  وميلك 
من  إجيابية  بنتيجة  للعودة 
نابولي خصوصا مواطنه الدولي 
بالوتيلي  ماريو  املشاكس 
والبوسين  توريه  يايا  والعاجي 
إدين دزيكو اىل جانب االرجنتيين 

سريخيو اغويرو. 
يف املقابل، يأمل نابولي العائد 
منذ  االوىل  للمرة  البطولة  إىل 
يف  حظوظه  تعزيز  يف  عاما   21
وان  الثاني  الدور  اىل  التأهل 
كان ذلك على حساب مانشسرت 
على  باخلصوص  ويعتمد  سييت، 
االوروغوياني  الدولي  هدافه 
إدينسون كافاني وصانع العابه 
هامسيك  ماريك  السلوفاكي 
واالرجنتيين ايزكييل الفيتزي. 

هذا  نابولي  مستويات  وتباينت 
املوسم  مع  مقارنة  املوسم 
املاضي عندما كان قاب قوسني 
او ادنى من إحراز اللقب احمللي، 
ميالنو  قطيب  على  فوزه  ويبقى 
)ضيفه ميالن 3ـ1 ومضيفه إنرت 
3ـ صفر(، افضل ما حققه حتى 
االن يف الدوري هذا املوسم. 

ضيفا  إنرت  حيل  الثانية،  ويف 
لقاء  يف  سبور  طرابزون  على 
ثأري يسعى من خالله الضيوف 
امام  االعتبار خلسارتهم  إىل رد 
ـ1(، يف  الرتكي )صفر  الفريق 

اجلولة االوىل. 
مبعنويات  املباراة  إنرت  ويدخل 

كالياري  على  فوزه  بعد  عالية 
الدوري  يف  السبت  )2ـ1(، 
احمللي، بيد انه سيفتقد خدمات 
ويسلي  اهلولندي  العابه  صانع 
سنايدر بسبب اإلصابة يف فخذه 
يوما   20 ستبعده  واليت  االيسر 

عن املالعب. 
فوزه  حتقيق  اىل  إنرت  ويطمح 
وضمان  التوالي  على  الرابع 
علما  اجملموعة،  وصدارة  تأهله 
بان التعادل يكفيه حلجز بطاقته 

إىل الدور املقبل. 
من  نقاط   9 ميالن  انرت  وميلك 
بفارق  متتالية  انتصارات   3
سبور  طرابزون  امام  نقاط   4
الذي  الروسي  موسكو  وسسكا 
الدوري  بطل  ليل  يستضيف 
الفرنسي وصاحب املركز االخري 

برصيد نقطتني. 
»اولدترافورد«  ملعب  وسيكون 
للقمة  مسرحا  مانشسرت  يف 
يونايتد  مانشسرت  بني  الساخنة 

وضيفه بنفيكا. 
اجملموعة  الفريقان  ويتصدر 
منهما  لكل  نقاط  بـ8  الثالثة 
التأهل  سيخوله  احدهما  وفوز 

إىل الدور الثاني. 
)1ـ1(،  تعادال  الفريقان  وكان 

ذهابا يف ايلول املاضي. 
وتعيد مباراة اليوم اىل االذهان 
النهائية  املباراة  مواجهتهما يف 
ملعب  أرض  على   1968 لعام 
لندن  العاصمة  يف  وميبلي 
للشياطني  النتيجة  آلت  عندما 
االول يف  باللقب  وتوجوا  احلمر 

البطولة االوروبية العريقة. 
يونايتد  مانشسرت  ويسعى 
االول  اخلسارة  إحلاق  اىل 
املوسم يف خمتلف  ببنفيكا هذا 
البطوالت مسلحا بعاملي االرض 
العالية  واملعنويات  واجلمهور 
يف  متتالية  انتصارات   5 بعد 
حمليا   3 بينها  البطوالت  خمتلف 
اخرها على مضيفه سوانزي )1ـ 

صفر(، السبت. 
العريق  الشمالي  الفريق  وحقق 
انتصاراته اخلمسة دون ان تهتز 
شباكه وهو دليل على قوة خط 
دفاعه الذي استعاد توازنه منذ 
مانشسرت  امام  املذلة  اخلسارة 
ايلول   23 يف  )1ـ6(،  سييت 

املاضي. 
اليكس  السري  رجال  مهمة  لكن 
فريغوسون لن تكون سهلة امام 
 20 يف  خيسر  مل  الذي  بنفيكا 

مباراة حتى االن هذا املوسم. 
يلعب  نفسها،  اجملموعة  ويف 
الروماني صاحب املركز  غاالتي 
بال  مع  رصيد  دون  من  االخري 
نقاط،  بـ5  الثالث  السويسري 
خالهلا  من  يسعى  مباراة  يف 
االخري اىل الفوز للمحافظة على 
إحدى  على  املنافسة  يف  اماله 
الدور  البطاقتني املؤهلتني إىل 

الثاني. 
يبدو  الرابعة،  اجملموعة  ويف 
اىل  بقوة  مرشحا  مدريد  ريال 
على  اخلامس  فوزه  حتقيق 
التوالي عندما يستضيف دينامو 

زغرب الكرواتي. 
الذي  مدريد  ريال  ويضرب 
الثين،  الدور  اىل  بطاقته  حجز 
بقوة هذا املوسم بقيادة مدربه 
الذي  مورينيو  جوزيه  الربتغالي 
الشخصي  القياسي  رقمه  حطم 
االنتصارات  عدد  حيث  من 

متكن  ان  بعد  وذلك  املتتالية 
على  الفوز  من  امللكي  النادي 
السبت  )3ـ2(،  فالنسيا  مضيفه 

يف الدوري احمللي. 
وكان الفوز على فالنسيا الـ11 
على التوالي يف مجيع البطولة، 
رقمه  حتطيم  ملورينيو  مسح  ما 
انتصارات   10( الشخصي 
خالل  حققه  الذي  متتالية( 
فريقه  مع  2002ـ2003  املوسم 

األسبق بورتو. 
خيوض  ذاتها،  اجملموعة  ويف 
االخرية  فرصته  الفرنسي  ليون 
النعاش اماله يف املنافسة على 
اجملموعة  يف  الثانية  البطاقة 
اياكس  يستضيف  عندما 

امسرتدام اهلولندي. 
الثالث يف  املركز  ليون  وحيتل 
 7 مقابل  نقاط  بـ4  اجملموعة 

نقاط الياكس امسرتدام. 
وسيكون الفريق الفرنسي مطالبا 
بنسيان خسارته امام ضيفه رين 
)1ـ2(، يوم اجلمعة املاضي حمليا 
امسرتدام  اياكس  جراح  لزيادة 
يف  الفوز  طعم  يذق  مل  الذي 

مباراتيه االخريتني حمليا. 
برشلونة  اللقب  حامل  وتنتظر 
حيل  عندما  غدا  صعبة  مهمة 
اإليطالي  العمالق  على  ضيفا 

ميالن ضمن اجملموعة الثامنة. 
إعادة  املباراة  هذه  وستكون 
 1994 العام  البطولة  لنهائي 

عندما فاز ميالن )4ـ صفر(. 
برشلونة  صفوف  عن  ويغيب 
كل من أدريانو وإبراهيم أفيالي 
يستمر  بينما  إنييستا  وأندريس 
أنطونيو  الدولي  املهاجم  غياب 
ميالن  صفوف  عن  كاسانو 
مشكالت  بسبب  املوسم  لنهاية 

يف القلب. 
الثامنة  اجملموعة  مباراة  ويف 
بوريسوف  باتي  يلتقي  األخرى 
بلزن  فيكتوريا  مع  البيالروسي 

التشيكي. 
السابعة،  اجملموعة  وضمن 
يستضيف زنيت سان بطرسربغ 
نيقوسيا  أبويل  الروسي 
القربصي متصدر اجملموعة، فيما 
دونيتسك  شاختار  يستضيف 

األوكراني بورتو الربتغالي. 
بوروسيا  أملانيا  بطل  ويستعد 
أمام  ملباراته  حبذر  دورمتوند 
ضمن  اإلنكليزي  أرسنال 
ويتصدر  السادسة.  اجملموعة 
بـ8  اجملموعة  ترتيب  آرسنال 
نقاط  أربع  بفارق  متقدما  نقاط 
أمام دورمتوند، كما يتألق الالعب 
اهلولندي روبن فان بريسي حاليا 
بصفوف الفريق حيث قاده للفوز 
على نوريتش سييت )2ـ1(، يف 

الدوري اإلنكليزي السبت. 
الفرنسي  مرسيليا  ويلتقي 
يف  الثاني  املركز  صاحب 
اوملبياكوس  مع  اجملموعة 

اليوناني. 
ليفركوزن  باير  يلتقي  كما 
اإلنكليزي  تشلسي  مع  األملاني 
غنك  مع  اإلسباني  وفالنسيا 
اجملموعة  ضمن  البلجيكي 

اخلامسة. 
الثالث  املركز  فالنسيا  وحيتل 
واحدة  نقطة  بفارق  نقاط  بـ5 
نقاط  وثالث  ليفركوزن  خلف 
لذا  تشلسي.  املتصدر  خلف 
يعترب الفوز ضروريا بالنسبة إىل 

فالنسيا.

درسًا  أو  املطالعة  كتاب  قصة يف 
يف كتاب التاريخ، بل هو منط حياة 
مدرسته  يوميًا يف  االنسان  يكرسه 

وبيته وعمله. 
لتثبيت  يأتي  هذا  »لقاؤنا  وأضاف 
اجلماعي  والعمل  التعاون  روح 
التنظيمي، وبغض النظر عن املدرسة 
الراحبة فإننا يف األدفنتيست نعترب 

كل من شارك معنا راحبًا«.
أحرزت  املنافسات،  ختام  ويف 
القدم  كرة  لقب  السال«  الـ«مون 
متقدمة على »انرتناشيونال كوليدج 
املدرسة  فازت  فيما  والكوليج«،، 
على  السلة  كرة  بلقب  املنظمة 
حساب الـ«مون السال والكوليج«.

رئيس  وزع  املهرجان  ختام  ويف 
كنيسة »أدفنتيست« يف شرق حقل 

املتوسط اجلوائز على الفائزين.
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7
JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

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

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE

Western Union

 W³FK� dšQ²� X½« q¼
pMÐù ÂbI�« …d�

 X�u�« d Ò�Ë
 s� œuI½ ‰UÝ—SÐ
bŠ«Ë ÊUJ�

h??�?ý q?�
`????????Ð«—

مؤسسة زوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف وفادي الزوقي

 مطلوب للعمل 
 بدوام كامل وأجر اسبوعي جيد

 في مستشفى ويستميد
Westmead Hospital 

 *فّران صاحب خبرة واختصاص بالبيتزا والمعجنات
 *طباخ لبناني يملك الخبرة بإعداد وتحضير الوجبات

 *خبير بإعداد ولف السندويشات
لمزيد من المعلومات والمراجعة يرجى االتصال

richard.chalouhi@zouki.com.au

operations manager  
Alain Alpha

 بمدير المؤسسة في نيو ساوث ويلز
 ريتشارد شالوحي

0433 65 99 11 0424 944 485
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<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~j÷
<JÎÖ^¢] <›^√◊÷ <ÿËÁ€j÷] <]Ñ7
<Ñfl⁄ <kíí} <Ìflr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS<›^√÷]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<�̂ÀÈfl¬

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

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

احجزوا أماكنكم لسهرتي عيد امليالد ورأس السنة
أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
 مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري 
والرقص الشرقي
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اسرتاليات

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
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يرعبين بالدم  البلد  كان 

ابين يا  الذل  بعهد  يبّشر 

تعجبين االيام  برتجع  بكره 

تصحبين اهلجر  بعد  ريت  يا 

تقلبين االيام  سرعة  ما  قبل 

واجلبنه بالشاي  خبز  كسرة  وعا 

يطربين والناي  القصب  ودق 

دّوبين  واهلم  العزم  قل 

شّيبين والدهر  الشعر  ابيّض 

يغلبين بالكرم  احلجر  صار 

جاوبين بس  الولد  قال 

وما بتعرف خفايا الكون يا ابين

تتعبين اجلهل  رياح  هّبت  ان 

يسحبين عالشط  مركبو  ريت  يا 

تكسبين بهالدور  لبّيك  واطلع 

تسلبين فيك  ما  الكرامه  ثوب 

حاسبين بّي  وغري  انا  بّيك 

قّلبين الروح  خروج  وانطر 

ليبين االرض  شّق  الصخر  هّد 

ابين يا  اجملد  صروح  وابين 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

قبل رحيله اىل املأل االعلى لبى الشاعر 
الكبري املرحوم يوسف روحانا دعوة ابن 
بلدته رجل االعمال الناجح السيد جورج 
السابق  رئيس مجعية سبعل  عراج  ابي 
على  واقاما  عقيلته  نورما  والسيدة 
شرفه حفلة تكرميية حضرها العديد من 
ابناء بلدة سبعل النموذجية اليت اعطت 
الشعراء  امثال  من  كبرية  قامات  لبنان 
السبعلي  واسعد  روحانا  يوسف  الكبار 

رجل االعمال  جورج ابي عّراج يكّرم الشاعر الكبري يوسف روحانا يف سيدني

ونقيب املعلمني السابق يف لبنان انطوان 
الشاعر  احتف  وقد  وسواهم  السبعالني 
بقصائده  احلضور  روحانا  يوسف  الراحل 
التصفيق  القت  اهلل-اليت  رمحه  اجلميلة- 

وهو القائل:
االنسان لو ما يكون بالو باهلموم

ما كان عم يركض وراها بال لزوم
ولو صار نص االرض عندو مزرعه

بيضل هّمو معّلق بنص النجوم

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

تركتك بغربه ما كان قصدي تار

االنذار حامل  اجلرس  رن 

وجار ضاق  الزمان  مهما 

بالدار ضحكتو  لبّيك  وبرتجع 

وغار نور  ارض  عا  ونرجع 

ونسهر عا دخنة البابور والشحبار

بنوار يشعشع  العالي  وعرزالنا 

املشوار حيرز  ابين  يا  ماعاد 

بدار جد  عاد  ما  احلقل  ويبس 

وانهار بالشقا  الزرعتو  وكرم 

حمتار بهالعمر  بعدك  ليش 

االسرار بتعرف  ما  طفل  قلت 

وجّبار جاهل  متلك  كنت 

حّبار مش  البحر  بعرض  ويللي 

واختار ساعدك  عن  انت  مّشر 

ثرثار مش  نفس  عّزة  اليّب 

نار تقدح  نفس  ثورة  اليّب 

حجار ااّل  بهالعمر  بقا  ما 

واصرخ كان بزمانو شّب هاخلتيار

عاالوتار شّد  الصلك  ارجع 

* الشاعر يوسف روحانا مع جورج ونورما ابي عراج والزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*

 

النجاح هو حليف املرأة الطموحة اليت 
تسعى لتحقيق اهدافها يف العمل، 
والشابة احلسناء وداد شديد كرمية 
رجل االعمال فوزي شديد والسيدة 
ليديا شديد حققت آماهلا مبصداقية 
ادارية  كمديرة  العمل  بدأت  حيث 
يف  بنك  هيلينيك  بريوت  لفرع 
غرانفيل - احدى ضواحي سيدني.

