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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 
 
 

CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·fl˛a@
åÏ∏@…‹�fl@ÔflbËm¸a@äaã‘€a@…�”ÏnmÎ

<Í“4⁄˘] <ÇÈ√íj÷] <‡⁄]ài
<ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
<Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷]
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
<H«^fËÜœi <lÇÀfi» <‰jÈ¬Üç
<ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
<ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä÷]
<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jfi_

HXô@›Óñb–n€aI

<ŸÊ˜] <ã⁄_ <lÜ ]Ái
<‡⁄ <ÌÈ ^vë <l^⁄Á◊√⁄
<Ã◊⁄ <ÇÈ√i <·_ <^„fi`ç
<±c<·^flf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]

JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
<Ãé“ <—^Èä÷] <]Ñ‚ <ªÊ
<‹⁄˘] <ª <ƒÈ Ö <ŸÊˆä⁄

<«ÌËÖÁÀ÷]» <Ì÷^œjâ˜] <±c
<H‰fÒ^fl÷ <Ì�◊ä÷] <‹È◊äiÊ
<ÖÅ^í⁄ <kfi^“ <∞u <ª
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
<‰fi_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e
<‡⁄ <∞ÈÀflπ] <ÿ“ <·^”⁄de
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]»

<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘]
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^flvfë_
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u
<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„fl÷] <…Á◊e <±c
<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ]
<–Àfi <ª <^fl◊}Å <ÇŒ <·Á”fi
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu
<Ì÷^õc <^„fi]Áfl¬ <HÌ√õ^œj⁄
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄

J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
<Çu_ <·^“ <Ä^flπ] <]Ñ„e
<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]<kfä÷]<›ÁË<Ñfl⁄<lÜq<:÷]

<Í◊¬ <’ÖÁËÁÈfi <ª<ÏÇvjπ]
<Ì⁄^√÷] <Ìfi^⁄˘] <·_ <ÔÅÜe
<^⁄ <k¬áÊ<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì€øfl€◊÷
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5
<Íï^Œ <ÖÇíË <·_ <·^”⁄˝
<ÌËÇÈ„€j÷] <l]]Üq˝]

DNM<î<Ì€jj÷]E

ZCá€a7:aD@Ä€@ã�fl@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@fib‡«˛a@›uä
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏflåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

<≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π]
<ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èffi
<ì~◊Ë <HÌflÈj÷] <∞¬ <ª
<·`e <‰÷ı^Ài <^ËÇf⁄ <HsÒ^jfl÷]
<Ífi^€n÷] <l^¬^ä÷] <ÿ€†
<ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄

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

DNM<î<Ì€jj÷]E

bÓ€bn„c@Ôöäb»flÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnfl@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé

DNM<î<Ì€jj÷]E

<ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé“
<ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäfiÜÀ÷]
<Íï]Ö˜]Ê <ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <ÌÈflÈ�ä◊À÷]
<Çœ√÷ <�̂u]3Œ] <öÜ¬ <‰fi]
<I <;È�ä◊  <›¯â <Ü≥ˆ⁄
<áÁ≥ <ÌË^„fi <ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ]

<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<– ]Áj÷^e
<Í“4⁄˜] <ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu
<�̂fflü <‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ] <’]Ö^e
<ª <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ <Ì„q]Áπ

JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<ª^vë <Ü≥ˆ⁄ <ª <|ÜëÊ

åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚fl@Å6”a@ÈÓiÏu@
›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n„

DNM<î<Ì€jj÷]E

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

باسيل يسلّم رئيس احلكومة مطالب »التغيري« وأوهلا تعيني رئيس جملس القضاء

احملكمة الدولية: يستطيع القضاء اللبناني حماكمة مضلّلي التحقيق بقضية احلريري
نصر اهلل يضع ميقاتي واحلكومة أمام امتحان »شهود الزور«

احلكومة  رئيس  كان  اذا 
اشرتى  قد  ميقاتي  جنيب 
التمديد سياسيًا حلكومته، 
على  أشهر،  ثالثة  ملدة 
ثالثني  من  بأكثر  األقل، 
أمريكي،  دوالر  مليون 
العام  األمني  خطاب  فإن 
السيد حسن  لـ«حزب اهلل« 
نصراهلل، ليل أمس االول، 
وضعه ومعه احلكومة وكل 
أمام  السياسية،  مكوناتها 
مواجهة ملف شهود الزور، 
على طاولة جملس الوزراء 
جمددًا، وهو االختبار الذي 
عناصر  أبرز  أحد  كان 
السابقة  احلكومة  تعطيل 
برئاسة سعد احلريري قبل 
إقالتها،  أو  استقالتها، 

مطلع العام 2011.
يدري  ال  حيث  ومن 
فإن  نصراهلل،  السيد 
اليت  الدولية،  احملكمة 
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
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26 Good St~@Granville 2142
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*الزعيم الشاب طوني سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس**الوزير سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس*

التتمة صفحة 17
»أمريكية  بأنها  نعتها  جّدد 
رمية  أعطته  وإسرائيلية«، 
جمددًا  بتنصلها  سياسية، 
الزور  شهود  ملف  من 
يف  جمددًا  الكرة  ورميها 

اللبناني،  القضاء  ملعب 
بإعالنها عرب موقع التواصل 
»أن  )»تويرت«(،  االجتماعي 
األشخاص  بعض  إفادات 
للجنة التحقيق الدولية اليت 

أكد أن قرار التمويل عرب الهيئة العليا لإلغاثة صدر من دون موافقة حزب اهلل )أرشيف(

زراء يقرون بأن هناك »حدودًا« ال تشمل التدخل العسكري

االحتاد األوروبي يقر 
عقوبات جديدة على سوريا

األوروبي  االحتاد  لتدخالت 
السورية  األزمة  يف 
وزراء  عليها  أكد  »حدود«،  التتمة صفحة 17

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

حصلت قبل وجود احملكمة 
اختصاصها«،  من  ليست 
اإلدالء  »أن  إىل  مشرية 
بإفادات مضللة للجنة يعترب 
جرمية يف القانون اللبناني 
املمكن  من  يكون  قد  لذا 
للقضاء اللبناني مالحقة من 

قام بذلك«.
أن  وذاك،  هذا  ويعين 
احلكومة بأكثرية مكوناتها، 
إحالة  حسم  على  قادرة 
اىل  الزور،  شهود  ملف 
اجلهة القضائية املختصة، 
غري أن من شروط حتقيق 
ذلك، تعيني رئيس جديد 
األعلى،  القضاء  جمللس 
تذليل  اآلن،  حتى  دونه 
القائم بني رئيس  اخلالف 
اجلمهورية ميشال سليمان 
من  عون  ميشال  والعماد 
رئيس  وموافقة  جهة، 
على  سياسيًا  احلكومة 
حتى  امللف  بهذا  السري 

تشمل  ال  حدود  خارجيته. 
التدخل العسكري كما شدد 

العربي يظهر للصحافيني يف بروكسل أمس االول بيانًا أصدره ضد 
التدخل الخارجي يف سوريا
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JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

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

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE

Western Union
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واالس  مرييديث  السيدة  تعيني  مت 
روكدايل  بلدية  جمللس  عامة  مديرة 
هذا  مبهام  القيام  باشرت  حيث 
 11  -  28 االثنني يف  يوم  املنصب 

.2011 -
وجتلب السيدة مرييديث معها 30 عاما 
من اخلربة يف عمل احلكومات جملتمع 
روكدايل والضواحي التابعة هلا. وقد 
مشلت حياتها املهنية جمالس البلديات 