ولدت وداد يف سيدني  وختصصت 
باالقتصاد من معهد خاص، وكانت 
قد عملت سابقا مسؤولة يف بنك 
الكومنولث كما عملت مديرة مبيعات 

يف الشركة اليت ميلكها والدها.
يف  جدا  سعيدة  انا  وداد:  تقول 
يف  بريوت  بنك  يف  اجلديد  عملي 
استعداد  على  وحنن  غرانفيل 
املصرفية  اخلدمات  كافة  لتقديم 
اجلالية  البناء  املالية  والتسهيالت 
العربية  اللغة  نتكلم  العربية وحنن 
يسّهل  مما  االنكليزية  جانب  اىل 
ابناء اجلالية  االمر على زبائننا من 

احلسناء وداد شديد
من يعمل مبصداقية حيقق آماله

األسبوع
 اعداد:

 أكرم املغّوش

وجه

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

االنكليزية.  باللغة  يلّمون  ال  الذين 
كما امتنى على ابناء اجلالية العربية 
يف  املنشودة  امانيهم  حيققوا  ان 
يف  الالئقة  اماكنهم  واخذ  الدراسة 
هذه البالد الكرمية اسرتاليا ومساعدة 

االهل يف اوطاننا االم.
ويطيب لي ان اردد: العمل واجب 
مبصداقية  يعمل  ومن  اجلميع  على 

حيقق آماله وامانيه.
واثقة  شابة  شديد  وداد  احلسناء 
باالقتصاد  ختصصت  نفسها  من 
جبد  اختصاصها  حقل  يف  وتعمل 
مدير  مع  متكامل  فريق  مع  ومثابرة 
يف  مراد  طوني  احملامي  املبيعات 
فرع البنك يف غرانفيل التابع للبنك 
الرئيسي يف اسرتاليا الذي يتسلم 
رئاسة ادارته االستاذ جاميس واكيم 
املعروف بادارته املصرفية الناجحة. 

1 ـ الذين شنقوا مسيحة عبد احلميد  
عندما تفرتض الدولة املتحّضرة أن هيبتها تكمن 
يف قدرتها على فرض قوانينها واملساواة بني 
اجلميع فإن الدولة املتخّلفة ترى عكس ذلك، حيث 
كيف ميكن املساواة بني إثنني هما على درجتني، 
أحدهما سّيد وآخر مسود؟. وبالقياس على هذه 
القاعدة الشنيعة فأحرى بالقوانني أن تسري على 
قوم دون قوم، وأن تطال أبناء الطبقات الشعبّية 
وسالمًا  بردًا  وتكون  جهرًا،  أو  سّرًا  جاوزتها  لو 
الطاهر.  والعرق  العظيمة  الساللة  ذوي  على 
الصغار  على  شنقًا  باملوت  القضاء  ينفذ  وهلذا 
أّما  »املتسّلطة«  السلطة  هليبة  تأكيدًا  الصغار 
القطط السمان فلها من نفوذها القدرة السحرّية 
على تربئة ساحاتها، ويف أسوأ حال تدفع غرامة 
مالّية هي دّية اجملنى عليه أو عليها وكفى شّر 
اإلحتكام إىل القانون والقضاء والعدالة. وهذا ما 
عرض للسّيدة مسيحة عبد احلميد اليت أقدمت يف 
دولة عربّية على جرمية قتل زوجها، وشاء قدرها 
كم عليها باملوت شنقًا. هل  األسود أكثر أن حيحُ
ألّنها إمرأة؟ هل ألنها من أبناء الشعب املسكني؟ 
هل ألنها ليست من ذوي السلطة؟. وحنن يف 
هذا املعرض ال نرجو للسّيدة مسيحة عبد احلميد 
عذرًا  بالدها  بعرف  استحّقته  ما  نالت  رمّبا  اليت 
الذين  باإلعدام  اكم  حيحُ ال  ملاذا  نتساءل:  ولكن 
سّكانها؟  رؤوس  على  تسقط  األبنية  جيعلون 
اللحوم  يسّوقون  من  باإلعدام  اكم  حيحُ ال  ملاذا 
الفاسدة أو يدفعون باملاليني إىل مطحنة اجلوع 
اكم باإلعدام من  والسكن يف املقابر؟ ملاذا ال حيحُ
جهارًا  روحها  ويقتلون  األّمة  بكرامة  يستهينون 
نهارًا كّل يوم؟ هل: »قتل امرء يف غابة جرمية ال 

تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر«؟.  
 

2 ـ املوت إرضاًء للمشعوذين  
األسود،  التاكسي  سائق  ندامينا،  تابو  يقول 
جنوب  البشرة يف  أسود  تولد  أن  العار  من  أّنه 
أو  مسبحًا  تدخل  ال  إّنك  يعين  فذلك  إفريقيا، 
عتَصر حتى آخر قطرة  فندقًا أو مطعمًا حمرتمًا وتحُ
يف املصانع الظاملة، وإذا حّل املساء مع انتهاء 
الدوام ورجعت إىل البيت فبالكاد ستتعّرف عليك 
إىل  منك  األموات  إىل  أقرب  تكون  ألنك  زوجك 

األحياء.   
وحنن أخي تابو، معشر عبس وذبيان يف لبنان 
نالحظ  أن  إاّل  تقول،  مهما  يسعنا،  ال  »األزلي« 
إن خّطًا واحدًا يفصل بني طرفني يف بالدك هو 
كاخلّط الذي يفصل بني األبيض وبني األسود، 
أما يف لبنان فإّننا تفصلنا عن بعضنا سبع عشرة 
قال  يحُ اليت  بالدك  متنابذة، ويف  متباعدة  طائفة 
فيها أبانا الذي يف السموات وليس أّيها األب 
البيض  أب  هو  باعتباره  السماوات  يف  الذي 
يف  ولكن  بشرتك  لسواد  تهان  فإنك  وحسب 
بالدنا حيث اإلشعاع الطائفي األخطر من اإلشعاع 

الذّري فأنك موتًا متوت ألي سبب.  
  

3 ـ يف عيونهم خواء ويف أيديهم موت 
ومّلا بلغ جسر مانديوال 

رأى آالفًا من الفاّلحني الفقراء 
ختفق فوق رؤوسهم رايات بلون الشفق 

 
ورأى يف اجلهة املقابلة عسكر اجملرمني 

عيونهم خواء وأيديهم بنادق 
مل يشأ أن يرتاجع يف يوم اإلصطفاف 

الِفلّبني  رجال  دون  يكون  أن  عليه  يهن  مل 
رجولة 

تعظيمًا للحّب واألرض 
 

اخرتقْت جسَمه رصاصات  

ه  وعرفْته أمُّ
ورقدْت إىل جانبه 

ووضعْت ذراعها حتت رأسه الثقيل.  
Shawki1@optusnet.com.au

على طريٍق بعيد )4(
ـ شوقي مسلماني 

)1987(
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011
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أنطوان غامن يومل على شرف الداعوق وشدراوي

ومديرة  الداعوق  وليد  االعالم  وزير  وجود  اثناء 
سليمان  لور  السيدة  لالعالم  الوطنية  الوكالة 
عيد  السيد  العامل  يف  الثقافية  اجلامعة  ورئيس 
شدراوي يف اسرتاليا اقام رجل االعمال انطوان 
اجلامعة  يف  اللبناني  الرتاث  جلنة  رئيس  غامن 
يف  الضيوف   شرف  على  غداء  حفل  اللبنانية 
على  غامن  االستاذ  ميلكه  الذي  بيبلوس  مطعم 
شاطئ البحر يف مدينة ملبورن وذلك عند الساعة 

الواحدة من بعد يوم االحد املاضي.
شارك يف املناسبة، باالضافة اىل احملتفى بهما، 
االستاذ هنري  العام يف فيكتوريا  لبنان  قنصل 
العاملي للجامعة الشيخ  الرئيس  قسطون، نائب 
ميشال دويهي، النائب خليل عيدي، الربوفيسور 
يف  اللبناني  السفري  سعادة  برتوني،  ترافور 
عقيلته،  والسيدة  دانيال  جان  الدكتور  اسرتاليا 
نسيب  االستاذ  ملبورن،  احلر يف  الوطين  التيار 
اللبناني  االسرتالي  التيار  مكتب  رئيس  اهلاشم 
سايد  الزميل  البايع،  مارشا  والسيدة  املتحد 
اليت  لالعالم  الوطنية  الوكالة  رئيس  خمايل، 
احلليب  ميالد  املختار  سيدني،  حديثا يف  انشأت 
رئيس  سلوم  جورج  السيد  عقيلته،  والسيدة 
اجلامعة اللبنانية يف كانبريا، السيد سامل سكر، 
الدكتور  عقيلته،  والسيدة  مشالي  ايلي  السيد 
مصطفى علم الدين، السيد ايلي كلتوم وعقيلته، 
فرع  للجامعة  السابق  الرئيس  حامت  سايد  السيد 

*غانم يرحب بالحضور** سايد حاتم وعيد شدراوي**الدويهي، الوزير الداعوق، انطوان غانم، القنصل قسطون وحضور*

*االسمر، عيدي، دايانا االسمر وبخعازي*

*املختار ميالد الحلبي وعقيلته، برتوني والسفري دانيال** جان دانيال، الداعوق، وحاتم وديانا االسمر وضاهر االسمر وشدراوي**ديانا االسمر، ضاهر االسمر،  الداعوق، حاتم، غانم، والدكتور جان دانيال*

*نهاد شهدا، نسيب الهاشم وسايد مخايل*

*جانب من الحضور*

فيكتوريا والسيدة عقيلته، مسري االمسر وعقيلته 
السيدة وداد، رئيسة بلدية داربن السيدة  دايانا 
احملامي  االمسر،  ضاهر  السيد  وزوجها  االمسر 
سريادور االمسر والسيدة عقيلته، وبعض رجال 
الواليات  باقي  من  جاءوا  الذين  واالعمال  املال 

االسرتالية ووسائل االعالم املقروء واملسموع.
غامن  االستاذ  الدعوة  صاحب  واستقبل  وقد 
مرحبني  بالغة  عقيلته ضيوفهما حبرارة  والسيدة 
بهم امجل ترحيب.. وقدمت ادارة مطعم بيبلوس 
املتنوعة  اللبنانية  املأكوالت  من  وطاب  لذ  ما 
واملشروبات والفواكه بسخاء قل ما شاهدناه يف 

مناسباتنا وكانت عينا ساهرة على راحة اجلميع.
االستاذ غامن صاحب الدعوة استهل كلمته مرحبا 
ومجيع  العاملية  اجلامعة  ورئيس  الوزير  مبعالي 
اللبناني  الرتاثي  العمل  عن  حتدث  كما  احلضور 
شارحا فكرة وجود التمثال ثم قال: بصراحة امحلك 
يا سعادة الوزير كالمي اىل املسؤولني يف لبنان 
وال  لبنان  احزابهم يف  يرتكوا  ان  عليهم  متمنيا 
تعمل  اللبنانية  اجلامعة  اغرتابنا..  اىل  يصّدروها 
بصدده  حنن  الذي  والتمثال  مغرتبيها  خالل  من 
ميثل اول لبناني حطت قدماه على ارض ملبورن 

منذ 150 عاما.
ثم حتدث عن نشاطات اجلامعة بكل فروعها يف 
الواليات االسرتالية ومتنى على مجيع املسؤولني 
مل  واذا  متضامنة  وحدة  يكونوا   ان  لبنان  يف 

تعرتف الدولة اللبنانية او تعري اي اهتمام للجامعة 
فنحن سائرون مبا ميليه علينا ضمرينا جتاه وطننا 
لبنان من خالل دستور اجلامعة وهناك قالئل ممن 
الداخل  من  لبنان  تداهم  اليت  باالخطار  يفكرون 
واخلارج، والفساد هو اخلطر احلقيقي على لبنان.. 
الفساد  حياربون  الذين  مع  تساهموا  ان  رجاء 
على  واعتذر  اخطائه  على  مواطن  كل  وحماسبة 

صراحيت متمنيا لكم وصوال سعيدا اىل الوطن.
فيها  شكر  بكلمة  الداعوق  الوزي  معالي  ورد   
االستاذ غامن على هذه الدعوة واعدا اياه بايصال 

متنياته اىل املسؤولني يف لبنان.
يف  اجلامعة  فشكر  اجلامعة  رئيس  حتدث  بعده 
فكتوريا على اقامة هذا التمثال كما شكر االستاذ 

غامن على هذه االلتفاتة املميزة. 

U A L M  التيار الوطين احلر - ملبورن
اللقاء العائلي السنوي

التيار الوطين احلر يف ملبورن يدعو أصدقاءه ومناصريه واجلالية اللبنانية
اىل لقاء عائلي  لبناني على مدى يوم كامل  حيث سيقام الباربكيو السنوي.

يتخلل املهرجان برامج ترفيهية منوعة والعاب لألطفال .
EDWARDES LAKE PARK - RESERVOIR املكان:

LEAMINGTON STREET املدخل من: 
الزمان : إبتداًء من الساعة 12 من نهار يوم األحد يف  4كانون األول  2011 

تعالوا كي نكون عائلة لبنانية واحدة . أهالً وسهالً   

THE UNITED AUSTRALIAN LEBANESE MOVEMENT VICTORIA
INVITES YOU AND YOUR FAMILY AND FRIENDS

TO ATTEND THE ANNUAL BBQ

THERE WILL BE RIDES FOR THE KIDS, MUSIC AND PLENTY OF FOOD
 CELEBRATE LEBANESE CULTURE AND COME TOGETHER AS A

COMMUNITY

 ,LOCATION: EDWARDE’S LAKE PARK , LEAMINGTON STREET
 RESERVIOR, TIME: 12,00 UNTIL 5PM

On the 4th of December 2011
FOOD IS FREE ,DRINKS AT A SMALL COST
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103
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Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

يوم مساء األربعاء بتاريخ 2011/11/16، انتقل معالي 
وزير االعالم اللبناني الدكتور وليد الداعوق مع مديرة 
الوكالة الوطنية لالعالم السيدة لور سليمان اىل احملطة 
الثالثة واالخرية يف جولته اىل والية فيكتوريا قادمًا 
الثقافية يف  اللبنانية  اجلامعة  من  وبدعوة  كنربا،  من 
العامل، وكان يف استقباهلم على أرض املطار رئيس 
طوني  السيد  ونيوزيلندا  السرتاليا  القاري  اجمللس 
اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  جملس  ورئيس  يعقوب 
الثقافية يف العامل السيد يوسف سابا ورؤساء الفروع 
اللبناني  الوفد  استقبال  يف  شارك  كما  الوالية،  يف 
سيادة املونسنيور جو طقشي وحشد من أبناء اجلالية 

وفعاليتها ووسائل االعالم.
الرئيس  اللبنانية  اجلالية  استقبلت  ذاته  الوقت  ويف 
العاملي للجامعة اللبنانية الشيخ عيد شدراوي والسيدة 
عقيلته، القادمني من لبنان مع وفد من رؤساء اجلامعة 

اللبنانية يف العامل.
أما يوم اخلميس، فقد شهد مأدبة غداء عامرة، أقامها 
خادم الطائفة املارونية يف ملبورن سيادة املونسنيور 
والرئيس  اللبناني  الوفد  شرف  على  طقشي  جو 
واألب  اندراوس  ادمون  األب  العاملي، حضره قدس 
اجمللس  رئيس  األنطونيات،  والراهبات  فارس  ألن 
يعقوب،  طوني  السيد  ونيوزيلندا   السرتاليا  القاري 
رئيس والية فيكتوريا يف اجلامعة السيد يوسف سابا 
رئيسة بلدية داربني السيدة ديانا أمسر، رئيس مكتب 
قديسي،  طوني  السيد  اللبنانية  اجلامعة  يف  بريوت 
جو  السيد  اللبنانية  للجامعة  األسبق  العاملي  الرئيس 
احملامي  القاري  للمجلس  السابق  الرئيس  بعيين، 
سريادور األمسر، األمني العام السابق للجامعة السيد 

ديفيد أمسر ووجوه من ابناه اجلالية اللبنانية. 
وحي  من  ترحيبية  كلمة  ألقى  طقشي  جو  املونسنيور 
والنجاح،  التوفيق  اللبناني  للوفد  متمنيًا  املناسبة، 
كما ألقى أيضًا األب أدمون اندراوس كلمة هنا فيها 
أنتخابه  على  يعقوب  طوني  السيد  القاري  الرئيس 
وأعرب عن سروره لألعمال اليت يقوم بها جملس والية 
فيكتوريا برئاسة السيد يوسف سابا. الوزير اللبناني 
لألعالم الدكتور وليد الداعوق، شكر يف كلمة ألقاها 
األستقبال،  وحسن  احلفاوة  على  طقشي  املونسنيور 

كما شكر الرئيس العاملي خادم الرعية على دعوته.
العجزة  دار  أرجاء  يف  الوفد  تفقد  الغداء،  وبعد 
احلديث  وتبادلوا  األنطونيات  للراهبات  التابع 
للراهبات  التابعة  املدرسة  عن  مضيفهم  مع 
والشهادات. والربامج  فيها  التالميذ  وعدد   ة 

مساًء، انتقل الوفد اللبناني اىل مقر بلدية موني فالي 
حفل  سيبيك  جان  السيد  البلدية   رئيس  اقام  حيث 
استقبال على شرف الوزير اللبناني والرئيس العاملي، 
حضره الرئيس القاري السيد يعقوب، رئيس الوالية 
خليل  النائب  التشريعي  اجمللس  عضو  سابا،  السيد 
عيدي، رئيسة بلدية داربني ديانا أمسر وعدد من رؤساء 

الفروع باالضافة إىل عدد من املسؤلني األسرتاليني 
وحشد من أعضاء البلديات ورجال الصحافة و األعالم 

اللبناني و العربي وحشد من ابناء اجلالية.
وبالرئيس  الوزير  مبعالي  سيبك  السيد  رحب  بداية 
احلضور،  وبكافة  الرمسي  الوفد  وبأعضاء  العاملي 
فيكتوريا،   ربوع  يف  األقامة  طيب  للوفد  متمنيًا 

 

وحتدث عن تاريخ اهلجرة اللبنانية اىل اسرتاليا الذي يعود 
اىل اكثر من 150 سنة اىل والية فيكتوريا، منوها مبا قدمته 
وللبنان. االسرتالي  للمجتمع  اللبنانية  اجلالية   وتقدمه 

وخاطب رئيس البلدية سيبيك وزير االعالم الدكتور داعوق 
 قائال »أفتخر أن ألبسك الثياب الرمسية لرئيس البلدية«.

بعدها ألقى الداعوق كلمة شكر فيها رئيس وأعضاء 
عن  معلنًا  واالستقبال،  الضيافة  حسن  على  البلدية 
سروره لوجوده يف دار البلدية وعن فرحه ألرتداء الزي 
احتضن  الذي  العظيم  البلد  اسرتاليا  وشكر  الرمسي، 
العامل.  شعوب  من  سواهم  احتضن  كما   اللبنانيني 
االغرتاب«،  يف  اللبنانيني  كلمة  »توحيد  اىل  ودعا 
وحث اجلميع على »املشاركة يف االحتفال الذي يقام 
والية  يف  املغرتب  متثال  عن  الستار  الزاحة  السبت 

فيكتوريا«.
الرئيس العاملي الشيخ شدراوي، شكر رئيس وأعضاء 
البلدية على دعوتهم مشددًا على الروابط القوية اليت 
جتمع بني لبنان واسرتاليا، طالبني من اجلالية اللبنانية 
املزيد من الوفاء ألسرتاليا اليت أعطتهم الفرص النادرة 
للنجاح. ويف نهاية األحتفال قدم رئيس البلدية هدايا 
العاملي  والرئيس  الداعوق  الوزير  من  لكل  تذكارية 

الشدراوي والرئيس القاري يعقوب.
اجمللس  رئيس  مع  لقاًء  شهد  فقد  اجلمعة،  يوم  أما 
التشريعي يف والية فيكتوريا السيد بروس اتكنسون  
يف مبنى الربملان شارك فيه عضو اجمللس التشريعي 
ورئيس  القاري  اجمللس  ورئيس  عيدي  خليل  السيد 
اغرتابية. وشخصيات  اللبنانية  للجامعة   الوالية 
رئيس  نائب  اقام  الربملان،  مبنى  يف  جولة  وبعد 
غداء يف  مأدبة  كاربني  انطوني  النائب  العمال  حزب 
وعن  لبنان  عن  أحاديث  خالهلا  جرت  الربملان،  دار 
الدعوة كلمة  اجلالية وأسرتاليا، وألقى خالهلا صاحب 
الكثري  قدمت  اليت  اللبنانية  باجلالية  األشادة  ضمنها 

ألسرتاليا.
نائب  شكرا  شدراوي  والرئيس  الداعوق  الوزير 
رئيس حزب العمال األسرتالي على التكريم، متمنني 
قدم  الغداء  نهاية  ويف  والتقدم.  األزدهار  ألسرتاليا 
النائب كاربني هدايا تذكارية لكل من الوزير الداعوق 

والرئيس العاملي الشدراوي.
بعد الظهر، وضع الوزير الداعوق اكليال من الزهر على 
ضريح اجلندي اجملهول، بعدما مت تقديم عرض عسكري 
الحياء مراسم االحتفال، ثم تفقد برفقة أعضاء اجلامعة 

العاملية  للحرب  العائد  العسكري  املعرض  اللبنانية 
األوىل والثانية.

مساًء، لبى الوفد اللبناني دعوة رئيسة بلدية داربني 
اللبنانية االصل إىل دار البلدية،  السيدة ديانا أمسر 
بعد عرض فيلم وثائقي عن اعمال البلدية واجنازاتها، 
القت رئيسة البلدية كلمة رحبت فيها بالوزير الداعوق 
شدراوي،  عيد  الشيخ  للجامعة  العاملي  الرئيس  و 
لور سليمان،  السيدة  لالعالم  الوطنية  الوكالة  مديرة 
نائب الرئيس العاملي الشيخ ميشال الدويهي، رئيس 
رئيس  قديسي،  طوني  اجلامعة  يف  بريوت  مكتب 
اجلامعة  رئيس  يعقوب  طوني  السيد  القاري  اجمللس 
العاملي  بالرئيس  و  سابا  يوسف  السيد  الوالية  يف 
األسبق السيد جو بعيين وبأركان اجلامعة، وباألحزاب 
 اللبنانية ومبدير إذاعة صوت لبنان وباحلضور الكريم. 
ونوهت  اللبنانية  جبذورها  افتخارها  عن  وعربت 
االوسرتالي. للمجتمع  اللبنانية  اجلالية  تقدمه   مبا 
ورد  الوزير الداعوق بكلمة شكر فيها رئيسة البلدية 
االوسرتالية  الدولة  شكر  كما  اجمللس،  واعضاء 
للنجاح  املنتشرين  امام  اجملال  يف  افسحت  »اليت 
واالجتماعية«. السياسية  اجملاالت  خمتلف   يف 
واعرب عن سروره بلقاء ابناء اجلالية وازاحة الستار عن 
متثال املغرتب يف ملبورن تكرميا للمهاجر اللبناني الذي 

وصل اىل هذه الوالية منذ 150 عاما.
األمسر  ديانا  السيدة  العاملي  الرئيس  وشكر  كما 
ألقامة  األرض  ولتقدميها  اللبنانية  اجلامعة  لدعمها 
والنجاح. التوفيق  هلا  ومتنى  اللبناني  املغرتب   متثال 
الوزير  من  كل  اىل  تكرميية  دروعا  االمسر  قدمت  ثم 
سليمان  السيدة  الوطنية  الوكالة  مديرة  الداعوق، 
الشيخ شدراوي،  اللبنانية  للجامعة  العاملي  والرئيس 
اليوبيل  كتاب  أمسر  للسيدة  الداعوق  قدم  كما 
لبنان. حرفيات  من  وهدية  الوطنية  للوكالة   الذهيب 
على  عشاء  حفل  البلدية  رئيسة  اقامت  ذلك،  بعد 
شرف الوفد اللبناني وأركان اجلامعة واحلضور يف أحد 

املطاعم الفاخرة.
بريوت  لبنك  العام  املدير  أقام  ظهرًا،  السبت  يوم 
غداء  مأدبة  واكيم  جاميس  أوسرتاليا  يف  هلينيك 
اللبناني  السفري  حضور  يف  اللبناني  للوفد  تكرميية 
االب  شربل  مار  دير  رئيس  دانيال،  جان  الدكتور 
كرم،  أبي  عاد  املطران  سيادة  ممثاًل  طربيه  انطوان 
والية  رئيس  يعقوب،  السيد  القاري  اجمللس  رئيس 
رئيس  سابا،  السيد  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا 
احملامي  اللبنانية  القوات  يف  أوسرتاليا  مقاطعة 
 ستيفن ستاننت ومسؤولني يف اجلامعة ورجال أعمال.
وبعد كلمة تقديم للزميلة نسرين خضرا، ألقى واكيم 
يكون  أن  »أهمية  عن  وحتدث  بالضيوف  مرحبًا  كلمة 
 للبنانيني يف أوسرتاليا مصرف يهتم بشؤونهم املالية«.

مع  حتقيقه  من  ومتكنت  يراودني  حلم  »كان  وقال: 
صفري«. سليم  بريوت  مصرف  ادارة  جملس   رئيس 

ونوه بالقطاع املصريف اللبناني »الذي ختطى االزمات 
بإدارة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سالمه«. 

كما وشكر رئيس اجمللس القاري السيد طوني يعقوب 
على  سابا  يوسف  السيد  فيكتوريا  والية  ورئيس 
 جهودهما املكثفة لرفع اسم لبنان واملغرتب اللبناني.  
السيد  الداعوق كلمة شكر فيها  الوزير  ألقى  بدوره، 
واكيم، وشدد على »أهمية أن يكون مصرف بريوت 
أوسرتاليا«،  اللبنانيني يف  لبناني خيدم  اول مصرف 
وأكد »متانة القطاع املصريف واالقتصادي يف شكل 

عام«، داعيا اللبنانيني اىل »االستثمار يف وطنهم«.
وبدوره أيضًا شكر الرئيس العاملي السيد واكيم على هذا 
 التكريم ومتنى التوفيق والنجاح جلميع العاملني يف البنك.
بعد ذلك، قدم واكيم اىل الداعوق هدية ترمز اىل دار 

االوبرا يف سيدني.
السبت ويف متام الساعة الربعة، كانت اجلالية اللبنانية 
متثال  عن  الستار  إزاحة  مع  موعد  على  فيكتوريا  يف 
راي  حدائق  أرض  على  أقيم  الذي  اللبناني  املغرتب 
برامهام يف منطقة برستون، ومل متنع رداءة الطقس 
املئات  مؤخرًا  ملبوزن  شهدتها  اليت  األمطار  وغزارة 
يف  األشرتاك  من  اجلالية  وفعاليات  اللبنانيني  من 
حضر  داربني.  بلدية  رعته  الذي  الكبري  احلدث  هذا 
وليد  الدكتور  اللبناني  االعالم  وزير  املناسبة  هذه 
يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  من  بدعوة  الداعوق 
العامل، ترافقه مديرة الوكالة الوطنية لالعالم السيدة 
العاملي للجامعة الشيخ  الرئيس  لور سليمان صعب، 
عيد شدراوي وعقيلته، رئيسة بلدية داربني السيدة 
دايانا أمسر، الرئيس القاري يف أسرتاليا ونيوزيلندا 
السيد طوني يعقوب وعقيلته، األمني العام للمجلس 
القاري املهندس األستاذ عماد العجوز، رئيس جملس 
سابا  يوسف  السيد  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  والية 
جوليا  االوسرتالية  احلكومة  رئيس  ممثل  وعقيلته، 
غيالرد، وزير اخلدمات املالية وصندوق الضمان بيل 
جان  الدكتور  اوسرتاليا   يف  لبنان  سفري  شورتن، 
دانيال وعقيلته، رئيس اجمللس التشريعي يف والية 
جملسي  وأعضاء  اتكنسون  بروس  السيد  فيكتوريا 
النواب والشيوخ على الصعيد احمللي والفيدرالي وهم 
خليل عيدي، مارك فارنر)كوينزلند(،  ماريا فافاكيون، 
ريتشاردسون،  فيونا  فني،  بارني  ماكيكوس،  جاني 
انطوني كابينيز وهونغ لي، رئيس التعددية الثقافية 
شني مان، الرئيس التنفيذي لبلدية داربني رازيا داف 
جودي  السابق  النائب  فرير،  انيال  التخطيط  ومدير 
مادغن ونايثم ماريف، مرتوبوليت اوسرتاليا ونيوزيلندا 
للروم االرثوذكس املطران بولس صليبا، رئيس دير 

متثال املغرتب اللبناني ..أسبوع لبناني حافل يف ملبورن

*بيل شورتن يلقي كلمته**املونسنيور جو طقشي يلقي كلمته**رئبيس الجامعة عيد شدراوي يلقي كلمته**الوزير وليد الداعوق يلقي كلمته*

*شدراوي، سبيكر ويعقوب* *سليمان، داعوق، اسمر وشدراوي* *تمثال املغرتب اللبناني*

*ديانا االسمر*

*زهر لـ: اسمر، يعقوب، دويهي، دانيال، شدراوي وسليمان**الجامعة مع داعوق واسمر**داعوق، دانيال ويعقوب*
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* داعمو املناسبة*

Melbourneملبورن

املطران  ممثال  طربيه  انطوان  الدكتور  االب  شربل  مار 
روبري  املطران  متى ممثال  الياس  األب  كرم،  ابي  عاد 
األب  طقشي،  جو  املونسنيور  متى،  والسيدة  رباط 
ادمون اندراوس، األب جورج خوري وعقيلته، األب آلن 
فارس، الب شارل حيت، األب أنطوان يعقوب، األب منر 
بوشعيا، األب اسكندر أفرام وعقيلته، األب جورج مطر 
الشويريات،  الراهبات  األنطونيات،  الراهبات  وعقيلته، 
نائب الرئيس العاملي الشيخ ميشال الدويهي وعقيلته، 
رئيس جلنة األقتصاد واألعمال يف اجمللس العاملي السيد 
أنطوان منسى )فرنسا(، رئيس جلنة الشؤون الثقافية 
و الرتاث يف اجمللس العاملي ورئيس اجلامعة يف برزبن 
السيد أنطوان غامن، رئيس جلنة االعالم ورئيس مكتب 
لبنان يف اجلامعة السيد أنطوان قديسي، رئيس اجمللس 
الوطين للجامعة الدكتور كارلوس كريوز )بلجيكا(، رئيس 
اجلامعة يف كنربا السيد جورج سلوم، السيد أيلي كلثوم 
الرئيس  كلثوم،  السيدة  و  سدني  يف  اجلامعة  ممثل 
السابق  الرئيس  بعيين،  جو  السيد  األسبق  العاملي 
وعقيلته،  األمسر  سريادور  احملامي  القاري  للمجلس 
عريضة،  جو  الشيخ  القاري  للمجلس  األسابق  الرئيس 
جريدة  وحمرر  ومدير  القاري  للمجلس  األسابق  الرئيس 
املستقبل األستاذ جوزيف خوري، أمني سر اجلامعة يف 
برزبن السيد ميكل غالب، الرئيس األسبق للجامعة يف 
فيكتوريا املهندس أنطوني احلصري وعقيلته، الرئيس 
السابق للجامعة يف فيكتوريا السيد سايد حامت وعقيلته، 
دايفد  السيد  القاري  للمجلس  السابق  العام  األمني 
أمسر، األمني العام األسبق للمجلس القاري السيد عبدو 
طوني  السيد  سرتثفيلد  بلدية  رئيس  وعقيلته،  جباني 
مارون، رئيس بلدية مورندا السيد طوني ديب وعقيلته، 
رئيس بلدية مورلند السيد أوسكر ويلدز، رئيس بلدية 
هوبسنس باي السيد ميكل رفول ونائب الرئيس طوني 
بريفا و الرئيس السابق السيد بالل بعريين، وأعضاء كل 
لورنس، شارلي  تيم  باتسيكاميودورو،  من هلن وجان 
مكتب  مدير  حمفوظ،  مرسال  شانرتي،  جان  كورنش، 
الوزير شورتني السيد روب غاري، مدير البنك العربي 
هلينيك  بريوت  مديربنك  وعقيلته،  ملحم  نعيم  السيد 