االقليمية واملتوسطة والكبرية.
وقد أمضت مرييديث السنوات الـ 10 
»تعمل  ويفريلي  جملس  يف  االخرية 
للدخول يف  رائعة  يف تقديم فرصة 
شراكة مع جمموعة واسعة من منظمات 
اجملتمع احمللي وممثلي قطاع األعمال 
وسائل  لتحسني  والسكان  واألفراد 
الراحة واحليوية يف املنطقة احمللية« 

كما قالت.
»أنين  اهلريالد«:  لـ  وقالت مرييديث 
املدير  منصب  لتولي  جدا  متحمسة 

مرييديث واالس مديرا عاما جديدا جمللس بلدية روكدايل

العام يف جملس بلدية روكدايل. ومن املسلم به 
ان روكدايل رائدة يف العديد من جماالت احلكومة 
احمللية، وأنا أتطلع إىل العمل مع اجمللس املنتخب 
واملوظفني واجملتمع. دعونا نعمل معا للبناء على 
نقاط القوة يف مدينتنا وتنفيذ الربامج الطموحة 

واملشاريع اليت يلحظها خمطط املدينة«.
ومنتقلة من لعب أدوار يف التايف ودائرة الرتبية 
والتعليم يف نيو ساوث ويلز بدأ حب  مرييديث 
الوسطي  الساحل  يف  احمللية  احلكومة  لعمل 
يف  ويلز  ساوث  نيو  يف   )Central Coast(
بلدية غوسفورد، وقالت مرييديث »كان واضحا 
الذي  القطاع  هو  احمللية  احلكومة  العمل يف  أن 
أردت أن أبقى فيه حيث يسمح لي بالعمل عن 
قرب مع اجملتمع احمللي لتصميم وتقديم خدمات 

قيمة«.
باراماتا  جملس  اىل  مرييديث  انتقلت  ذلك  بعد 
للسياحة وخدمات  اجتماعية  حيث عملت مسؤولة 
ومركز  الرتاثية  املوارد  ومركز  واجملتمع  املكتبة 
خدمة الزبائن مما اتاح فرصة انشاء متحف ومركز 

على  الزائر  معلومات  ومركز  للمحفوظات  البلدية 
أن  مرييديث  رأت  حيث  باراماتا  نهر  ضفاف 
املشروع حافظ على املْعِلم الرتاثي للمدينة الذي 

يعكس التنوع االجتماعي والثقايف للمنطقة.
مسؤوليتها  ويفريلي  يف  مرييديث  دور  وحلظ 
الرتفيهي  والتخطيط  املفتوحة  املساحة  عن 
وسالمة اجملتمع  واالستشارة االجتماعية وتطوير 
من  واسعة  وجمموعة  الكربى  الرئيسية  األعمال 
الربامج الثقافية واملعرض )gallery( واملسرح 
من  جزءا  ان  كما  املوسيقى.  واستوديوهات 
معقولة  بأسعار  االجتماعي  االسكان  كان  دورها 
ودعم  املسنني  ومركز  الطفل  ورعاية  اإلسكان 

السكن لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.
وقال رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي  
واالس  مبرييديث  نرحب  »اننا    )Saravinovski(
ونتطلع  روكدايل  بلدية  جمللس  عامة  مديرة 
روكدايل  مدينة  بناء  يف  دورها  للعب  لدعمها 
كمكان عظيم ميكننا مجيعا ان نعيش فيه ونعمل 

ونلعب«.

املديرة العامة الجديدة ملجلس بلدية روكدايل مرييديث واالس
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بنفسه  احلّر  الوطين  التيار  نأى 
الذي مت عربه حتويل  عن املخرج 
احملكمة  موازنة  من  لبنان  حصة 
فقائمة  به،  اخلاصة  الدولية 
أولوياته ختتلف عن قائمة الفريق 
املطلبية  بنوده  اآلخر حيث يضع 
اخلمسة يف أعالها يف حني يندرج 
ملف احملكمة ومتويلها يف مرتبة 
هذه  أسفل  يف  بل  ال  ثانوية 

األولويات.
رأى  السياق،  هذا  ويف  ليون: 
يف  ليون  غابي  الثقافة  وزير 
جنيب  احلكومة  رئيس  إعالن 
لبنان  حصة  قرار حتويل  ميقاتي 
من التمويل خطوة اجيابية لناحية 
مطالبته بالسعي اجلّدي والسريع 
وحل  احلكومة  أداء  تفعيل  اىل 
خدمة  واملزمنة  الشائكة  امللفات 
واصفا  واملواطنني،  للوطن 

اخلطوة ب املمتازة.
املركزية،  اىل  حديث  يف  وأمل 
يف اقرتان القول بالفعل وتفعيل 
عمل احلكومة بروحية جديدة إنطالقا 
من البنود اخلمسة مبا خيدم ذلك 
مصاحل املواطنني، وقال ما يهم 
وتطبيق  حقوقها  حتصيل  الناس 
واقتصادية  اجتماعية  سياسات 

لتحسني ظروفها املعيشية.
مت  اليت  الطريقة  أن  اىل  ولفت 
خالهلا حتويل حصة لبنان برهنت 
 raison أّنها مبثابة فدية تبعا ملبدأ
عن  خماطر  رّد  حبجة   ،  etatصd
لبنان، أضاف اعتكفنا عن حضور 
بسبب  الوزراء  جملس  جلسات 
ببند  االستقالة  موضوع  ربط 
موضوعا  نعتربه  الذي  التمويل 
ثانويا، نرفض أن يكون التمويل 
او  احلكومة  لنجاح  مقياسا 
احملكمة  أّن  اىل  مشريا  فشلها، 
دونه.  من  او  مّنا  بتمويل  باقية 
اخلمسة  مطالبنا  أّن  على  وشدد 
هي مطالب الناس وإذا مل تالِق 
األهمية اليت تستحقها فنحن لن 
باالعتكاف،  وسنستمر  نشارك 
هلذه  جذرية  مبعاجلة  مطالبا 
املوازنة  رأسها  وعلى  األولويات 
واجياد احللول املناسبة من خالل 

جملس الوزراء.
وعما تردد عن مقايضة بني ملف 
التمويل ومطالب التكتل اخلمسة، 
قال ال نؤمن مببدأ املقايضات بل 

مببدأ األولويات.

ديب
التكتل  عضو  اعترب  جهته،  من 
متويل  أّن  ديب  حكمت  النائب 
العليا  اهليئة  طريق  عن  احملكمة 
لإلغاثة يضع احملكمة مبرتبة قناة 
منطقة  يف  دعم  حائط  أو  مياه 
جردية من لبنان، حيث إن مهام 
باملشاريع  تعنى  اهليئة  هذه 

اإلمنائية.
وعن اعتبار أن التكتل كان اخلاسر 
ل  قال  اخلطوة،  هذه  من  األكرب 
تظهر  التعليقات  هذه  املركزية 
قالوا  للواقعية،  وتفتقد  تناقضا 
إن هذه احلكومة هي حكومة حزب 
اهلل واليوم تبني العكس حيث أّننا 
هذه  متويل  نرفض  الساعة  حتى 
أولوياتنا ختتلف  احملكمة، أضاف 

ديب رأى ان العربة بالتنفيذ واول الغيث مشروع حناس
ليون: مستمرون باالعتكاف اذا مل تالق مطالبنا االهمية

تلقى اتصال شكر من بان كي مون لتمويل احملكمة
ميقاتي: ورشة العمل ستنطلق بزخم ملتابعة كل امللفات بعيداً عن التجاذبات السياسية