السيد سام مسعود،
يف  األحرار  حزب  مكتب  عن  هيال  أبو  شانتال  األنسة 
الوطنية  الوكالة  ومدير  األنوار  جريدة  مدير  هوتورن، 
الصحفي  خمائيل،  سايد  األستاذ  سدني  يف  لالنباء 
الدكتور  احلج،  فؤاد  واألستاذ  خياط  بول  األستاذ 
االسالمي(،  احلوار املسيحي  الدين )جلنة  علم  مصطفى 
ونوش  يوسف  السيد  العلوي  االسالمي  املركز  رئيس 
اللبنانية يف اسرتاليا احملامي  القوات  مع وفد، رئيس 
)طوني  السادة  القوات  من  وفد  مع  ستاننت  ستيفن 
كرم، سعيد حداد و فرادي رمحة(، السيد حسني احلولي 
ممثل تيار املستقبل يف أسرتاليا، رئيس تيار الوطين 
احلر يف أسرتاليا السيد بشار هيكل والرئيس يف ملبورن 
السيد نهاد شهدا مع وفد والرئيس يف سدني السيد 
السوري  احلزب  عن  املسؤول  وفد،  مع  اهلاشم  نسيم 
السيد جورج سلوم مع وفد،  القومي  القومي اجلتماعي 
خليل  السيد  اللبناني  الشيوعي  احلزب  عن  املسؤول 
األحرار،  الوطنيني  حزب  من  اعضاء  وفد،  مع  الراسي 
رئيس االتصاالت العرقية االسرتالية السيد جو عساف، 
رئيس غرفة التجارة والصناعة يف ملبورن فادي الذوقي 
واعضاء الغرفة، نائب ممثل مجعية سبعل اخلريية السيد 
رميون قسيس مع السيدين فراد طويل وجورج موسى 
االسرتالية  اللبنانية  للجمعية  السابق  )سدني(،الرئيس 
مجعية  وأعضاء  رئيس  وعقيلته,  حداد  سامل  السيد 
القديس رومانوس حدشيت، رئيس وأعضاء مجعية زحلة 
رئيس  اخلريية،  بقرزال  مجعية  وأعضاء  رئيس  اخلريية، 
وأعضاء مجعية زغرتا اخلريية، رئيس وأعضاء مجعية دار 
بعشتار اخلريية، رئيس وأعضاء مجعية احلاكور اخلريية، 
رئيس وأعضاء مجعية كفر حبو اخلريية، رئيس وأعضاء 
مجعية عدبل اخلريية، رئيس التجمع العكاري السيد أمحد 
اللبناني،  البيت  جلنة  مجعية  وأعضاء  رئيس  البعريين، 
للخدمات،  االسرتالي  اللبناني  النادي  وأعضاء  رئيس 
وأعضاء  رئيس  زحلة،  هنيبعل  أبناء  وأعضاء  رئيس 
فيكتوريا، رابطة العسكريني اللبنانيني  النادي العربي – 
القدامى، أبناء املية ومية، السيد جو حرب )برصا(، مدير 
إذاعة SBS االستاذ حسام شعبو، مدير إذاعة صوت لبنان 
االستاذ طزني شربل، مدير إذاعة مرحبا لبنان االستاذ 
السيدة جنوى  التلغراف  أبو شعيا، مديرة جريدة  فوزي 

فراكس مع االستاذ ايلي نداف، مدير جريدة املستقبل 
االستاذ  اهلريلد  جريدة  مدير  الزيبق،  زاهي  االستاذ 
كميل مسعود، ورؤساء الفروع من مجيع الواليات وعدد 
باألضافة  املكان  إىل  توافدوا  اجلالية  أبناء  من  كبري 
إىل الداعمني لتمثال املغرتب اللبناني من رجال أعمال 
السادة: سامل سكر، الياس فرح، الياس ايليا، رميون 
يعقوب، مازن ثابت، عبدو جباني، فادي أبو زيد، جيم 
ليابس، طارق عبد النور، بيار يعقوب، بشري سابا، جو 
حامت، جوزاف ملحم، الياس سعد، كلود وردان، سامي 
مسري  حنا،  جورج  احلج،  وليد  خوري،  حبيب  املظلوم، 
مسى، مصطفى عيدي، جورجيو الزين، صبحي و جانيت 

داغر والسيدة عبال عماد.
لعريف  وكلمة  واالوسرتالي،  اللبناني  النشيدين  بعد 
التنفيذي لبلدية داربني رازيا داف،  الرئيس  االحتفال 
اليت  أمسر  ديانا  السيدة  داربني  بلدية  رئيسة  حتدثت 
عربت عن سرورها الزاحة الستار عن متثال املغرتب مع 
الوزيرين الداعوق وشورتن والرئيس العاملي شدراوي، 
السفري دانيال، رئيس اجمللس القاري يعقوب، رئيس 
»إن  وقالت:  اللبنانية  اجلامعة  وأعضاء  سابا  الوالية 
اكثر من 30 يف املئة من ابناء منطقة داربني هم من 
املهاجرين، ومن ضمنهم اللبنانيني الذين سجلوا جناحات 
يف خمتلف اجملاالت«، معتربة »ان التمثال يرمز اىل الدور 
الذي لعبه اللبنانيون يف احلياة السياسية واالقتصادية 
اجلامعة  بدور  ونوهت  اوسرتاليا«.  يف  واالجتماعية 
 الثقافية يف العامل اليت تهتم بشؤون االغرتاب اللبناني.
احلكومة  رئيسة  باسم  شورتن  الوزير  هنأ  بدوره، 
معتربا  االجناز،  هذا  اللبنانيني  االوسرتالية  الفيدرالية 
»ان املغرتبني وخباصة اللبنانيني منهم لعبوا دورا هاما 
االوسرتالية«. والدولة  اجملتمع  ومنو  تقدم  يف   ومنتجا 
باسم  فيها  شكر  كلمة  الداعوق  الوزير  القى  ثم 
اجملال  الفساح  وشعبا  »حكومة  اوسرتاليا  لبنان 
عاما«. ومخسني  مئة  من  اكثر  منذ  اللبنانيني   امام 
الكاملة  احلرية  لشعبنا  اوسرتاليا  أعطت  »لقد  وقال: 
للنجاح، وهذه متطلبات تعترب  واألمن وفرصا متساوية 
مهمة لبناء حياة كرمية وناجحة. لقد غادر البعض منكم 
ان  حني  اوسرتاليا، يف  اىل  وجلأ  ارادته  بكامل  لبنان 
البعض االخر غادر بالقوة. وبال ريب، فان احدا من هؤالء 
املنظور«. غري  املستقبل  له  خيبىء  ما  يعرف  يكن   مل 

واجبك  »من  بالقول:  االوسرتالي  املنتشر  اىل  وتوجه 
الوطين ان تستفيد من كل الفرص املتاحة لتقويم اي 
أفضل  انك  العظيم.  شعبنا  عن  العامل  يف  فهم  سوء 
عليك  ويتوجب  به،  يعتز  ان  املمكن  من  للبنان  سفري 
الغنية،  ثقافتنا  احلقيقية،  هويتنا  للعامل  تظهر  ان 
احرتامنا  الفريدة،  تقاليدنا  اجلليلة،  العظيمة  حضارتنا 
واالمانة«. للحرية  عشقنا  واالهم  االنسان،   حلقوق 
بعد ذلك، القى الشدراوي كلمة اعرب فيها عن سروره 
الزاحة الستار عن متثال املغرتب يف ملبورن بعدما ازيح 
يف العام املاضي يف بريزبن، وشكر احلكومة االوسرتالية 
لتحقيق  اللبنانيني  للمنتشرين  الفرص  منحت  »اليت 
يف  واالستقرار  الكريم  العيش  يف  وطموحاتهم  اماهلم 
بالعالقات  منوها  عاما«،  اكثر من 150  منذ  البالد  هذه 

اللبنانية االوسرتالية املتينة.
اجلامعة  باسم  كلمة  طقشي  املونسنيور  القى   ، بعدها 
اللبنانية يف فيكتوريا، معتربا »ان التمثال هو نوع من 
االوسرتالي«،  اجملتمع  ولنجاحهم يف  للبنانيني  التقدير 
طويل  تاريخ  لديهم  الوالية  اللبنانيني يف  »إن  وقال: 
افتخار  عن  معربا  كافة«،  املستويات  على  النجاح  من 
اجملتمع  يف  وباندماجهم  وتارخيهم  جبذورهم  اللبنانيني 

االوسرتالي. بعدها، ازيح الستار عن متثال املغرتب.
اللبناني  للوفد  وتكرميًا  ذاته،  اليوم  من  املساء  يف 
أستقالل  بعيد  واحتفااًل  عامليًا وحمليًا،  اجلامعة  ورؤساء 
فيكتوريا  والية  جملس  أقام  والستني،  الثامن  لبنان 
كنيسة  قاعة  يف  كبري  عشاء  حفل  اللبنانية  للجامعة 
اللبنانيني،  من  املئات  حضره  جاورجيوس،  سيدة 
والنشيد  االسرتالي  النشيد  وبعد  االحتفال،  بداية  يف 
اللبناني، رحبت عريفة االحتفال السيدة كلودات وردان 
أحناء  خمتلف  ومن  لبنان  من  اجلالية  وبضيوف  باجلميع 
من  بكل  ترحبًا  الزهور  اجلامعة  وقدمت  كما  اسرتاليا، 
السيدات مرياي دانيال، هيفا شدراوي، دايانا أمسر، 

لور سليمان، جوزفني يعقوب وزيتا الدويهي.
قطع  ثم  احللوى  قالب  قطع  االستقالل  عيد  ومبناسبة 
قالب آخر مبناسبة عيد ميالد رئيس بلدية داربني السيدة 

دايانا أمسر.  
القيت كلمات لكل من والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية 

شورتن  والوزير  االمسر  سريادور  احملامي  قبل  من 
والسفري دانيال، الذي قال: »إن اقامة متثال للمغرتب 
هو عربون تقدير واحرتام هلذا املغرتب الذي أغنى لبنان 
بكفاحه وجهاده ورفع اسم بلده االم عاليا«، معتربا »ان 
تؤكد  كثرية  دالالت  الوسرتاليا  الداعوق  الوزير  لزيارة 
على االهمية اليت يوليها املسؤولون يف لبنان لالغرتاب 

اللبناني«.
بكلمته  شدراوي  عيد  الشيخ  العاملي  الرئيس  تناول 
مواضيع خاصة باجلامعة، مثنيًا على جملس فيكتوريا وعلى 
نشاطه، وطالب اجلميع  بضرورة العمل مع اجلامعة يف 
 نشاطها واملساهمة معها يف رفع كلمة لبنان واجلالية. 
قال  كلمة  الداعوق  للوزير  كلمة  كانت  اخلتام،  ويف 
بكم،  التقي  وانا  اليوم  كبرية  فرحيت  هي  »كم  فيها: 
عشية ذكرى االستقالل، حيث انتم يف بالد االنتشار، 
يف  جناحات  من  حققتموه  ما  خالل  من  اثبتم  وقد 
حتقيق  على  قادرون  بانكم  واجملاالت  امليادين  خمتلف 
وان  منقسمني،  غري  موحدين  تكونون  عندما  املعجزات 
الثوابت  حول  لالمور،  ومقاربتكم  تطلعاتكم  تعددت 
من  هي  اليت  املبادىء  وحول  الوطن  عليها  يقوم  اليت 
آباؤكم  اجلها  من  ناضل  اليت  اللبناني،  الكيان  اسس 
العرق  من  الكثري  بذل  سبيلها  يف  واليت  واجدادكم، 
استحقيناه  الذي  االستقالل،  رجال  ايدي  على  والدم، 
الذي  االستقالل  هذا  جمانا.  لنا  يعط  ومل  جدارة،  عن 
مستمر،  يومي  عمل  هو  الكثري،  الكثري  ولكم  لنا  يعين 
سواء يف لبنان او يف بالد االنتشار. وال يكفي التغين 
مبآثر رجال االستقالل، الذين جاهدوا وناضلوا يدا واحدة 
وقلبا واحدا وهدفا واحدا، بل علينا ان نبين استقاللنا 
او  توقف  دون  من  الساعة،  مدار  وعلى  يوم،  يف كل 
سواء  الداخلية،  وحدتنا  متتني  خالل  من  ملل،  او  كلل 
 يف لبنان او يف خارجه، لنستحق هذا االرث التارخيي«.

عن  الدفاع  يف  املغرتبون،  ايها  »بوحدتكم،  وتابع: 
تربهنون  موجودون،  انتم  حيثما  لبنان،  وطنكم  قضايا 
انكم ال تزالون متشبثني مبا ميثله هذا الوطن من قيم 
وتراث وحضارة، بعيدا من اخلالفات الشخصية الضيقة 
هنا  االخريين  اليومني  يف  ملستها  اليت  والصغرية، 
ويا  لكنين،  وحلحلتها  حللها  جاهدا  وعملت  ملبورن  يف 
لالسف، فشلت فشال ذريعا لتعنت البعض منكم يف حل 
اخلالفات او التغاضي عنها، ولو موقتا، نظرا ملا ميثل 
ونبيلة«.  غاية سامية  من  االصيل  املغرتب   تكريم هذا 
الشخصية  وبصفته  كفرد  اللبناني  »إن  أضاف: 
لبناني  مع  جيتمع  أن  ما  لكن  ومميز،  ومقدام  ناجح 
والقيادة  الزعامة  وحب  الفشل  حيل  عندها  آخر، 
اتوجه  املناسبة  هذه  يف  لكنين  السيئة.  واالخالق 
جتاه  املسؤولية  كل  وامحلهم  املتعنتني  هؤالء  اىل 
ختفيفية«. اسباب  هلم  يكون  ولن  والوطن   اهلل 

وتابع: »إن الصورة هذه ليست بهذا القدر من الضبابية، 
السلبية بل هناك الكثري من

الرجال والنساء من املغرتبني الذين سنحت لي الفرصة 
ويعلون  لبنان  بهم  يفخر  والذين  اليهم،  بالتعرف 
على  جاهدا  وانين سأعمل  به،  مثاال حيتذى  وهم  شأنه 
بتقدير عطاءاتهم وهم على  اللبنانية  احلكومة  تقوم  أن 
الداخل  يف  السياسة  اهل  انقسام  امام  احلياة.  قيد 
اللبناني كونوا انتم املثل يف الوحدة خارجه، عن طريق 
عن  وليس  فيه،  االمور  جمريات  على  املباشر  التأثري 
الداخلية.  اللبنانية  الساحة  على  جيري  مبا  التاثر  طريق 
على  وغنى،  قوة  مصدر  هي  اليت  بوحدتكم،  افرضوا 
يف  جديدا  نهجا  ذاته  على  املنقسم  اللبناني  الداخل 
اليه وحدتكم،  اليه ما ترمز  انقلوا  التعاطي السياسي. 
يف  الداخلية  اخلالفات  تصدير  حماوالت  ضد  وحتصنوا 
الشخصية  اخلالفات  عن  ابتعدوا  خارجه.  اىل  لبنان 
وعن  طاقاتكم،  تشتت  اليت  اخلالفات  وعن  الضيقة 

االنانيات اليت تنخر اجملتمعات وتفرغها من قيمها وتعمق 
 اخلصومات وتباعد بني الناس وتزيد الضغينة بينهم«.