قال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
أمام زواره امس االول أن قراره 
أمس دفع حصة لبنان من متويل 
احملكمة اخلاصة بلبنان ميثل خطوة 
أساسية يف سياق عمل احلكومة، 
معاجلة  اىل  للتفرع  ويدفع 
يعانيها  اليت  الكثرية  القضايا 
لبنان واللبنانيون، وال سيما على 
واالقتصادية  االجتماعية  الصعد 

واملالية.
جلسة  اىل  سيدعو  إنه  وقال 
املقبل  االسبوع  الوزراء  جمللس 
ملتابعة درس امللفات االجتماعية 
اليت  واالمنائية  واالدارية 
تشكيلها،  منذ  احلكومة  تواكبها 
يشارك  متخصصة  عمل  جبلسات 
وأهل  املعنيون  الوزراء  فيها 
جلهة  سيما  وال  االختصاص، 
العامة  املوازنة  مشروع  إقرار 
للعام 2012 وإرساله اىل اجمللس 

النيابي.
يف  املثابرة  على  العزم  وأكد 
معاجلة هذه القضايا وإبعادها عن 
التجاذبات السياسية أو املماحكات 
ورشة  أن  على  مشددا  اليومية، 
العمل يف احلكومة ستنطلق جمددا 
وبزخم، وستجد املسائل اليت مل 
تنجز بعد كل العناية اليت تستحق 
حددها  اليت  لالولويات  وفقا 
جملس الوزراء لتفعيل القطاعات 

كافة.
قال:  زواره  سؤال  على  وردا 
صدرت  اليت  التحليالت  إن 
بشأن اخلطوة اليت اختذتها أمس 
أو  دقيق  غري  بعضها  األول، 
كما  به،  قمت  وما  صحيح،  غري 
قرار  هو  باالمس،  عنه  عربت 
اقتناعاتي  من  فقط  نابع  وطين 
إرادة  ومن  والشخصية،  الوطنية 
اللبنانيني، وليس منة مين ألحد، 
وقد عربت االتصاالت اليت تلقيتها 
منذ يوم أمس من عدد كبري من 
القيادات السياسية والروحية عن 
هذه  تركته  الذي  االرتياح  مدى 

اخلطوة لدى غالبية اللبنانيني.
أن  اجلميع  من  أتوقع  أضاف: 
حيكموا على االفعال وأن يقوموا 
خطوة التمويل من زاوية املصلحة 
العامة، ويساهموا معنا يف إقفال 
عرضة  تركه  وعدم  امللف  هذا 

للتساجل.
وختم: إنين مع تفهمي وإحرتامي 
احملكمة  عن  تتحفظ  اليت  لألراء 
بأن  ثقة  على  أنين  إال  وادائها، 

ويف  اللبنانيني،  االطراف  كل 
وقيادته  اهلل  حزب  مقدمهم 
احلكيمة، سيتفهمون هذه اخلطوة 
ويقدرون دقة الظرف الذي منر به 
وحراجته، وسيغلبون، كما دائما، 
والواقعية  الوطنية  املصلحة 

السياسية، على أي اعتبار آخر.
إتصال من بان

وكان رئيس جملس الوزراء تلقى 
العام  االمني  من  اتصاال  امس 
لالمم املتحدة بان كي مون هنأه 
فيه على خطوة دفع حصة لبنان 
من متويل احملكمة اخلاصة بلبنان، 
مؤكدا له دعم جهوده يف سبيل 
يف  والسالم  االستقرار  تعزيز 

لبنان.
ممثل  ميقاتي  استقبل  وظهرا، 
يف  املتحدة  لالمم  العام  االمني 
واتكنز  روبرت  بالوكالة  لبنان 
مناسبة  اللقاء  كان  قال:  الذي 
ألعرب لدولة رئيس جملس الوزراء 
عن ترحيب األمم املتحدة باخلطوة 
يف  أمس  لبنان  بها  قام  اليت 
املالية  بالتزاماته  االيفاء  اجتاه 
يف احملكمة اخلاصة بلبنان. هذه 
خطوة مهمة جدا بالنسبة اىل لبنان 
يف هذا االطار ويف اجتاه احلفاظ 
نقلت  وقد  البالد،  استقرار  على 
اىل دولة الرئيس تطلعات االمم 
االيفاء  لبنان  ملواصلة  املتحدة 
والتعاون  األخرى  بالتزاماته 
بشكل كامل مع احملكمة الدولية. 
 1701 القرار  تطبيق  تناولنا  كما 
وأعربت  اجلنوب،  يف  والوضع 
جمددا عن قلق االمم املتحدة من 
الثلثاء  وقعت  اليت  احلادثة  جراء 
العام  األمني  دان  وقد  الفائت، 
إطالق الصواريخ من اجلنوب يف 
مجيع  من  وطلب  اسرائيل  اجتاه 
اجلهود  أقصى  بذل  االفرقاء 
من  ونأمل  النفس،  لضبط 
كل  تتخذ  أن  اللبنانية  السلطات 
االجراءات املناسبة لتجنب حصول 

مثل هذه احلوادث.
الوزراء  جملس  رئيس  واستقبل 
إيلي  السابق  والنائب  الوزير 
سكاف يرافقه رئيس بلدية زحلة 
وعرض  املعلوف،  دياب  جوزف 
وحيوية  إمنائية  قضايا  معهما 

ملنطقة زحلة.

منظمة حقوق اإلنسان
واستقبل ميقاتي وفدا من منظمة 
املدير  برئاسة  اإلنسان  حقوق 

روث  كينيث  للمنظمة  التنفيذي 
الذي قال بعد اللقاء: عقدنا لقاء 
إجيابيا مع دولة الرئيس ميقاتي 
قضايا  سلسلة  معه  وناقشنا 
حبقوق  تعنى  كمنظمة  تهمنا، 
االنسان، بدءا من مشكلة التعذيب 
احلاصل  واالكتظاظ  السجون  يف 
فيها، مرورا بإمكان إصدار قانون 
تزوجوا  الذين  لالشخاص  مدني 
ويفضلون أن يسري عليهم هذا 
القانون وليس القانون الطائفي. 
قانون  مشروع  عن  حتدثنا  كما 
يزال  ال  الذي  األجنبية  العمالة 
النواب  جملس  يف  الدرس  قيد 
احلماية  توفري  وضرورة  اللبناني 
تعملن  الالتي  للنساء  القانونية 
ان  القول  وميكنين  املنازل،  يف 
جتاوبا  أبدى  ميقاتي  الرئيس 
طرحناها،  اليت  القضايا  حيال 
وخالل اللقاء ويف مرات عدة أجرى 
اإلتصاالت الالزمة ملتابعة موضوع 
وعدم  السجون  يف  االكتظاظ 
املوقوفني  بعض  سراح  اطالق 
بكفالة، بالرغم من عدم تشكيلهم 
حماولتهم  او  اجملتمع  على  خطرا 
الفرار. كان اللقاء إجيابيا وعلينا 
االخرى  املسائل  من  عدد  متابعة 
اليت طرحناها، وكان مفيدا طرح 
أبدى  اليت  املسائل  هذه  بعض 

دولة الرئيس جتاوبا حياهلا.
خارجية  وزير  ميقاتي  واستقبل 
فيدرين  هوبري  سابقا  فرنسا 
دوني  الفرنسي  السفري  يرافقه 

بييتون.
وترأس الرئيس ميقاتي اإلجتماع 
املكلفة  الوزارية  للجنة  الدوري 
يف  عصرًا،  النفط،  ملف  متابعة 
حضور أعضاء اللجنة وزير الصحة 
وزير  خليل،  حسن  علي  العامة 
باسيل،  جربان  واملياه  الطاقة 
ووزير  اخلوري  ناظم  البيئة  وزير 
العدل شكيب قرطباوي. وشارك 
من  عدد  اإلجتماع  من  جانب  يف 

اخلرباء واملستشارين.
استقبل  ميقاتي  الرئيس  وكان 
الطاقة  وزير  اللجنة  إنعقاد  قبل 
واملياه جربان باسيل الذي أعلن 
البحث  ان  السرايا  مغادرته  لدى 
مع الرئيس ميقاتي تناول الوضع 

احلكومي. 