وقال: »ايها املغرتبون الذين يعتز بكم الوطن وعليكم 
موقع  أي  ويف  انتم  حيث  قادرون،  بوحدتكم  يتكل، 
كنتم، على ان تشكلوا ذاك اللوبي القوي، كما يفعل 
الوطن  قضايا  عن  االول  الدفاع  خط  لتكونوا  غرينا، 
ومصاحله، حيال ما يتعرض له من تهديدات، وما ميكن 
ان يتعرض له من ضغوطات يف املستقبل. انتم ثورة 
يواجه  ان  يستطيع  وبكم  يكرب،  بكم  احلقيقية.  لبنان 
االعاصري، وبكم انتم املوحدون على حبه والتفاني من 
اجله، سيتغلب على كل الصعاب وسينهض من جديد، 
ويقف على قدميه اقوى مما كان، ليربهن للعامل امجع، 
انه صاحب رسالة، ومثاال حيتذى يف تعايش االديان. 
لبنان  اعداء  الن  بينكم،  هلا  مكانا  للدسائس  ال جتعلوا 
ال يريدونكم موحدين واقوياء، بل مشتتني ومنقسمني، 
من  وحدتكم  تشكله  ما  االدراك  متام  يدركون  النهم 
املشبوهة«. وخمططاتهم  ملؤامراتهم  احباط  ومن   قوة 

اضاف: »حياولون تصويركم على انكم منقسمون حول 
للمغرتب  رمز  هو  متثال،  حول  وحتى  ومشروع  فكرة 
فئوية  او  مناطقية  او  طائفية  هوية  ال  الذي  اللبناني 
بالد  يف  ولعرقكم  ولتضحياتكم  لكفاحكم  رمز  انه  له. 
والنبل  لالستقامة  وعنوان  لالصالة،  رمز  انه  االنتشار. 
والكرب. هذا التمثال - الرمز موجود عند املدخل الشمالي 
البعيد،  االفق  اىل  البحر،  اىل  وجهه  بريوت،  للعاصمة 
ما  وحتققون  وتنجحون  وتعملون  تكافحون  انتم  حيث 
تطمحون اليه. من بريوت عاصمة احلرف وام الشرائع، 
دول  معظم  يف  وغدا  اوسرتاليا  يف  واليوم  كندا  اىل 
اليت  الدول  معظم  افريقيا، ويف  الالتينية ويف  امريكا 
لكم فيها حضور، لنقول للعامل ان لبنان الصغري مبساحته 
والكبري بابنائه املنتشرين يف كافة احناء املسكونة ليس 
ونعيمه  جربان  بلد  هو  بل  البلدان،  كسائر  بلد  جمرد 
حدود الحالمكم  ال  الذين  انتم  بلدكم  املبدعني،  ومجيع 
وطموحاتكم. هذا التمثال، ايها االخوة، الذي شاركت يف 
حفل ازاحة الستارة عنه، هو صورة عن كل واحد منكم. 
انه رمز لوحدتكم، فال تنساقوا وراء من يريد ان جيعل منه 
مادة النقسام وتباعد بينكم . انه كاالرزة وقلعة بعلبك 
وصخرة الروشة ومغارة جعيتا اليت توحد مجيع اللبنانيني 
واندفاعا«.  وغرية  وحتفيزا  ودعما  تصويتا   حوهلا، 
ومتضامنني  موحدين  اليكم  حاجة  يف  »لبنان  أضاف: 
يف  باصواتكم  لتشاركوا  ينتظركم  وهو  ومتكاتفني، 
الفعلي  التاثري  لكم  يكون  لكي   ،2013 العام  انتخابات 
الدميوقراطية ويف تكريس  واملباشر يف ترسيخ اسس 
جلنة  رئيس  أقام  القداس  احلر.وبعد  الربملاني  النظام 
الرتاث يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  السيد 
أنطوان غامن حفل غداء للوفد اللبناني وللرئيس العاملي، 
الوكالة  مديرة  و  اسرتاليا  الوزير  غادر  املساء  ويف 

لألنباء 

* يعقوب، شدراوي وداعوق يف الربملان** سليمان، اتكينسون، داعوق، اسمر وشدراوي** سابا، طقشي ودويهي*

* اسمر تقطع قالب الحلوى مع عائلتها*

* قديسي، دويهي، سابا وبعيني*
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مناسبات

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

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

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان
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بمناسبة الذكرى الرابعة إلستشهاد
 اللواء الركن فـرنسوا الحاج

تتشــرّف 
» لجنة املتابعة لـدعم عائالت شهداء الجيش 

والقـوى األمنية«
     - النداء االنساني للبنان -
بـدعـوتكـم للمشاركـة  فـي

القـدّاس اإللـهي  و الحفـل التـأبيني
نهـار األحد الواقـع فيه   2011/12/11

الـساعة الحادية عشرة  قبل الظهر
يف كنيسة مار يوسف

7 Acton Street, Croydon
 الــدعــوة عــامة

حفل تأبيين للواء الركن 
فرنسوا احلاج

يوم سياسي ودبلوماسي حافل لوزير اإلعالم اللبناني وليد الداعوق 
يف كانبريا, ويف مطلعه, إلتقى نائب وزير اخلارجية لشؤون الشرق 
االوسط مارني رايت يف حضورسفري لبنان يف اسرتاليا جون دانيال 
والقنصل ماهر اخلري،وحبث معه يف العالقات اللبنانية - االسرتالية 
الوزيرالداعوق  انتقل  بعدها  اجلالية  ابناء  وضع  تعزيز  وكيفية 
ومديرة الوكالة اىل دارة السفري دانيال الذي اقام غداء تكرمييا 
على شرف الوزير الضيف يف حضور موظفي من اخلارجية االسرتالية 
.وبعد الظهر، التقى الوزير الداعوق والوفد املرافق وزير االعالم 
والتواصل االسرتالي السناتور ستيفان كونري يف مبنى الربملان 
االسرتالي، وحبث معه شؤونا اعالمية وامكان التعاون بني الدولتني 
اللبنانية واالسرتالية على الصعيد االعالمي، وسط اجراءات امنية 
اىل  اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس  زيارة  تزامن  بسبب  مشددة 

مبنى الربملان
وشرح الوزير الداعوق للسناتور كونري "ان لبنان هو بلد احلريات 
االعالمية"، مشددا على انه حريص على احملافظة على هذه احلريات 
وعلى التنوع الفكري يف لبنان ولفت اىل انه يتم البحث حاليا يف 
التعبري  حرية  على  احملافظة  مع  االلكرتوني  لالعالم  قانون  اعداد 
وحق امللكية الفكرية شرط تسجيل املوقع االلكرتوني حتى يكون 
االلكرتونية مرجعية حبيث يتمكن اي متضرر من حتصيل  للمواقع 
حقه بدوره، حتدث السناتور كونري عن النظرة االمريكية واالوروبية 

واالسرتالية يف اجياد قانون للمواقع االلكرتونية

دانيال  السفري  دارة  اىل  املرافق  والوفد  الداعوق  الوزير  وانتقل 
الوضاع  معهم  وعرض  اسرتاليا  يف  العرب  السفراء  التقى  حيث 
اجلاليات والعالقة مع الدولة االسرتالية وبعد كلمة تقديم للسفري 
الفلسطيين لفت فيها ان السفراء العرب يف اسرتاليا هم موحدون 

وان اخلالفات العربية ال تؤثر على عالقاتهم مع بعضهم البعض.
وشرح الوزير الداعوق اهلدف من الزيارة،واكد هلم ان الوضعني 
ان احلكومة تهتم منذ  االقتصادي واالمين مستقران ،مشريا اىل 
هناك  ان  اىل"  ولفت  املعيشية  للمشاكل  حلول  بإجياد  تشكيلها 
مشروع التنقيب عن الغاز سيكون جاهزا مطلع العام املقبل،موضحا 
ان هذا املشروع قد حيل نسبة العجز املالي بصورة كبرية وبسرعة 
واوضح ان الوضع السياحي جيد جدا وقد ظهرت بشائره يف خالل 

عطلة عيد االضحى.
بدورهم، اكد السفراء العرب اهمية اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا، 

واشاروا اىل انها من افضل اجلاليات وانشطها
ومساء، انتقل الوزير الداعوق اىل ملبورن

يوم حافل للوزبر داعوق يف ضيافة 
السفري دانيال يف كانبريا

تهنئة اإلستقالل
اجمللس القاري ألسرتاليا نيو زيلنده

اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل

يتوّجه أمني عام اجمللس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلنده يف 
اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل مبناسبة عيد اإلستقالل 

بالتهاني القلبّية من لبنان مقيمًا ومغرتبًا سائاًل اهلل أن 
حيفظ لبنان وشعبه املقيم على ترابه واملنتشر يف زوايا 
األرض األربع، داعيًا يف هذه املناسبة الوطنّية الغالية 
لوحدة القول والعمل يدًا وقلبًا واحدًا يف سبيل رفعة 

هويتنا الوطنّية وسؤدد دورنا اإلغرتابي.
عاش لبنان

املهندس عماد العجوز 
أمني عام اجمللس القاري ألسرتاليا ونيوزيلنده

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 

اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل
جملس والية نيو ساوث ويلز يهنئ باإلستقالل

يتوّجه جملس والية نيو ساوث ويلز يف اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل وأعضائه مبناسبة عيد اإلستقالل 
بالتهئنة احلاّرة يف هذه املناسبة الغالية مستذكرين 

تضحيات الشعب اللبناني وقادته وشهداءه اللذين إرتفعوا 
على دروب اإلستقالل، متضّرعني إىل اهلل أن حيفظ 

لبنان وبنيه يف الوطن واإلغرتاب، مؤمنني أن مساهمات 
وإجنازات املغرتبني هي رايات ختفق للبنان وتاريخ عطائه 

فوق القمم.

عشتم للبنان الباقي أبدًا 

جملس والية نيو ساوث ويلز 
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
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UN rights panel condemns 
Syria, Lebanon abstains

BEIRUT: Lebanese offi-
cials offered mixed feel-
ings as the celebrations 
for the 68th anniversary 
of Lebanon’s indepen-
dence got under way 
Tuesday.
President Michel Slei-
man, Prime Minister Na-
jib Mikati, Parliament 
Speaker Nabih Berri, 
Defense Minister Fayez 
Ghosn and Lebanese 
Army commander Gen. 
Jean Kahwagi all at-
tended the 50-minute In-
dependence Day military 
parade at Shafiq Wazzan 
Avenue in Downtown 
Beirut Tuesday morning.
Also present was Brazil-
ian Vice President Michel 
Temer, who is in Lebanon 
on an official visit. Temer 
is of Lebanese origin.
A 21-gun salute was fired 
at the start of the parade 
after which Sleiman laid 
a wreath at the tomb of 
the Unknown Soldier.
A helicopter show greet-
ed Sleiman’s motorcade 
upon arrival. Infantry and 
navy commandos took 
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Lebanon celebrates Independence Day with mixed feelings

part in the parade which 
ran without a hitch under 
a bright sun, a contrast 
to the heavy rain storms 
that hit the country last 
week.
At the end of the parade, 
Sleiman, Berri and Mikati 
headed to the presiden-
tial palace in suburban 
Baabda to receive well-
wishers.
Israeli warplanes hov-
ered at low altitude over 
Marjayoun, Bint Jbeil and 
the Tyre region in south 
Lebanon throughout the 
parade, a security source 
told The Daily Star.
Sleiman paid tribute to 
Independence Day on its 
eve, Monday night: “Yes 
for independence. Yes 
for coexistence. Yes for 
freedom and social jus-
tice,” he said in a tele-
vised speech.
Meanwhile, politicians 
from the opposition used 
the occasion to question 
Lebanon’s current sover-
eignty.
MP Ahmad Fatfat of for-
mer Prime Minister Saad 

Haririi’s Future bloc said 
Lebanon did not enjoy 
true independence.
“Our independence is in-
complete because some 
people try to violate 
Lebanon’s sovereignty” 
Fatfat said in an inter-
view Tuesday with the 
Voice of Lebanon radio 
station.
Lawmakers from across 
the March 14 coalition of 
which Fatfat is part have 
vocally condemned re-
cent cross-border incur-
sions by the Syrian army 
into Lebanese territory.
Addressing Lebanese, 
Fatfat said: “We tell them 
that we must join ranks in 
order to achieve real in-
dependence by restoring 
Lebanon’s sovereignty.”
Meanwhile, Lebanese 
Forces leader Samir 
Geagea urged Lebanese 
to unite.
“Lebanon’s indepen-
dence is entrusted in 
your own hands,” Gea-
gea said in a statement 
issued Tuesday.
“Your [Lebanese] unity 
is the guarantee for the 
survival of Lebanon and 
so is your cooperation 
and harmony,” he said.
Geagea called on the ri-
val Lebanese people to 
preserve their nation’s 
independence “by pro-
tecting one another ... 
and bridging the gap so 
that Lebanon will be sov-
ereign and independent 
and remain a pioneer in 
democracy.”

UNITED NATIONS: The U.N. 
General Assembly’s hu-
man rights committee on 
Tuesday condemned Syria 
for its eight-month crack-
down on pro-democracy 
demonstrators in a vote 
backed by Western nations 
and most Arab states.
The resolution, drafted by 
Britain, France and Ger-
many, received 122 votes 
in favor, 13 against and 41 
abstentions. Thirteen Arab 
states, including the six 
Arab co-sponsors, voted 
for it, as did Syria’s erst-
while ally Turkey.
Russia and China, which 
vetoed a European-drafted 
U.N. Security Council reso-
lution last month that would 
have condemned Syria and 
threatened possible future 
sanctions, abstained, ac-
cording to an official U.N. 
tally, which diplomats said 
could indicate a shift in 
their positions.
Countries that voted 
against the resolution in-
cluded Iran, North Korea, 
Belarus, Nicaragua, Ven-
ezuela and Vietnam.
The overwhelming support 
for the committee’s non-
binding resolution showed 
how isolated Damascus 
has become. Compared to 
the three other countries 
singled out for condemna-
tions by the General As-
sembly’s Third Committee 
-- Iran, North Korea and 
Myanmar -- Syria had the 
least number of support-
ers.
Arab states voting for the 
declaration were Bahrain, 
Egypt, Jordan, Kuwait, 
Libya, Mauritania, Moroc-
co, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia, Sudan, Tunisia 
and the United Arab Emir-

ates. Syria was the only 
Arab state to vote against 
it, while Algeria, Comoros, 
Lebanon and Yemen ab-
stained.
Arab League members 
Iraq, Djibouti and Somalia 
did not vote in the commit-
tee, where all 193 U.N. na-
tions are represented.
Syrian U.N. Ambassador 
Bashar Ja’afari said the 
resolution had no mean-
ing for Damascus and por-
trayed it as a U.S.-inspired 
political move.
“Although the draft reso-
lution is submitted primar-
ily from three European 
countries it is not a secret 
that the United States of 
America is the mastermind 
and main instigator of the 
political campaign against 
my country,” Ja’afari said.

BACK TO THE SECURITY 
COUNCIL?
“This draft resolution defi-
nitely has nothing to do 
with human rights; it is 
only a part of the typically 
hostile policy by the Unit-
ed States against Syria,” 
he added.
Ja’afari held up for del-
egates what he said were 
documents naming terror-
ists arrested while smug-
gling arms into Syria. He 
said the documents offered 
clear proof of a U.S.-led 
plot to topple the govern-
ment of Syrian President 
Bashar al-Assad.
The resolution says the 
committee “strongly con-
demns the continued grave 
and systematic human 
rights violations by the 
Syrian authorities, such 
as arbitrary executions, 
excessive use of force and 
the persecution and killing 

of protesters and human 
rights defenders.”
It also demands an im-
mediate end to “arbitrary 
detention, enforced disap-
pearances, torture and ill 
treatment of detainees, in-
cluding children” in Syria, 
where more than 3,500 
people have died in the 
crackdown, according to 
U.N. figures.
German Ambassador Pe-
ter Wittig said it was time 
to move the issue back 
to the 15-nation Security 
Council, which has been 
deadlocked on Syria due 
to Russian and Chinese 
opposition.
“The Security Council can-
not fall behind the region,” 
he said, referring to the 
Arab League suspension 
of Syria. “We would en-
courage the ... council to 
come back to this issue.”
British Foreign Secretary 
William Hague said in a 
statement that the reso-
lution “sends a signal of 
united condemnation of the 
Syrian regime’s systematic 
human rights abuses.”
“As long as the crisis in 
Syria continues the inter-
national pressure on the 
Assad regime will only in-
tensify,” he said.
U.S. Ambassador Susan 
Rice also welcomed the 
committee’s adoption of 
the resolution, which will 
be confirmed by a new 
vote in a plenary meeting 
of the General Assembly 
next month.
“By overwhelmingly adopt-
ing its first-ever resolution 
on Syria’s human rights 
abuses, the ... Third Com-
mittee has sent a clear 
message that it does not 
accept abuse and death as 
a legitimate path to retain-
ing power,” she said in a 
statement.
Philippe Bolopion of Hu-
man Rights Watch praised 
the committee’s vote: “By 
siding with the victims of 
the Syrian government’s 
ruthless repression, the 
General Assembly has 
succeeded where the Se-
curity Council had failed, 
paralyzed by the vetoes 
of Russia and China,” he 
said.

Lebanese army vehicles take part in a military parade to mark the 68th anniversary of Lebanon’s indepen-
dence, in Downtown Beirut, Lebanon, Tuesday Nov. 22, 2011.(Mohammad Azakir/The Daily Star)
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BEIRUT: Turkey’s prime 
minister said Tuesday 
that Syria’s president 
must step down over the 
country’s crackdown 
on dissent, ratcheting 
up the pressure on the 
increasingly isolated 
Bashar Assad, as Syrian 
activists reported that 
four children were killed 
by security forces.
The Local Coordina-
tion Committees, a key 
activist network, and 
the British-based Syr-
ian Observatory for Hu-
man Rights, said the 
children, between the 
ages of 10 and 15, were 
killed by gunshots fired 
at random from a mili-
tary checkpoint near the 
town of Houla in the res-
tive Homs province.
The LCC said Syrian 
forces backed by tanks 
and armored vehicles 
stormed the area of Hou-
la and were besieging 
the district of Bayada in 
Homs, a hotbed of dis-
sent against President 
Assad’s regime.
Syria places severe re-
strictions on the work 
of journalists and bans 
most foreign journal-
ists from the country, 
making confirmation of 
events on the ground 
difficult.
In his harshest words 
yet, Recep Tayyip Erdo-

Turkish premier urges Syrian leader 
to step down

gan of Turkey reminded 
Assad of the bloody end 
of Libyan leader Moam-
mar Gadhafi and those 
of past dictators, includ-
ing Adolf Hitler.
“For the welfare of your 
own people and the re-
gion, just leave that 
seat,” Erdogan said in a 
televised speech.
“If you want to see some-
one who has fought un-
til death against his own 
people, just look at Nazi 
Germany, just look at 
Hitler, at Mussolini, at 
Nicolae Ceausescu in 
Romania,” he said. “If 
you cannot draw any 
lessons from these, 
then look at the Libyan 
leader who was killed 
just 32 days ago.”
Erdogan’s warning came 
the day after Syrian sol-
diers opened fire on at 
least two buses carry-
ing Turkish citizens, 
witnesses and officials 
said, apparent retalia-
tion for Turkey’s criti-
cism of Assad, whose 
military crackdown on 
an 8-month-old upris-
ing against his rule has 
killed nearly 4,000 peo-
ple.
“To protect travelers, 
especially those return-
ing from the hajj, is a 
country’s honor,” Er-
dogan said, referring 
to the annual Muslim 

pilgrimage to Mecca in 
Saudi Arabia.
Neighboring Turkey was 
once a close economic 
and political partner of 
Syria, but Erdogan has 
grown increasingly criti-
cal of the Syrian regime. 
He said last week that 
the world must urgently 
“hear the screams” from 
Syria and do something 
to stop the bloodshed.
Turkey has allowed Syr-
ian refugees and military 
defectors to take refuge 
on its soil, and Syria’s 
political opposition has 
used Turkey as a place 
to meet and organize.
Assad’s deepening iso-
lation and the growing 
calls for his ouster are a 
severe blow to a family 
dynasty that has ruled 
Syria for four decades 
- and any change to the 
leadership could trans-
form some of the most 
enduring alliances in 
the Middle East and be-
yond.
Syria’s uprising has 
grown increasingly vi-
olent in recent months. 
Army defectors who 
sided with the revolt 
have grown bolder in 
recent weeks, fighting 
back against regime 
forces and even at-
tacking military bases 
- raising fears of a civil 
war.

TRIPOLI, Libya: The Inter-
national Criminal Court’s 
prosecutor said Tuesday 
that Libya can put Moam-
mar Gadhafi’s son and 
one-time heir apparent 
on trial at home, but that 
The Hague court’s judges 
must be involved in the 
case.
Luis Moreno-Ocampo 
was in Tripoli on Tuesday 
for talks with Libya’s new 
leaders about their plans 
for Seif al-Islam Gadhafi, 
who was captured Sat-
urday in southern Libya 
and is being held by fight-
ers in the mountain town 
of Zintan, southwest of 
the capital. The ICC has 
charged him with crimes 
against humanity. Libya’s 
new leaders have said 
they will try Seif al-Islam 
at home even though they 
have yet to set up a court 
system.
“Seif is captured so we 
are here to ensure coop-
eration,” Moreno-Oca-
mpo told reporters after 
arriving in Libya. “If they 
(Libyans) prosecute the 
case, we will discuss with 
them how to inform the 
judges, and they can do 
it, but our judges have to 
be involved.”
The ICC, which is based 
in The Hague, Nether-
lands, has also charged 
Gadhafi’s former intel-
ligence chief, Abdullah 
al-Senoussi, with crimes 
against humanity. Libyan 
officials have said al-Se-
noussi was captured over 
the weekend and is being 
held in the southern city 
of Sabha, although Lib-
ya’s interim prime minis-
ter could not confirm the 
report.
Rights groups have called 
on Libya to hand both 
men over for trial in The 
Hague, and Moreno-Oc-
ampo stressed that even 
if Libyans want to try the 
two men in Libya they 
must still cooperate with 
the world’s first perma-
nent war crimes tribunal.
Libya is obliged by a Se-
curity Council resolution 

to work with the court, but 
that does not necessarily 
preclude a trial in Libya. If 
the National Transitional 
Council can convince 
judges in The Hague that 
the country has a func-
tioning legal system that 
will give Seif al-Islam and 
al-Senoussi a fair trial on 
substantially the same 
charges as Moreno-Oc-
ampo filed, then the ICC 
could declare Moreno-Oc-
ampo’s case inadmissible 
and turn it over to Libya.
“The International Crimi-
nal Court acts when the 
national system cannot 
do it,” Moreno-Ocampo 
said. “That’s why we are 
here, to understand what 
they are doing.”
In a statement before his 
arrival, Moreno-Ocampo 
called the arrest of Seif 
al-Islam and al-Senoussi 
“a crucial step in bring-
ing to justice those most 
responsible for crimes 
committed in Libya.”
Libya’s new leaders have 
not yet established a 
functioning court system, 
and have been struggling 
to put together a new 
transitional government 
since Gadhafi’s fall. Later 
Tuesday, interim Prime 
Minister Abdurrahim el-
Keib was expected to an-
nounce the members of 
his new Cabinet.
Seif al-Islam, who was 
once the face of reform 
in Libya and who led his 
father’s drive to emerge 
from pariah status over 
the last decade, was cap-

International court: Libya can try Gadhafi’s son
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Erdogan addresses members of parliament from his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the Turkish parlia-

ment in Ankara Tuesday. - Reuters

tured Saturday by fighters 
from the small western 
mountain town of Zintan 
who had tracked him to 
the desert in the south of 
the country. He was then 
flown to Zintan, 85 miles 
(150 kilometers) south-
west of Tripoli, where he 
remains in a secret loca-
tion.
In new video footage tak-
en the day of his capture 
and obtained by The As-
sociated Press, Seif al-
Islam warns his captors 
that Libya’s regions that 
united to oust Gadhafi will 
turn against each other 
“in a couple of months or 
maximum one year,” sug-
gesting the country will 
descend into infighting.
There have been signs in 
recent months of grow-
ing tensions among Lib-
ya’s powerful regions, 
and even after Gadhafi’s 
fall in August and after 
his capture and killing in 
October, the country’s 
numerous and sometime 
competing revolutionary 
factions have refused to 
disarm, raising fears of 
new violence and instabil-
ity. The regions, backed 
by bands of armed fight-
ers, are able to act auton-
omously, even on issues 
of the highest national 
interest.
In the video, revolutionary 
fighters stand around Seif 
al-Islam, who is seated in 
a green chair. Three of his 
fingers are heavily ban-
daged, and he occasion-
ally winces from the pain.

BEIRUT: A Lebanese 
Army patrol came under 
fire in the Bekaa town 
of Arsal overnight as it 
chased several wanted 
men, a military commu-
niqué said Tuesday.
The report issued by the 
army headquarters said 
a military patrol “came 
under fire and attack by 
a large number of people 
who surrounded the pa-
trol Monday evening.”

The statement said two 
army vehicles were se-
verely damaged.
It said army troops, al-
ready deployed in Arsal, 
were called in to dis-
perse the crowd.
The hunt for the wanted 
men, who are wanted on 
various crimes and fled 
to an unknown destina-
tion, continued Tues-
day, the communiqué 
added.

Lebanese Army under fire in Bekaa
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BEIRUT: The head of the U.N.-
backed Special Tribunal for 
Lebanon held talks with Leb-
anese leaders Wednesday 
on the STL’s work as Prime 
Minister Najib Mikati reiter-
ated Lebanon’s commitment 
to U.N. resolutions, saying he 
was pursuing his efforts to 
pay Lebanon’s share to the 
court’s budget within the le-
gal deadline.
In the meantime, ministe-
rial sources said that efforts 
were under way to find a so-
lution for the divisive issue 
of paying Lebanon’s dues 
to the STL in order to avoid 
a Cabinet vote that could put 
the fate of the government 
into jeopardy.
Sir David Baragwanath, the 
new STL president, met with 
Sleiman, Mikati and Foreign 
Minister Adnan Mansour to 
brief them on the tribunal’s 
work on his first visit to Bei-
rut amid signs that Mikati is 
prodding his Hezbollah-dom-
inated Cabinet for a quick 
action on paying Lebanon’s 
more than $30 million share 
to the tribunal’s funding 
ahead of a Dec. 15 deadline.
Baragwanath, New Zealand’s 
judge, replaced Antonio 
Cassese who died of cancer 
last month. His visit came 
as Mikati is coming under 
mounting local and interna-
tional pressure to fund the 
STL.
Baragwanath, accompanied 
by the STL’s Vice President 
Judge Ralph Riachy, briefed 
Sleiman on the progress in 
the tribunal’s work. The STL 
president did not speak to re-
porters after the three meet-
ings, promising to make a 
detailed statement at the end 
of his visit.
STL spokesperson Marten 
Youssef described Barag-
wanath’s visit as “very posi-
tive and productive” on all 
fronts.
“The issue of the Security 
Council was not raised. All 
Lebanese authorities [Barag-
wanath] met with reiterated 
in general the need to abide 
by international obligations,” 
Youssef told The Daily Star.
During his meeting with 
Mikati at the Grand Serail, 
Baragwanath discussed co-
operation between Lebanon 
and the Netherlands-based 
STL. Baragwanath said 

Funding flurry as STL chief visits

BEIRUT: Some 173 
companies from 28 
countries around the 
world will take part in a 
three-day exhibition on 
modern military and se-
curity technology and 
policy at Downtown’s 
BIEL next week, securi-
ty and military officials 
announced Wednes-
day.
Two years after the 
first Security Middle 
East Show was held in 
Beirut, the exhibition 
will return to Lebanon 
under the sponsorship 
of Prime Minister Najib 
Mikati, the Lebanese 
Army and the Internal 
Security Forces.
Organized by the Insti-
tute for Near East & Gulf 
Military Analysis, which 
is based in Dubai, the 
exhibition will focus 
on counter-terrorism, 
search and rescue op-
erations, border securi-
ty, information security 
and fire-fighting mea-
sures.
Speaking at a news 
conference at the 
ISF’s headquarters in 
Ashrafieh Wednesday, 
ISF commander Maj. 
Gen. Ashraf Rifi said the 
exhibition would pro-
vide Lebanese security 
bodies the opportunity 
to exchange expertise 
with foreign security 
and military institutions 
to better safeguard the 
country against secu-
rity threats.

Beirut to host international military and security conference

Rifi told The Daily Star 
that it is no longer pos-
sible to tackle security 
threats through tradi-
tional methods.
“We have to look for-
ward in advancing our 
security institutions 
so that they base their 
security measures on 
modern technological 
methods that respect 
human rights,?? he 
said, adding that Leba-
non should regain its 
unique position in the 
region as a country 
known for respecting 
human rights.
The exhibition will start 
on Nov. 28 and will be 
open to the public on 
Nov. 29 and 30, when 
special units from the 
Army and ISF will per-
form live drills.
At the news confer-
ence, Rifi also told re-
porters that the country 
needs to strengthen its 
security capabilities.
“We have pledged 
to protect this coun-
try together with the 
Lebanese Army and 
other security institu-
tions ... and today we 
are working together 
to strengthen this na-
tion,?? he said.
Rifi also said that Leba-
nese security institu-
tions need to boost 
their capacity to fight 
terrorism.
“This exhibition is also 
to invest in security 
measures against ter-

rorism, which has be-
come the world’s num-
ber one enemy,?? he 
noted.
Karim Sinjari, the interi-
or minister of the Kurd-
ish Regional Govern-
ment in Iraq, will brief 
the conference Monday 
on the region’s experi-
ence in counter-terror-
ism and security.
His presentation will be 
followed by a discus-
sion on the role of me-
dia in security by the 
secretary-general of 
Arab Interior Ministers, 
Mohammad Ben Ali Ko-
man.
Speaking on behalf of 
army commander Gen-
eral Jean Kahwagi, Brig. 
Gen. Antoine Njeim 
praised the SMES and 
called on the security 
institutions and compa-
nies taking part in this 
year’s SMES to share 
their expertise.
“This year’s exhibition 
will be a chance for ex-
changing expertise on 
upcoming [military and 
security] challenges,?? 
said Njeim.
In addition to the United 
States and the United 
Kingdom, which took 
part in the first exhibi-
tion SMES 2009, this 
year’s exhibition will 
also host companies 
from Russian and Chi-
nese companies, as 
well as from Jordan, 
Iraq, Iran, Egypt and the 
UAE.
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what was important was “to 
achieve justice and bring 
those involved in the crime” 
[of Hariri’s assassination] to 
book,” according to a state-
ment released by Mikati’s of-
fice. He added that Lebanon 
was 11 months behind the 
payment of its share to the 
tribunal’s 2011 budget.
The tribunal’s 2011 budget is 
$65.7 million, of which Leba-
non owes around $36 million. 
Under U.N. Resolution 1757, 
Lebanon has to pay 49 per-
cent of the court’s annual 
budget.
During his meeting with Leb-
anese officials, Baragwanath 
said that relevant states had 
informed him that nothing 
could delay or terminate the 
tribunal’s work. He said he 
expected the trial of suspects 
in Hariri’s assassination to 
take three years before ver-
dicts are announced, Leba-
nese sources said.
The STL has indicted four 
Hezbollah members in 
Hariri’s killing and demanded 
their arrests. Hezbollah lead-
er Sayyed Hasan Nasrallah 
has rejected the indictment, 
vowing never to turn over the 
four suspects.
On Nov. 11 the STL convened 
its first hearing to discuss the 
viability of in absentia trials 
against the four suspects.
Mikati renewed Lebanon’s 
respect of international reso-
lutions, particularly Resolu-
tion1757 that established 
the STL in 2007, including 
the tribunal’s funding.
“I hope that the tribunal’s 
work will remain in its legal 
framework away from selec-
tivity or political exploitation, 
while taking into account 
observations by some relat-
ing to certain aspects of the 
entire tribunal,” Mikati said 
during the meeting with the 
STL president.
He stressed that he was pur-
suing “the means to finalize 
the file relating to [payment 
of] Lebanon’s share in prep-
aration for taking the right 
decision regarding funding 
within the legal deadline,” 
according to a statement re-
leased by Mikati’s office.
The Cabinet is expected 
to discuss the issue of the 
STL’s funding during its 
meeting scheduled on Nov. 
30 after Finance Minister Mo-