عن اآلخرين وملف التمويل يأتي 
ما  األولويات،  هذه  أسفل  يف 
يهمنا االستقرار واألمور احلياتية 
الفساد  تكافح  اليت  واملشاريع 
حقوقهم  املواطنني  وتعطي 
املعيشية  األزمة  يتجاوزوا  حتى 
على  وشدد  منها.  يعانون  اليت 
فالوعود  التنفيذ  يف  العربة  أّن 
احلكومة  على  تكفي،  ال  وحدها 
سبق  الذي  بالشعار  االلتزام 
ووضعته كلنا للوطن كلنا للعمل 
الذي  الطموح  الوزاري  وبالبيان 
طالب التيار الوطين احلّر بالقسم 
األكرب من املشاريع الواردة فيه، 
وأول  كثرية  حاجات  اىل  الفتا 
به  تقدم  الذي  املشروع  الغيث 
وزير العمل شربل حناس لناحية 
التغطية  وتأمني  األجور  تصحيح 
مدى  وسنرى  الشاملة  الصحية 
اخلطة  هذه  بتطبيق  االلتزام 
وإقرارها ونفى أي مقايضة بني 
نعترب  فنحن  والتمويل،  مطالبنا 

احملكمة مسيسة حتى العظم. 

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

الكتائب  حزب  رئيس  علق 
اجلميل  أمني  الرئيس  اللبنانية 
على دفع حصة لبنان من متويل 
فقال:  بلبنان،  اخلاصة  احملكمة 
احلمد هلل بعدما انتظر اللبنانيون 
االبيض،  الدخان  تصاعد  طويال 
احملكمة  متويل  أخريا  فتم 
هذا  واصفا  بلبنان،  اخلاصة 
انه  اىل  مشريا  باالجيابي،  االمر 
يفتح اجملال امام معاجلة خمتلف 
املواضيع اخلالفية املطروحة على 
التمويل ليس  ان  الساحة، علما 

نهاية املطاف.
احلكومة  من  نريد  حنن  وتابع: 
سيما  وال  العدالة  مببدأ  تقر  ان 
بلبنان،  اخلاصة  احملكمة  مببدأ 
وانه بهذه الطريقة تكون طمأنت 

لبنان امام جمموعة املخاطر اليت 
تتهدده.

بالنسبة  الغيث  اول  ان  اضاف: 
اىل املطلوب من احلكومة هو ان 
جتهد لتوقيف املطلوبني للعدالة 
احملكمة  على  القيمني  الن 
اىل  النظر  لفتوا  بلبنان  اخلاصة 
تقصري املسؤولني اللبنانيني يف 
توقيف املطلوبني واحالتهم اىل 

العدالة.
حتقيق  ان  على  اجلميل  وشدد 
العدالة ومعرفة احلقيقة يشكالن 
ملصاحلة  االفضل  املدخل 
اللبنانيني بني بعضهم البعض، 
وبالتالي اعادة بناء الوطن على 
أسس سليمة وحتقيق املشاركة 

الصادقة بني كل أطيافه. 

اجلميل: متويل احملكمة امر اجيابي
ويفتح اجملال ملعاجلة املواضيع 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  قال 
ال  لبنان  أن  سليمان  ميشال 
يتميز بنظامه الدميوقراطي الذي 
فرادته  وشكل  عقود  اىل  يعود 
يف املنطقة فحسب، بل بتعلقه 
بالقيم االنسانية واحلريات العامة 
والتعصب ومكافحة  العنف  ونبذ 

االرهاب.
وأشار خالل استقباله امس االول 
بعبدا  يف  اجلمهوري  القصر  يف 
حقوق  ملنظمة  التنفيذي  املدير 
وفد،  مع  روث  كينيث  االنسان 
الدميوقراطية  االنظمة  أهمية  اىل 
اليت تشكل احلجر االساس حلفظ 

حقوق االنسان ومحايتها.
وكان الوفد عرض لعمل املنظمة 
حول العامل ويف بريوت اليت هي 
مركز اقليمي للمنطقة، على صعيد 
العنقودية  الذخائر  حظر  معاهدة 
أن  وألهمية  لبنان،  وقعها  اليت 
يقوم الرئيس سليمان بتمن من 
املنظمة بإقناع احلكومات العربية 
يف التوقيع لتأمني دفاع قانوني 
اسرائيل  استعملته  سالح  ضد 
ورمبا ستستعمله يف املستقبل، 
أوىل  هي  العربية  والشعوب 

الضحايا واملتضررين.
وأشار سليمان اىل انه يف صدد 
يف  اقرتاح  رفع  يف  التفكري 
الدول  جامعة  اىل  الصدد  هذا 
على  تعميمه  يتم  كي  العربية 
وحضها  خالهلا  من  احلكومات 
اللقاء  وتناول  التوقيع.  على 
ابرزها  مواضيع  سلسلة  كذلك 

املدنية  والقوانني  املفقودين 
نوه  حيث  الشخصية،  لألحوال 
أجل  من  املنظمة  بعمل  سليمان 
االنسان يف  حقوق  على  احلفاظ 

كل احناء العامل.
مع  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
األوضاع  اخلري  كاظم  النائب 
السياسية على الساحة الداخلية.
اجلمهوري  القصر  زوار  ومن 
اهلاشم  جوزف  السابق  الوزير 
الوطين  احلوار  حزب  ورئيس 
الرئيس  وعرض  فؤاد خمزومي، 
سليمان مع كل منهما للتطورات 

الراهنة.
واستقبل الرئيس سليمان رئيس 
املعهد الفين االنطوني شربل بو 
عبود مع وفد من اهليئة التعليمية 
واالدارية يف املعهد املتخصص 
البيزنطية  االيقونات  رسم  يف 

وترميمها.
وأثنى رئيس اجلمهورية على هذا 
أنه يعطي صورة  العمل، معتربا 
لبنان  عن  وحضارية  ثقافية 
املثابرة  على  املعنيني  وشجع 

على هذا اجلهد.
بعد  اجلمهورية  رئيس  وإستقبل 
ظهر السفري األرميين لدى لبنان 
أشوت كوتشاريان، وتناول معه 
والتحضريات  الثنائية  العالقات 
اللبنانية  الرئاسية  للزيارة 

ألرمينيا االسبوع املقبل.
مع  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
البستاني  ناجي  السابق  الوزير 

التطورات السياسية الراهنة. 

سليمان التقى املدير التنفيذي حلقوق 
االنسان:

لتوقيع احلكومات معاهدة حتظر 
الذخائر العنقودية

السنيورة زار البطريركني هزيم والراعي... واجلميل انضم اىل لقاء بكركي:
للمسلمني واملسيحيني مصلحة يف ان تعم الدميقراطيات واحلريات يف الشرق

السنيورة  فؤاد  الرئيس  رأى 
يعيد  الدولية  احملكمة  متويل  ان 
ملنطق  لبنان  احرتام  اىل  االعتبار 
العدالة والتزام الشرعية الدولية، 
واملسيحيني  للمسلمني  ان  مؤكدا 
مصلحة يف ان تعم الدميقراطيات 
واحلريات، مشريا اىل ان التحوالت 
يف العامل العربي تعزز دور لبنان 

واملسيحيني فيه.
امس   السنيورة  الرئيس  زار  فقد 
وسائر  انطاكية  االولبطريرك 
االرثوذكس  للروم  املشرق 
الرابع هزيم يف املقر  اغناطيوس 
البلمند  البطريركي يف دير سيدة 
يرافقه الوزير السابق طارق مرتي، 
ومستشاره الدكتور رضوان السيد 
املسيحي- احلوار  جلنة  وعضو 

حبضور  السماك  حممد  االسالمي 
االسقف  البلمند  دير  رئىس 

غطاس هزيم.
على  السنيورة  رد  اللقاء  وبعد 
كانت  وقال:  الصحافيني،  أسئلة 
عند  والوقوف  للتشاور  مناسبة 
رأي غبطته يف أمور كثرية منر بها 
يف لبنان، كما كانت مناسبة طيبة 
أكدها  عديدة  مسائل  يف  للبحث 
بالشأن  يتعلق  ما  يف  البطريرك 
الذي  الواحد  والعيش  اللبناني 
عشناه معا ونستمر به على النهج 

نفسه.
وشدد على أهمية الدور املسيحي-

االسالمي على مدى الدهور، من هنا 
شكل اللقاء مناسبة لتداول الدور 
الطليعي الذي لعبه املسيحيون يف 
الشرق، حيث كانوا قادة يف حركة 
عن  والدفاع  احلريات  على  احلفاظ 
يف  ولدينا  الدميوقراطية.  االنظمة 
لبنان صيغة العيش املشرتك اليت 
أكدها  وقد  عميقة،  بتجارب  مرت 

نؤكدها  كما  جهته،  من  غبطته 
حنن من جهتنا، وهي تظهر الثراء 
حنن  الذي  التنوع  يف  احلقيقي 

حرصاء عليه.
الشعبية  احلركات  عن  وبسؤال 
كان  إذا  وما  العربية  الدول  يف 
املسيحيني يف  على  ختوف  هناك 
األمور  ضمن  من  أجاب:  الشرق 
املسيحيني  أن  تناولناها  اليت 
مكون أساسي يف اجملتمع العربي 
هلم  كان  ودائما  لبنان،  يف  كما 
التنوير  حركة  يف  الريادي  الدور 
على  واحلفاظ  السلطة  وتداول 
العامة.  واحلريات  الدميوقراطية 
وما جيري اليوم من حركات هو يف 
سبيل النضال للدفاع عن احلريات 
يف  العربي  االنسان  وحق  العامة 
بالنسبة  واعتقد  مستقبله.  رسم 
الينا واىل املسيحيني أن هذا االمر 
وهلم  ولنا  الطليعه،  يف  موقعه 
مصلحة يف أن تعم الدميوقراطيات 
واحلريات، وكلما كان هناك املزيد 
ويف  العربية  اجملتمعات  يف  منها 
لبنان، الذي كان له تاريخ طويل 
مصلحتنا.  يف  ذلك  يصب  معها، 
مكون  الشرق  يف  فاملسيحيون 
العربية،  اجملتمعات  يف  أساسي 
الدميوقراطية  ازدادت  وكلما 
حتولنا  وكلما  الطمأنينة.  ازدادت 
اىل مزيد من الدميوقراطية يصبح 
الدور الذي يلعبه املسيحيون يف 
وقيمة  داللة  اكثر  والشرق  لبنان 
اجيابيا  تنافسا  ويقدم  وتأثريا 
لبنان  يف  جمتمعاتنا  مكونات  بني 

والعامل.
إن  قال:  سؤال  على  وردا 
العامة  واحلريات  الدميوقراطية 
حتمي  االنسان  حقوق  واحرتام 
وليس  اجملتمعات،  مكونات 

جمموعات  تربط  الذي  االنسان 
مصريها به، إذ إن االنسان يذهب 
واحلريات  الدميوقرطيات  وتبقى 
ليسود  ونسعى  القانون،  ودولة 
أن  يف  مصلحة  ولنا  االمر،  هذا 
كل  ويسعى  الدميوقراطية،  تعم 
العربية  الدول  شعوب  من  شعب 
إنسانيته  حترتم  كي  العمل  اىل 
وحقه يف املشاركة، وهذا يطمئن 
املزيد  هناك  كان  وكلما  اجلميع، 
املكسب  يكون  الدميوقراطية  من 

معنا.

متويل احملكمة
متويل  حول  أمور  ثالثة  واستنتج 
احملكمة، االول أن إقرار التمويل، 
املتبع  االسلوب  عن  النظر  بغض 
الذي مت على أساسه، ازال الكثري 
جرى  اليت  واالدعاءات  الكالم  من 
تداوهلا حول احملكمة على مدى فرتة 
اسرائيلية  حمكمة  انها  من  طويلة 
امريكية، واليت اردناها حنن حمكمة 
واحلريات،  العدالة  عن  للدفاع 
االستقرار  للبنانيني  يضمن  مما 
جيب  التمويل  فإقرار  والعدالة، 
النظر اليه على انه جزء من كل ما 
يتعلق مبوضوع التعاون مع احملكمة 
سوابق  ولنا  أساسي  أمر  وهو 
بالتزام  مصلحة  ولنا  معه.  عديدة 
الشرعية الدولية، وال سيما يف ما 
وعندما  الدولية.  باحملكمة  خيتص 
تعاونا،  ذلك  أبدى  التمويل  مت 
عن  كالم  اي  رفض  يستلزم  مما 
عدم التعاون او تسليم املتهمني، 
االطالق.  على  مقبول  غري  فذلك 
ويف التمويل عودة عن كل كالم 
قيل يف املاضي، ونرى أن هناك 
ضرورة ماسة للتعاون مع احملكمة، 

بدءا من عملية تسليم املتهمني.

الكالم  أن  الثاني  االمر  أضاف: 
الفرتة  يف  يقال  كان  الذي 
التمسك  كيفية  عن  املاضية 
وكل  بها،  واالستمرار  بالسلطة 
يطرحونها،  كانوا  اليت  املعايري 
اىل  تؤدي  انها  اكتشفوا  عندما 
عنها  ختلوا  املسؤولية  يف  تغيري 

يف سبيل البقاء يف السلطة.
احملكمة  مولت  اليت  اآللية  وإن 
اهليئة  عرب  هي  اساسها  على 
املكلف  من  وماهلا  لالغاثة،  العليا 
هذه  استعملت  وقد  اللبناني، 
عليها  هجوما  شهدنا  اليت  القناة 
دستورية  غري  أنها  أساس  على 
صحيح.  غري  وهذا  شرعية،  وغري 
فهي مؤسسة تابعة للدولة وميكن 
يثبت  حصل  وما  اليها.  اللجوء 
املنقذ  اليوم  اصبحت  وقد  ذلك، 

من الظالم.
وختم: األمر الثالث أننا إذا اطلعنا 
فهذا  التمويل  من  احملصلة  على 
االعتبار  ويعيد  جيدا،  أمرا  يعترب 
العدالة  ملنطق  لبنان  احرتام  اىل 
وهذه  الدولية،  الشرعية  والتزام 
اليها  ننظر  ان  املعيب  من  خطوة 
وتفاصيل  املنظار  هذا  غري  من 
طموحات  لتلبية  اليها  ننظر  أخرى 