ISF commander Maj. Gen. Ashraf Rifi speaks during a news conference in Beirut, 
Lebanon, Wednesday, Nov. 23, 2011. (The Daily Star)

hammad Safadi sent a letter 
to the Cabinet demanding 
a loan from the treasury to 
pay Lebanon ‘s share to the 
STL’s funding.
The STL president is expect-
ed to meet with other Leba-
nese officials involved in the 
work of the tribunal.
Meanwhile, the STL’s Trial 
Chamber decided to await 
response from Lebanese 
authorities on their efforts 
to arrest the accused before 
deciding whether to begin 
proceedings in absentia.
The STL’s funding is emerg-
ing as a major bone of con-
tention within the Cabinet 
and also between the March 
8 and March 14 camps. Mika-
ti is coming under pressure 
from the opposition March 
14 parties and international 
powers to fund the STL. The 
U.S has warned Lebanon it 
could face “serious conse-
quences” should it fail to fi-
nance the tribunal.
Hezbollah and its March 8 al-
lies, which staunchly oppose 
the STL altogether, let alone 
funding it, have a majority in 
the Cabinet and can block 
any decision.
The parliamentary Future 
bloc of former Prime Minister 
Saad Hariri accused the gov-
ernment of stalling over the 
payment of Lebanon’s share 
to the STL’s funding. A state-
ment issued after the bloc’s 
weekly meeting warned that 
failure to honor Lebanon’s 
international obligations, 
particularly toward the STL’s 
funding, will put the country 
in “an extremely dangerous 
and embarrassing situation.”
“The funding of the Special 
Tribunal for Lebanon is a pri-
ority and a basic right for the 
Lebanese and the parents of 
the martyrs. Therefore, it is a 
moral case with which Leba-
non must comply and fully 
cooperate with this special 
tribunal,” the statement said.
Amid the sharp split within 
the Cabinet over the STL’s 
funding, ministerial sources 
said that efforts have been 
intensified to reach a solu-
tion that allows the govern-
ment to approve the payment 
of Lebanon’s share for 2011 
without causing a crisis with-
in the Cabinet.
Despite Hezbollah’s opposi-
tion to the tribunal’s funde.
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BEIRUT: Hezbollah and its 
Shiite ally, the Amal Move-
ment led by Speaker Nabih 
Berri, vowed Monday to stand 
by Syria and Iran against U.S. 
and Israeli threats to attack 
the two countries.
A joint statement issued after 
a meeting of the Hezbollah 
and Amal commands in the 
eastern city of Baalbek said 
that the current turmoil in 
Syria was part of an “interna-
tional conspiracy” targeting 
Damascus for its support for 
Arab and Muslim resistance 
movements in the region.
The statement came amid 
mounting international pres-
sures on Iran over its contro-
versial nuclear program and 
against Syria over its bru-
tal crackdown on an eight-
month popular uprising de-
manding a regime change.
Hezbollah and Amal empha-
sized their “firm support for 
the Islamic Republic in the 
face of American and Israeli 
threats,” the statement said.
“They said that what is hap-
pening in Syria is an interna-
tional conspiracy targeting 
Syria’s rejectionist position 
and its policies which sup-
port the Arab and Muslim 
resistance movements, par-
ticularly in Palestine,” the 
statement said.
Reiterating their solidarity 
with Syria’s people, army and 
institutions, Hezbollah and 
Amal stressed that Lebanon 
will never be “a conduit for 
a conspiracy against sisterly 
Syria.”
The two sides stressed the 
unity of Muslims, rejecting 
anything that harms the soli-
darity and unity of Muslims, 
the statement said.

Earlier this month, Hezbollah 
leader Sayyed Hasan Nasral-

Hezbollah, Amal stand by Iran, Syria against U.S., Israeli threats

lah accused Washington of 
ramping up pressure on Iran 
and Syria as a way to divert 
attention from “America’s 
defeat” as it withdraws its 
troops from Iraq by the end 
of the year.
Meanwhile, the president of 
the U.N.-backed Special Tri-
bunal for Lebanon, Judge Sir 
David Baragwanath, will be 
visiting Lebanon this week 
for the first time amid signs 
that Prime Minister Najib Mi-
kati is pushing for a quick 
Cabinet action to decide on 
the divisive issue of paying 
Lebanon’s share to the STL’s 
funding ahead of a Dec. 15 
deadline. He is accompanied 
by the STL’s Vice President 
Judge Ralph Riachy. Barag-
wanath replaced Antonio 
Cassese who died of cancer 
last month.
During the visit, Baragwanath 
will meet President Michel 
Sleiman and other Lebanese 
officials who work with the 
STL as well as agencies and 
members of the academic 
and legal community.
“I am honored to visit a 
country of such great cul-
tural and legal traditions,” 
Baragwanath said, accord-
ing to a statement released 
by the STL. “The tribunal’s 
judges consider themselves 
not just international judges, 
but also judges of Lebanon, 
applying the criminal law of 
Lebanon and respectful of its 
sovereignty and its people. I 
am determined that the work 
of the tribunal be fair and ex-
peditious, with full respect of 
the rights of the accused and 
the interests of the victims.”
STL spokesperson Marten 
Youssef said Baragwanath’s 
visit to Lebanon had been 
planned in advance, without 
considering the timing of 

funding. “It is his first trip to 
Lebanon. The STL president 
wishes to present himself to 
Lebanon and listen,” Youssef 
told The Daily Star. He could 
not disclose the length of Ba-
ragwanath’s visit.
A source close to Mikati told 
The Daily Star Sunday the 
prime minister, who who is 
under mounting local and in-
ternational pressure to fund 
the STL, is speeding efforts 
to have the Cabinet decide 
on the issue of paying Leba-
non’s share to the tribunal’s 
budget.
Hezbollah and its March 8 
allies staunchly oppose the 
STL altogether, let alone 
funding it.
Nasrallah said last month that 
Hezbollah is entirely against 
the STL’s funding and called 
for a vote within the Cabinet 
if no agreement was reached 
among the ministers on the 
contentious issue.
Since Hezbollah and its 
March 8 allies have a majori-
ty in Mikati’s 30-man Cabinet 
and can block any decision, 
Nasrallah’s declaration effec-
tively dashes any hope for 
the government to approve 
the payment of Lebanon’s 
share to the STL’s funding.
Progressive Socialist Party 
leader MP Walid Jumblatt re-
iterated his party’s support 
for the STL’s funding, saying 
this was in Lebanon’s na-
tional interest, while showing 
understanding toward Hez-
bollah’s concerns over the 
STL. Jumblatt, in his weekly 
article to be published in the 
PSP’s weekly newspaper Al-
Anbaa Tuesday, said: “It is 
more suitable for Hezbollah, 
while taking into account its 
reservations after the release 
of the indictment, to cooper-
ate positively in this issue in 
order to reduce the intensity 
of internal tension.”
On the unrest in Syria, Jum-
blatt said it has been proven 
that the security crackdown 
on protesters was not the 
right approach to dealing with 
the crisis. “The main gateway 
to a solution remains a strict 
implementation of the provi-
sions of the Arab initiative 
and acceptance of observ-
ers,” he said. He was refer-
ring to a Nov. 2 Arab League 
plan which called on the Syr-
ian government to withdraw 
the military from restive cit-

ies, release prisoners and 
launch a dialogue with the 
opposition.
MP Ahmad Fatfat from former 
Prime Minister Saad Hariri’s 
parliamentary Future bloc ac-
cused the government of not 
being serious about funding 
the STL. He told the Voice of 
Lebanon radio station that 
if the issue of the tribunal’s 
funding is put to a vote in the 
Cabinet, it will be foiled by 
Hezbollah and its allies.
The STL’s funding is emerg-
ing as a major bone of con-
tention within the Cabinet 
and also between the March 
8 and March 14 camps.
Mikati is coming under pres-
sure from the opposition 
March 14 parties and inter-
national powers to honor 
Lebanon’s commitments 
and U.N. resolutions, includ-
ing the STL and its funding. 
The U.S has warned Lebanon 
it could face “serious con-
sequences” should it fail to 
fund the STL.
Health Minister Ali Hasan 
Khalil said he expected Syria 
to emerge from its current 
crisis and accused “some 
politicians” – a reference to 
the opposition March 14 par-
ties – of betting on a regime 
change in Syria.
“We are confident that de-
spite all the current chal-
lenges, Syria is strong and 
can emerge from its crisis. 
Syria’s stability is [essential] 
for Lebanon’s stability. Secu-
rity in Syria will bolster secu-
rity in Lebanon,” Khalil told 
a ceremony opening a tumor 
and blood diseases section 
at the Nabatieh Government 
Hospital Monday.
Hezbollah MP Mohammad 
Raad said Syria, because of 
Russia’s and China’s sup-
port, enjoys international 
protection and is immune to 
military aggression. He said 
Syria still had many options 
available to it in dealing with 
its crisis.
“The supportive role for 
Syria – Russia’s and China’s 
veto at the [U.N.] Security 
Council – tells the world that 
it is forbidden for anyone to 
think of any military action 
against Syria,” Raad told a 
Hezbollah rally in the south-
ern town of Nabatieh. “No 
aerial sanctions, no buffer 
zones and no aggression 
against Syria,” he said.

March 8 supporters carry Hezbollah and Amal Movement flags along pic-

tures of Hezbollah leader Sayyed Hasan Nasrallah as they celebrate the 

elections results outside the AUB campus in Beirut, Lebanon, Wednes-

day, Nov. 16, 2011. (Mahmoud Kheir/The Daily Star)

BEIRUT: The Arab League 
is set to adopt sanctions 
against Syria Thursday, Arab 
diplomats told The Daily 
Star, as France became the 
first country to openly back 
international intervention to 
end the crisis, in the form of 
humanitarian corridors.
Arab foreign ministers are 
to meet Thursday in Cairo 
to discuss the Syria crisis, 
after rebuffing Syrian re-
quests for an amendment to 
the League’s Nov. 2 initiative 
that would see a 500-strong 
observer mission to moni-
tor the full implementation 
of the plan to remove troops 
from cities and release po-
litical prisoners. The Arab 
League suspended Syria’s 
participation in meetings af-
ter it failed to implement the 
agreement.
Arab diplomats told The Dai-
ly Star Wednesday that Syr-
ia’s Foreign Minister Walid 
al-Moallem told the organi-
zation Syria is willing to sign 
on to the plan on the condi-
tion the League add the re-
quested amendments, and 
the League’s rebuttal. But, 
the source said a League 
committee would also refuse 
that request Thursday and 
that foreign ministers would 
press ahead with economic 
sanctions. The source said 
the League would also move 
to freeze senior government 
members’ assets held in 
Arab countries.
After a meeting with SNC 
Chairman Burhan Ghalioun 
Wednesday French Foreign 
Minister Alain Juppe de-
scribed Syria’s exiled op-
position National Council as 
“the legitimate partner with 
which we want to work,” 
the biggest international 
endorsement yet for the na-
scent opposition body.
He ruled out any military in-
tervention to create a “buffer 

Arab League set to slap sanc-
tions on Syria

zone” in northern Syria but 
suggested that a “securi-
tized zone” may be feasible 
to protect civilians and ferry 
in humanitarian aid.
“If it’s possible to have a 
humanitarian dimension for 
a securitized zone to pro-
tect civilians, that’s a ques-
tion which has to be studied 
by the European Union on 
the one side and the Arab 
League on the other,” he told 
a news conference. Further 
details of the proposal were 
not immediately available. 
Until now, Western countries 
have imposed economic 
sanctions on Syria but have 
shown no appetite for in-
tervention on the ground in 
the country. France, the first 
Western country to recog-
nize Libya’s opposition, has 
been championing the cause 
of pro-democracy protesters 
in Syria, leading calls for a 
U.N. Security Council reso-
lution to condemn the gov-
ernment’s crackdown.
Juppe said he had asked 
to put on the agenda of the 
next European Union meet-
ing the possibility of creat-
ing humanitarian initiatives.
European foreign ministers 
meet next week, with lead-
ers convening the following 
week.
International concern has 
grown over Assad’s violent 
crackdown on the eight-
month uprising, with Turk-
ish President Abdullah Gul 
warning it threatened to 
“drag the whole region into 
turmoil and bloodshed.”
A day earlier, Turkish Prime 
Minister Recep Tayyip Er-
dogan criticized the “cow-
ardice” of Assad for turning 
guns on his own people. 
Erdogan spoke of the fate 
of defeated dictators from 
Adolf Hitler, Benito Mussoli-
ni to Moammar Gadhafi, and 
bluntly told Assad to quit. 

View of delegates during a meeting comprising of Arab league 
Member states and Turkey to discuss a response to the crack-
down in Syria, in Rabat on November 16, 2011.
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The ruin of an under-
ground bunker used 
as Sydney Air Defence 
Headquarters during 
World War II has been 
given the State’s high-
est level of heritage pro-
tection.
Member for East Hills, 
Glenn Brookes, today 
announced that the ru-
ins of the Former Air 
Defence Headquarters 
complex located at 
Condell Park, Sydney, 
had been placed on the 
State Heritage Register.
“The Former Air De-
fence Headquarters in 
Western Sydney is the 
only facility of the type 
built in NSW during 
World War II. The under-
ground bunker was one 
of four purpose built Air 
Defence Headquarters 
in Australia, of which 
only three survive. 
“It was the heart of the 
Australian defence net-
work, where, in coop-
eration with Navy and 
Army, Australian bomb-
ers and fighters were 
controlled in defence 
and attack against the 
enemy.
“Today it is hard to ap-
preciate the need for a 
purpose built Fighter-
Sector headquarters, 
but during World War II, 
the threat of naval and 
aerial attack was con-
sidered high, especially 
following the strike on 
Sydney Harbour by Jap-
anese midget subma-

UNIQUE WARTIME HERITAGE GIV-
EN STATE’S HIGHEST HERITAGE 

PROTECTION

Saturday 26 November 2011السبت 26 تشرين الثاني 2011

LABOR will defer a tax cut 
on financial transactions 
involving foreign banks 
under a deal with the 
Greens to secure the pas-
sage of its mining tax. 
The government will de-
lay for one year a cut to 
interest withholding tax, 
levied on payments by 
Australian-based banks 
that borrow from overseas 
financial institutions.
The measure will deliver 
the $20 million a year de-
manded by the Greens to 
cover last-minute conces-
sions for small miners in 
the minerals resource rent 
tax.
The government and the 
Greens had been accused 
of doing a “secret’’ deal 
after both sides refused to 
divulge details of the mea-
sure following the pas-
sage of the MRRT about 
2.45am this morning.
Treasurer Wayne Swan 
hailed passage of the 
$11.1 billion bill though 
the House of Representa-
tives today.
“It’s only fair the Aus-
tralian people receive a 
share of that bounty which 

comes from the mineral re-
sources they own 100 per 
cent, I think this is a very 
big win for Australia,” Mr 
Swan said.
He rejected the opposition 
criticism that Labor and 
the Greens had done a 
secret deal in the dead of 
night to pass the bill.
“We agreed we would find 
savings in the budget to 
make room for a measure 
to lift the threshold at 
which the tax cuts in for 
small mining companies,” 
he told ABC radio.
Greens MP Adam Bandt 
said the government sav-
ings were “fair and pro-
gressive”.
“We are satisfied that what 
is going to happen is that 
the $100 million shortfall 
is not going to be met from 
the public.”
The Greens are still re-
serving the right to alter 
the tax in the Senate when 
debate begins in the new 
year, while Mr Swan said 
he was confident the tax 
would pass into law.
Assistant Treasurer Bill 
Shorten said the the rate 
of interest withholding tax 

Labor and the Greens made a deal over a tax cut for 
foreign bank transactions to push through the MRRT 

rines in 1942. 
“The Condell Park site 
came into operation in 
January 1945 and was 
an integral part of Aus-
tralia’s defence network 
during the latter stages 
of the War,” Mr. Brookes 
said.
Representing an impor-
tant part of New South 
Wales’ military history, 
the deeply buried bun-
ker survives as an ar-
chaeological site and 
is not accessible to the 
public, protected by 
landscaping. 
The Former Air De-
fence Headquarters 
Ruin, Sydney was pro-
posed for listing by the 
Office of Environment 
and Heritage’s Heritage 
Branch under the Heri-
tage Council’s Thematic 
Listings Program (2009-
11), which includes a 
World War I & II theme.
As a result of the list-
ing, any major works for 
the site will be subject 
to approval of the Heri-
tage Council of NSW, as 
well as Bankstown City 
Council.
“I congratulate the Heri-
tage Branch and the 
Heritage Council in pre-
serving the importance 
of this unique heritage 
site and ask people to 
respect its fragile re-
mains,” Glenn Brookes 
said.