اللبنانيني.
هزيم  البطريرك  أبدى  بدوره 
اليت  االجيابية  باالشياء  ترحيبه 
حصلت، وأمل أن تتكرر االجيابيات 
أن  أمتنى  وقال:  املستقبل.  يف 
الناحية  من  ليس  االنسان  يؤخذ 
النواحي  من  إمنا  فقط  السياسية 

االنسانية يف الدرجة االوىل.
يف بكركي

الرئيس السنيورة والوفد  ثم زار 
بشارة  مار  املاروني  البطريرك 
وعقد  بكركي  يف  الراعي  بطرس 
ساعة،  نصف  لنحو  خلوة  معه 
الرئيس  الحقا  اللقاء  اىل  لينضم 

امني اجلميل.
مائدة  اىل  الراعي  استبقاهم  وقد 
السنيورة  امام  وابدى  الغداء. 
ان  امال  احملكمة،  لتمويل  ارتياحه 
الطبيعي ألن  االمور مسارها  تأخذ 

العدل اساس امللك.
السنيورة:هذا  قال  اللقاء  واثر 
مهم  يوم  هو  الي  بالنسبة  اليوم 
الصباح  هذا  بدأت  وقد  ومبارك، 
انا  واالن  هزيم  البطريرك  زيارة 
مجيعا  بها  نعتز  اليت  بكركي  يف 
االوىل  الزيارة  وهذه  كلبنانيني 
البطريرك  لسيدنا  بها  نقوم  اليت 
بعد تسلمه مهامه، وكانت مناسبة 
املتعلقة  االمور  بشتى  للتشاور 
لبنان وما تشهده  مبا نشهده يف 
التحول  هذا  وايضا  املنطقة. 
الذي نراه يف املنطقة حنو فريدة 
هلا  اليت  االمور  وال  الدميقراطية 
املنطقة  على  اجيابية  انعكاسات 
العربية ولبنان، النه كلما توسعت 
العربي  العامل  يف  الدميقراطية 
يكون ذلك امرا جيدا له انعكاسات 

اجيابية على لبنان.
وتابع: ايضا كانت مناسبة للحديث 
عن العالقة اهلامة ما بني مكونات 
الشعب اللبناني اليت تراضوا عنها 
باتفاق الطائف، وهذا االتفاق الذي 
نعتز  امرًا  لنا مجيعا  بالنسبة  ميثل 
تشاورنا يف  وايضا  به،  بااللتزام 
هذا الدور الدائم الذي كان يلعبه 
لبنان  يف  اللبنانيون  املسيحيون 
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من جهة ويف العامل العربي بانهم 
التمسك  يف  روادا  دائما  كانوا 
اىل  الدعوة  وايضا  بالدميقراطية 
حركة التنوير اكان ذلك يف لبنان 

ام يف العامل العربي.
الذي  الرائد  الدور  فهذا  وقال: 
لعبه املسيحيون هو امر له دالالته 
الكربى اكان ذلك يف املاضي ام 
يف احلاضر ام ايضا يف املستقبل، 
وبالتالي هذا االمر الذي جيري يف 
حنو  حتوالت  من  العربي  العامل 
الدميقراطية هو تعزيز لدور لبنان 
ولدور املسيحيني. ودائما النظام 
الدميقراطي واحرتام حقوق االنسان 
واحرتام العدالة والقانون هو الذي 
اجملتمع  مكونات  مجيع  يطمئن 
تتلقاها  ضمانات  فقط  وليس 
هو  هذا  ليس  فرد،  من  جمموعة 
اللبنانيون  يتوخاه  الذي  االمر 
التحول  يريدون  انهم  العرب  او 
اجلارية  املتغريات  مع  للتالؤم 
يف العامل، ولذلك كانت هذه من 
عنه،  حتدثنا  الذي  احلديث  ضمن 
النظر  دائما  املهم  من  وبالتالي 
اليت  الفرص  وانتهاز  االمام  اىل 
التشاور بشكل مستمر  بها  متكننا 
واحلوار والنظر اىل اي امور تتعلق 
اجلارية  املتغريات  مع  بالتالؤم 

وذلك عندما سيكون الوقت مالئما 
هلذا التغيري الذي جيب ان ينبثق 
مجيع  قبل  من  كامل  رضى  عن 
اللبناني بدال من  مكونات اجملتمع 
ان نقوم بطرح قضايا االن تأتي 
يف ظرف حيث كل مكونات اجملتمع 
وبسبب الظروف اليت مررنا بها متر 
االنتظار  جيب  التشنج.  من  حبالة 
اىل ان تهدأ النفوس ويكون هناك 
استقرار يف العالقة الصحيحة اليت 
جيب ان تسود، وجيب ان حنرص 
ضمن  بها  تسود  ان  على  مجيعا 
اليت  االساسية  والقيم  املبادىء 
حنرص على اعتمادها وعندها يكون 
تعديالت  اية  لطرح  مناسبا  ذلك 
تكون  عندما  االن  اما  وتغيريات، 
النفوس متشنجة فان ذلك يكون 

سببا للمزيد من التشنج.
هل نقلت اي رسالة من الرئيس 

احلريري اىل غبطته؟
لدى  خاصة  ثغرة  هناك  دائما   -
ولسيد  لبكركي  احلريري  الرئيس 
وبالتالي  الراعي  ولسيدنا  بكركي 
عنه  يسأل  هو  دائما  االمر  هذا 
وحنن جنيب على هذا االمر للعالقة 
دولة  بني  ما  تسود  اليت  الطيبة 
والبطريرك  احلريري  الرئيس 

الراعي.
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التقدمي  احلزب  رئيس  رحب 
جنبالط،  وليد  النائب  االشرتاكي 
متويل  خبطوة  امس،  تصريح  يف 

احلكومة.
عاليا  ونثمن  نقدر  جنبالط  وقال 
بها  قام  اليت  الكبرية  اخلطوة 
بتحويل  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
احملكمة  اىل  لبنان  مساهمة 
التزاما  تعكس  وهي  الدولية، 
وحرصا  الدولية،  بالتعهدات 
مواجهة  حنو  البلد  دفع  عدم  على 
تعكس  كما  الدولي  اجملتمع  مع 
الداخلي،  التوازن  على  احلرص 
الرئيس  اىل  بالتحية  ونتوجه 
ميقاتي الذي اصر على ما التزم 
به وعلى ما يتناسب مع املصلحة 

الوطنية العليا.
اخلطوة  هذه  صبت  لقد  أضاف: 
يف  ميقاتي  للرئيس  االستثنائية 
احلفاظ على احلكومة يف ظل هذه 
واليت  احلرجة  االقليمية  اللحظة 
مجيعا  اللبنانيني  من  تتطلب 
بدل  واهلدوء  بالعقالنية  التحلي 

اخلاصة  احلسابات  يف  التلهي 
االفعال  ردود  بعض  عربت  كما 
على التمويل من بعض االصوات 
اجلهود  نثمن  كما  املعارضة.  يف 
اليت بذهلا الرئيس نبيه بري اليت 
املخارج  اجياد  يف  ايضا  ساهمت 
وهي  املسألة،  هلذه  املالئمة 
تعكس حرصه الدائم على الوحدة 
الداخلي،  واالستقرار  الوطنية 
ودعوته املستمرة اىل احلوار، وهو 
2006 يف  عام  سباقا  كان  الذي 
اطالق اعمال هيئة احلوار الوطين.

املخرج  إن  القول  اىل  وخلص 
الذي مت التوصل اليه يساهم يف 
الداخلي  االحتقان  حالة  من  احلد 
املرحلة  خالل  لبنان  شهدها  اليت 
يؤسس  ان  ونأمل  املاضية، 
ملرحلة جديدة من العمل احلكومي 
التجاذبات  يتخطى  الذي  الفاعل 
يف  ويذهب  الضيقة،  واملصاحل 
الناس  مشاكل  معاجلة  اجتاه 
واملعيشية  االجتماعية  وشؤونهم 

واالقتصادية.

أكد عضو كتلة التحرير والتنمية 
النائب علي خريس أن هّم فريق 
احملكمة  متويل  يكن  مل  آذار   14
من  احلكومة  على  التصويب  بل 
ال  انهم  قائاًل:  إسقاطها.  أجل 
للحكومة  رئيس  وجود  يتقبلون 
احلريري  سعد  الرئيسني  غري 
كانت  لذلك  السنيورة،  وفؤاد 
اي  احلكومة،  إسقاط  معركتهم 
على  فراغ كبري  البلد يف  إدخال 
باإلضافة  السياسي،  املستوى 
اىل املستويات األمنية واإلمنائية 

واالجتماعية...
ويف حديث اىل وكالة أخبار اليوم، 
شّدد خريس على ان حتويل حّصة 
لبنان من متويل احملكمة اخلاصة 
به ليس فقط إلنقاذ احلكومة بل 
إلنقاذ البلد من اجلمود الذي كان 

سائدًا.
خريس:  قال  سؤال،  على  وردًا 
قبل الدخول يف تفاصيل شرعية 
ننظر  فإننا  عدمها،  او  احملكمة 
وإنقاذه  البلد  مصلحة  اىل  أواًل 
ان  مؤكدًا  والفراغ،  األزمة  من 
البلد  إلنقاذ  تهدف  التسوية 

وليس للمحكمة الدولية.
وأضاف: ال يوجد عاقل يف لبنان 
احلقيقة  ومعرفة  العدالة  يرفض 
رفيق  الرئيس  اغتيال  يف 
احلريري، مذّكرًا ان احملكمة غري 
شرعية ألنها مل تصدر بقرار عن 
عندما  وتابع  النيابي.  اجمللس 
ال  الدولية  احملكمة  عن  نتحدث 
إمنا  احلقيقة  تضييع  اىل  نسعى 
شاهدنا وملسنا ان احملكمة اختذت 

خريس: امام احلكومة حمطات ابرزها 
التعيينات وقانون االنتخاب

اجتاهًا آخرًا هو اجتاه التسييس، 
ومل يعد اهلدف منها احلقيقة.

وشّدد على ان موقفنا واضح من 
احملكمة وال لبس فيه.

ولفت، ردًا على سؤال آخر، اىل 
ان تكون  احلكومة جيب  ان هذه 
حكومة عمل، ويف املرحلة املقبلة 
وأساسية  كبرية  حمطات  امامها 
التعيينات  موضوع  اهمها 
اإلستمرار  جيوز  ال  اذ  اإلدارية، 
يف الفراغ الذي يصل يف بعض 
 %٧0 من  اكثر  اىل  اإلدارات 
ان  جيب  امللف  هذا  وبالتالي 
للحكومة  الشاغل  الشغل  يكون 

يف هذه املرحلة.
ملف  ذلك،  اىل  يضاف  وتابع: 
قانون اإلنتخابات النيابية، مشريًا 
مبكرًا  يعد  مل  الوقت  ان  اىل 
اإلسراع  اىل  داعيًا  البحث،  هلذا 
بهدف  تسّرع  دون  إقراره  يف 
عصري  قانون  اىل  الوصول 

يرضي مجيع اللبنانيني.
أن  اىل  لفت  اخرى،  جهة  من 
الطائفية  اللبنانية  الرتكيبة 
جيب  لذلك  خاطئة،  املذهبية 
البحث يف اجياد بعض التعديالت 
الدستورية والقانونية حيث تكون 
وليس  احلكم  هي  املؤسسات 
التسويات، داعيًا اىل العمل على 
إللغاء  الوطنية  اهليئة  تشكيل 

الطائفية السياسية.
وختم: الرئيس نبيه بري حريص 
وسيبقى  واستقراره  لبنان  على 
دائمًا على دوره كمنقذ ومفّتش 

عن احللول. 

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

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

جنبالط رحب خبطوة متويل احملكمة:

تعكس التزاماً بالتعهدات الدولية

رأى نائب رئيس جملس النواب فريد 
احلكومة  رئيس  موقف  ان  مكاري 
لبنان  حصة  بتسديد  ميقاتي  جنيب 
جنب  الدولية  احملكمة  متويل  من 
واصطداما  جسيمة  اضرارا  لبنان 
باجملتمع الدولي، معتربا انه اذا مل 
عليهم  باحملكمة  اهلل  حزب  يعرتف 

تقديم استقالتهم يف احلكومة.
القوات  حزب  رئيس  التقى  فقد 
معراب  يف  جعجع  مسري  اللبنانية 
ساعتني  مدار  على  مكاري  النائب 
من الوقت خرج بعدها مكاري ليثين 
جنيب  احلكومة  رئيس  موقف  على 
لبنان  حصة  تسديد  بشأن  ميقاتي 
. فقال  الدولية  من متويل احملكمة 
خري ما فعل الرئيس ميقاتي بتمويل 
مستحقات  دفع  بإعتبارأن  احملكمة 
جسيمة  أضرارًا  جنبه  هلا  لبنان 
ورأى  الدولي.  باجملتمع  واصطدامًا 
أن احلكومة نالت اليوم إمجاعًا لبنانيًا 
يدعي  ان  يستطيع  ال  حبيث  كاماًل 
عدم  احلكومة  هذه  يف  فريق  أي 
احملكمة  استقاللية  على  موافقته 
وعدالتها ووجودها ، مشريًا اىل أن 
ادعاءه بأن طريقة التمويل متنعه من 
االعرتاف باحملكمة فهو إما ان يكون 
بأنه  يقّر  أنه  أم  نفسه  على  يكذب 
ختالف  اقليمية  دول  لصاحل  يعمل 

قناعاته .
وأكد أن احملكمة عليها امتام عملها 
بعد أن حصلت على التمويل بإعتبار 
أن من واجبها تسليم املتهمني بعد 
 . بها  اللبنانية  احلكومة  اعرتاف  أن 
ميقاتي  الرئيس  يكون  ااّل  وأمل 
من  طرف  أي  ابتزاز  حتت  وقع  قد 
االصالح  كتلة  والسيما  احلكومة 
من  موقفًا  اختذوا  ألنهم  والتغيري 
احملكمة قبل التمويل واعلنوا بعض 

أنها  الواضح  من  اليت  املطالب 
تؤمن مصاحلهم املادية والشخصية 

وحصصهم من التعيينات .
وردًا على سؤال نفى مكاري إتهام 
اليت  باملقايضة  ميقاتي  الرئيس 
واالصالح  التغيري  كتلة  تعتمدها 
جربان  الوزير  املثال  سبيل  وعلى 
الكهرباء،  مسألة  يرغب يف  باسيل 
املرور  دون  املشاريع  تلزيم 
أن  من  بالرغم  العربية  بالصناديق 
جبهاز  وتتمتع  كلفة  أقل  فوائدها 
مراقبة أفضل ، الفتًا اىل أن باسيل 
يبغي تلزميها خبط عسكري حتى ال 

خيضع للمراقبة.
الرئيس  سيصطدم  ما  إذا  وعّما 
تسليم  اهلل  حزب  برفض  ميقاتي 
جمرد  أن  مكاري  أعترب  املتهمني 
االعرتاف باحملكمة يتطلب إكمال كل 
االجتاه،  هذا  املتوجبة يف  اخلطوات 
االعرتاف  رفضوا  حال  يف  اما 
باحملكمة فمن واجباتهم اليوم تقديم 