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

for foreign bank branches 
that sourced funds from 
overseas-based head of-
fices would now fall from 
5 per cent to 2.5 per cent 
in 2014-15, and would be 
eliminated in 2015-16.
The rate of the tax on oth-
er Australian-based finan-
cial institutions borrowing 
from overseas sources 
would fall from 10 per cent 
to 7.5 per cent in 2014, and 
to 5 per cent in 2015-16.
“The deferral announced 
today was being contem-
plated for announcement 
in the upcoming Midyear 
Economic and Fiscal 
Outlook, among a range 
of savings measures re-
quired because fiscal cir-
cumstances have changed 
due to global economic 
events,” Mr Shorten said.
Mr Abbott, who has vowed 
to rescind the tax, called 
on the government to ex-
plain a funding shortfall 
between the tax’s revenue 
and associated expendi-
ture measures.
“Even on the govern-
ment’s own figures they 
are going to spend $14 
billion _ they say they 

are going to get $11 billion 
but then they will have to 
give $3 billion back to the 
states,” he said.
“So there is a $6 billion 
hole in the mining tax and 
the government really 
has to explain where the 
money is going to come 
from.”
He predicted Labor would 
release a crisis mini-bud-
get because the govern-
ment was running out of 
money, a claim disput-
ed by Treasurer Wayne 
Swan.
Mr Swan said the Liberal 
Party’s continuing oppo-
sition to the tax, despite 
most mining companies 
agreeing to pay it, was 
proof the opposition was 
controlled by vested inter-
ests.
The 30 per cent tax to 
start on July 1, 2012 is ex-
pected to generate $11.1 
billion to 2013/14, which 
the government will put 
towards a company tax 
rate cut, infrastructure 
and an increase in the su-
perannuation guarantee 
rate from nine to 12 per 
cent.

Treasurer Wayne Swan listens to Assistant Treasurer Bill Shorten introduce the Minerals Resource Rent Tax Bill into Parliament. 
Picture: Kym Smith Source: The Australian
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Kyle Sandilands’ vile radio rant at female journalist over TV review 2GB’s Alan Jones 
breached radio code the 

ACMA has found 

Radio personality Alan Jones at the 2GB studios in Pyrmont, Syd-
ney. Picture: Anthony Reginato Source: The Daily Telegraph 

Radio announcer Alan Jones has found to have breached the commercial 

radio codes of practice. Picture: Sam Mooy Source: The Australian

SYDNEY radio host Alan 
Jones breached commercial 
radio codes of practice by 
broadcasting factual inac-
curacies and failing to give 
more than one viewpoint, the 
broadcasting watchdog has 
found. 
The Australian Communica-
tions and Media Authority 
(ACMA) says the breaches 
relate to segments of The 
Alan Jones Breakfast Show 
broadcast on 2GB in Febru-
ary 2010.
“During the segments, Mr 
Jones was highly critical of 
the operation of native veg-
etation laws and their admin-
istration by the (then) NSW 
Department of Environment 
and Climate Change,” the 

ACMA said.
“The ACMA found that 2GB 
did not present nor take steps 
to present more than one sig-
nificant viewpoint about the 
operation and administration 
of native vegetation laws in 
NSW.”
The ACMA also found that 
one of the segments con-
tained a factual error.
It did not uphold the com-
plainant’s allegation that 
2GB breached the code rule 
against broadcasting mate-
rial likely to encourage vio-
lence for its own sake.
The ACMA is in discussion 
with 2GB about its response 
to the breaches.
Comment is being sought 
from 2GB.

Kyle Sandilands and Jackie O on A Night with the Stars. Sandilands abused a news.com.au writer after she 

reported on the Twitter reaction to his show. Picture: Channel Seven Source: Supplied

THE sponsors of the Kyle 
and Jackie O show have 
raised serious concerns 
about Kyle Sandilands’ 
behaviour after he called 
a female journalist a “fat 
slag” on air, threatened 
to “hunt her down” and 
made derogatory re-
marks about her hair and 
breasts. 
Holden distanced itself 
from the shock jock’s 
highly personal attack on 
the news.com.au writer, 
which he made in re-
sponse to her report on 
on Twitter reaction to his 
TV show, A Night with the 
Stars.
However, both Austereo, 
which airs Sandiland’s 
radio show, and Channel 
Seven, which produced A 
Night with the Stars, are 
refusing to take any ac-
tion over his comments.
Sandilands said on his 
2DayFM show yesterday 
morning: “Some fat slag 
on the Telegraph web-
site, sorry, news.com.au, 
has already branded it a 
disaster. You can tell by 
reading the article she 
just hates us. What a 
fat bitter thing you are. 
You’ve got a nothing job 
anyway. You’re a piece of 
s---.”
His co-host Jackie O 
joked that Sandilands 
didn’t take criticism well. 
Sandilands then named 
the journalist and said: 
“You are supposed to be 

impartial, you little troll 
... You’re a bullshit artist 
girl. That’s what you are. 
You should be fired from 
your job.”
After Jackie O told listen-
ers that the article con-
tained a picture of the 
journalist, Sandilands 
said: “You haven’t got 
that much titty to be wear-
ing that low cut a blouse. 
Watch your mouth girl, or 
I will hunt you down.”
Holden said it was disap-
pointed with Sandilands’ 
behaviour.
“Kyle Sandilands’ com-
ments do not on any way 
reflect the views or opin-
ions of Holden and we 
are very disappointed to 
hear his personal attack 
on a journalist. We have 
raised our serious con-
cerns with the station di-
rectly. “
News.com.au asked 
2DayFM if it stood be-
hind Sandilands and if 
thought those sorts of 
comments were accept-
able. It replied: “No com-
ment.” Channel Seven, 
which also produces 
Australia’s Got Talent on 
which Kyle Sandilands is 
a judge, was asked the 
same questions and had 
yet to reply at time of 
publication.
This is not the first time 
Sandilands has crossed 
the line.
News.com.au can reveal 
that the broadcasting 

watchdog, ACMA, im-
posed a licence condition 
on Austereo over Sandi-
lands’ on-air questioning 
of a 14-year-old girl about 
her sexual history.
Sandilands was pulled 
off the air for two weeks 
in 2009 after he invited 
the girl to take a lie detec-
tor test. The girl revealed 
she had been raped, to 
which Sandilands replied 
“so that’s the only expe-
rience you’ve had?”.
Sandilands was fired 
from his job as Australian 
Idol host over the affair 
and Optus withdrew its 
online advertising from 
his radio show.
Psychologists said the 
stunt was tantamount to 
child abuse and called for 
the show to be cancelled. 
However, 2DayFM’s own-
ers, Austero, refused to 
dump Sandilands and 
insisted he had not been 
suspended.
ACMA was unable to in-
vestigate Sandilands and 
hit Austereo with an En-
forceable Undertaking, 
which would have re-
sulted in heavy fines, be-
cause of a legal loophole. 
The licence condition im-
posed on Austereo over 
the affair concerns child 
welfare.

TRANSCRIPT OF 2DAY-
FM SHOW

Kyle: Some fat slag on 

the Telegraph website, 
sorry, the news.com.au, 
has already branded it a 
disaster. You can tell by 
reading the article she 
just hates us, and has 
always hated us. She 
trawled through the twit-
ter comments and pulled 
out all the bad comments 
and ran them. What a fat 
bitter thing you are, you 
deputy editor of an online 
thing. You’ve got a noth-
ing job anyway. You’re a 
piece of shit.
Jackie O: You take criti-
cism so well. I don’t think 
I heard Hamish and Andy 
do this when this hap-
pened.
Kyle: I don’t care. Hamish 
and Andy handle their 
things the way that they 
do. But this low thing, 
... I can tell you, you are 
supposed to be impartial, 
you little troll.
Jackie O: Is it in the TV 
section?
Kyle: No, it’s on news.
com.au. (Reads out the 
review.) “video killed the 
radio star. Shock jock 
Kyle Sandilands and 
Jackie O are maybe the 
latest airwave talent to 
fall victim of the small 
screen. Within minutes of 
the radio duo’s highly an-
ticipated program a night 
with the stars premiered, 
fans had already taken to 
twitter to pronounce the 
90-minute special ‘awk-
ward and a ‘disaster’. 
You’re a bullshit artist, 
girl. That’s what you are. 
You should be fired from 
your job. And your hair. 
Your hair is very 90s.
Jackie O: They’ve put a 
picture of her?
Kyle: Yeah, and your 
blouse. You haven’t got 
that much titty to be wear-
ing that low cut a blouse. 
Watch your mouth, girl, 
or I will hunt you down.
Jackie O: You have got 
to learn to take it on the 
chin a little bit.
Kyle: No. Even people I 
hate, I give them the ben-
efit of the doubt.
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Tony Abbott could have 
done more to look after 
Peter Slipper as ambitious 
enemies lusted after his 
cushy Queensland seat of 
Fisher. But he didn’t.
Slipper, or Slippery Pete 
as his nickname goes, 
has looked after himself 
by quitting the Liberals 
and taking up a Labor of-
fer to become Speaker 
replacing the estimable 
Harry Jenkins. There is 
no formal requirement for 
the speaker to be from the 
party of government. 

Sinking in the Slipper to restore some order to Parly

He knew he was going to 
be kicked out of Fisher in 
favour of former Liberal 
minister Mal Brough, so 
he moved first.
There is more than mere 
bruised party pride at 
stake. The numbers in the 
chamber will move from 
75-74, when Government 
MPs are combined with 
independents, to 76-73.
This means less pres-
sure to win over all cross 
bench MPs on legislation, 
giving the Government a 
tiny buffer. It also means 

A DEAL has been done to 
give Labor an extra num-
ber in minority government 
by pushing aside Harry 
Jenkins as speaker and re-
placing him with maverick 
Liberal backbencher Peter 
Slipper. 
Both sides expect an elec-
tion for speaker within 
hours and Peter Slipper to 
be the endorsed candidate 
of the Labor Party.
The Coalition has formally 
been informed Mr Slipper 
is standing as speaker.
It has resolved not to run a 
Coalition candidate for the 
post, ensuring Mr Slipper’s 
election.
Mr Slipper is expected to 
resign from the party, after 
a series of internal wran-
gles, to enable him to be-
come speaker.
Sources said Mr Jenkins 
visited Ms Gillard in her of-
fice at 7.30am on thursday 
where his resignation was 
discussed.
The Prime Minister the 
contacted Leader of the 
House Anthony Albanese, 
who spoke to Mr Slipper 
about 8.30am.
It’s understood Mr Slipper 
agreed to be Labor’s can-
didate for the post, after 
which Mr Albanese called 
a meeting of caucus.
Caucus members said Mr 
Jenkins decision was com-
pletely unexpected.
One said the move could 
be designed to shore up 
Labor’s numbers in the 
chamber ahead of a stoush 
next year on poker ma-
chine pre-commitment leg-
islation, demanded by in-
dependent Andrew Wilkie.
The theory is that the 
Prime Minister may have 

prevailed upon Mr Jen-
kins to stand aside as 
the demands of the inde-
pendents, particularly Mr 
Wilkie, take their toll on the 
government.
There is concern among 
MPs about the mounting 
financial and political cost 
of dealing with the Greens 
and the crossbench inde-
pendents.
Government sources said 
the change of speaker 
would not alter its position 
on any of its commitments 
to the independents.
But it’s speculated that if 
Labor gained an extra vote 
in the House it would be 
able to back away from its 
poker machine reform deal 
with Mr Wilkie, which has 
many Labor MPs in fear of 
losing their seats.
Mr Wilkie has threatened 
to end the minority gov-
ernment if it failed to in-
troduce a mandatory pre-
commitment scheme.
But Labor MPs are also 
concerned about whether 
Mr Slipper, if he became 
Speaker, would operate in 
a bipartisan way.
Mr Jenkins has visited 
the Governor-General this 
morning to make his resig-
nation official.
Opposition leader Tony 
Abbott said he’d had no 
notice of the move and he 
believed something “ex-
traordinary” had occurred.
In a statement to Parlia-
ment, Speaker Jenkins 
said he’d divorced himself 
from party political matters 
in order to carry out his du-
ties in a non-partisan man-
ner.
“In this era of minority gov-
ernment I have progres-

House Speaker Harry Jenkins resigns 
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sively become frustrated 
at this stricture,” he said.
“My desire is to be able to 
participate in policy and 
parliamentary debate, and 
this would be incompatible 
with continuing in the role 
of Speaker.
“As a consequence, when I 
vacate the Chair at the end 
of this short statement I will 
visit the Governor-General 
to tender my resignation 
as Speaker of the House of 
Representatives.
“I thank all members for 
their co-operation which 
they have dispensed to 
varying degrees depend-
ing upon the individual.”
Mr Slipper has become in-
creasingly estranged from 
his party amid a push for 
Howard government min-
ister Mal Brough to be pre-
selected in his seat.
The Queensland LNP last 
night deferred a move to 
deal with Mr Slipper, who 
recently infuriated his par-
ty by inviting Foreign Min-
ister Kevin Rudd to a com-
munity event in his seat.
Opposition Leader Tony 
Abbott thanked Mr Jenkins 
for “serving this parlia-
ment with distinction for 
four years”.
“It is a remarkable thing for 
this parliament to witness 
out of the blue the resig-
nation of the speaker,” he 
said.
“One must assume that’s 
something extraordinary 
is happening in the Labor 
party at the moment for the 
speaker to resign his of-
fice,’’ he said
Mr Abbott said the Coali-
tion would support who-
ever Labor proposed to 
replace Mr Jenkins..

Harry Jenkins after he announced he would step down as the Speaker of the House of Represen-
tatives, leaves Parliament House in Canberra. Picture: Kym Smith Source: The Australian 

it will be able to depend 
less on its uncomfort-
able engagement with 
the Greens, through their 
Lower House MP Adam 
Bandt, to get things done.
Opposition MPs will 
blame everyone else for 
this dramatic switch, but 
might also make a close 
inspection of their own 
candidate management. 
After doing much to make 
it clear he is on politi-
cal death row, they can’t 
be surprised he walked 
away.
Tony Abbott said the res-
ignation of Harry Jenkins 
showed minority gov-
ernment doesn’t work, 
and the Jenkins resigna-
tion means Julia Gillard 
should call an election.
But his insistence there is 
a crisis doesn’t ring true.
This demeans Jenkins, 
who is to be believed 
when he says he quit as 
Speaker to spend his fi-
nal term in Parliament as 
a back bench MP taking 
part in debates

Fire crews battle a mas-
sive bushfire blaze in El-
len Brook and surround-
ing areas near Margaret 
River in southwest WA 
as residents flee. Source: 
PerthNow 
FIRE fighters battling a 
blaze which has already 
destroyed 20 homes 
in Western Australia’s 
southwest are bracing for 
shocking weather condi-
tions which may put more 
homes at risk. 
Residents in the areas ex-
pected to be most at risk 
will receive an emergen-
cy text message alert on 
thursday  morning warn-
ing them to evacuate im-
mediately or stay and de-
fend their homes.
The two areas most affect-
ed Prevelly and Gnarabup 
which sit right on the 
coast just out of the Mar-

Forecast high winds worry WA crews 
battling to control fires

garet River town centre.
Wind gusts of up to 
65km/h are expected by 
9am (WST) and Depart-
ment of Environment and 
Conservation spokesman 
Tim Folly said this would 
put the fire in the path of 
the coastal homes. The 
wind direction should see 
the Margaret River town 
centre spared from the 
blaze.
Authorities say the fire 
that broke out from a con-
trolled burn in national 
park on Wednesday is 85 
pert cent contained, after 
engulfing 1800 hectares 
and forcing hundreds to 
evacuate their homes.
With at least 200 firefight-
ers expected to be on the 
ground today, a spokes-
man for the Department of 
Environment and Conser-
vation says it’s too early 

to put an exact figure on 
the number of homes 
lost.
“In a couple of hours we 
should be better equipped 
on what’s been damaged,” 
he said.
Of greatest concern is the 
southern front of the fire, 
with winds gusts of up to 
55km/h predicted.
“We are now getting to 
a critical phase,” the 
spokesman said.
“If winds push that fire to 
the southwest, those fires 
could hit Prevelly.”
Extra firefighters will be 
deployed to secure that 
front of the fire, which 
started in the Leeuwin-
Naturaliste National Park, 
about 280km out of Perth.
“If we can get through the 
next couple of hours here, 
things are looking good,” 
the spokesman said.

Peter Sleepier won’t be able to do this on the big chair. Pic: Glen 
McCurtayne.
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