استقالتهم من احلكومة.
وكان الدكتور جعجع استقبل النائب 
حضور  يف  حنني  صالح  السابق 

احملامي نادي غصن.
موقف  على  اللقاء  بعد  حنني  وعلق 
متويل  بشأن  اللبنانية  احلكومة 
اال  الدولية قائال: ال يصح  احملكمة 
املوضوع  هذا  ان  باعتبار  الصحيح 
مذكرا  وحكومي،  شعيب  مطلب  هو 
انه قد مت التوافق عليه على طاولة 
قد  اللبناني  القضاء  وان  احلوار 
أعلن عدم صالحيته وسلم امللفات 
عقد  حبيث  الدولية  احملكمة  اىل 
من  ولبنان  احملكمة  بني  بروتوكول 
اىل  الفتا  التحقيقات،  اكمال  اجل 
اليت شهدناها طيلة  البلبلة  ان كل 
اىل  تؤد  املاضية مل  أشهر  السبعة 

جعجع عرض االوضاع مع حنني ووفد زوق مصبح ومكاري اعترب ان التمويل جنب لبنان االضرار
نتيجتها سلبية  نتيجة بل كانت  أي 
حبيث تأثر املواطن اللبناني على كل 

املستويات.
بالقرارات  ملتزم  لبنان  وقال:ان 
وان  دستوره،  مقدمة  يف  الدولية 
تأمني حصة لبنان من متويل احملكمة 
ان  جيب  اذ  الصحيح  الطريق  هو 
نطبق دستوريا كل ما يتعلق بهذه 
احملكمة بدءا من التمويل وصوال اىل 

تنفيذ مذكرات التوقيف.
واستقبل جعجع وفدا من بلدية زوق 
مصبح برئاسة رئيس البلدية شربل 
مرعب وخمتار زوق مصبح خمايل صابر 
يف حضور منسق منطقة كسروان - 
الفتوح يف القوات اللبنانية شوقي 
الدكاش، حبيث حبث اجملتمعون يف 
شؤون وشجون امنائية تهم املنطقة 

خصوصا وكسروان عموما.
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معركة سوريا باتت معركة روسيا. هكذا جتزم أوساط دبلوماسية 
القرار  وألن  الروسية.  اخلارجية  بوزارة  الصلة  وثيقة  روسية 
بالدفاع عن دمشق قد اختذ، جاءت السفن احلربية، وبدأ التفكري 

مبنطق احلرب الباردة العائدة، من كوبا إىل فيتنام

جان عزيز
املوانئ  إىل  احلربية  سفننا  من  جمموعة  وصلت  لقد  »نعم 
وثيقة  روسية  دبلوماسية  أوساط  تؤكده  ما  هذا  السورية«. 
الصلة بوزارة اخلارجية يف موسكو. قبل أن تضيف جازمة: أهمية 
اخلطوة أن السفن التابعة لسالح البحرية الروسية حتمل أمرين 
جو  ـــ  من صواريخ حبر  للطائرات،  أسلحة مضادة  أواًل  اثنني: 
ومعدات متطورة لرصد التحركات اجلوية والبحرية، وثانيًا، وهو 
األهم، أنها حتمل رسالة روسية حامسة إىل كل من يعنيه األمر، 
وأن  روسيا،  معركة  هي  سوريا  معركة  أن  قررنا  أننا  مفادها 

قرارنا الواضح واألكيد هو الدفاع عن دمشق.
لألوضاع  االستطالعية  جولتها  بعد  نفسها،  األوساط  وتشرح 
املسألة كانت موضع  أن  واللبنانية،  السورية  العاصمتني  بني 
حبث وتشاور على أعلى املستويات يف موسكو طيلة األسابيع 
القدمية  بعالقاتنا  متعلقة  تارخيية،  أسباب  لدينا  أواًل  املاضية: 
عقود  منذ  املنطقة  يف  وسياساتها  وحكمها  بسوريا  والوثيقة 
حنيد  وال  مببادئنا  نلتزم  أننا  روسيا  يف  عّنا  ومعروف  طويلة. 
عنها. ثانيًا لدينا قراءتنا للواقع اجليوسرتاتيجي العاملي، وهذا 
أوروبا  قلب  من  حولنا،  ضربه  واشنطن  حتاول  الذي  احلصار 
وحدودنا احليوية يف مواجهة شبكة صوارخيها هناك، حتى آسيا 
الوسطى. فاملسألة تبدو بالنسبة إلينا كأنها استعادة أمريكية 
كاملة لألجواء اليت كانت سائدة بيننا قبل نصف قرن. جملرد أن 
واشنطن أدركت فقدانها ألحادية قطبّيتها العاملية، عادت معامل 
احلرب الباردة فورًا بيننا. ثم لدينا ثالثًا مصاحلنا االسرتاتيجية 
موطئ  لدينا  يعد  مل  املتوسط.  يف  واالقتصادية  والسياسية 
اخلطأ  اجلزائر وسوريا. ومن  اثنتني:  إال يف دولتني  قدم هنا 
الفادح التفريط بأي منهما، خصوصًا يف سوريا الدولة املركزية 
العربي، فضاًل  واملشرق  األوسط  الشرق  لكل قضايا  احملاذية 
عن القضايا املالمسة لبعدنا االسرتاتيجي يف أوراسيا وحدودنا 

اجلنوبية.
ألسباب  عرضها  الروسية  الدبلوماسية  األوساط  ختتم  أن  قبل 
مباشرة  مرتبط  وأخري،  رابع  سبب  ولدينا  السوري:  قرارها 
الدينية  األصوليات  مواجهة  على  العمل  إنه  األمنية.  بأولوياتنا 
إىل  وصوهلا  دون  احلؤول  إىل  والسعي  املتطرفة،  اإلرهابية 
احلكم يف الدول اليت تعنينا، أو تلك اليت حتيط بنا. ألن يف 
ذلك خطرًا مباشرًا على أمننا القومي. إن مواجهة هذه احلركات، 
حيثما كانت، شأن روسي قومي داخلي، ال ميكن التساهل حيال 
خماطره أو جتاهل تداعياته. كل هذه األسباب كانت على بساط 
البحث يف موسكو يف الفرتة املاضية، خصوصًا بعد »اخلطأ« 
الذي وقعنا فيه يف ليبيا. لقد أدرك الرئيس دميرتي مدفيديف 
مباشرة  عهدته  يف  الليبية  املسألة  كانت  من  هو  اخلطأ،  هذا 
وحصريًا. وهو قد استخلص منه العرب والدروس، خصوصًا أن 
رئيس الوزراء بوتني كان قد حذره من تلك السياسة الروسية 
يف طرابلس الغرب. بعد سقوطها يف 20 آب املاضي، تكثفت 
مهندس  من  وخصوصًا  بوتني،  من  بدفع  عندنا،  املشاورات 
قرارنا  إىل  وانتهت  برمياكوف،  يفغيين  املنطقة،  سياستنا يف 

بالدفاع عن سوريا.
وتكشف األوساط نفسها أن هذا القرار قد أبلغ يف األيام املاضية 
عرب اتصاالت رئاسية على أعلى مستوى بني دمشق وموسكو، 
قبل أن تضيف، يف إشارة الفتة وخافتة: لكنه ُأبلغ مقرونًا بتمنٍّ 
روسي على القيادة السورية بأن تساعدنا يف مهمة الدفاع عنها، 
االستقباالت  يفّسر  ما  املهمة وحيّصنها. وهذا  مبا يسّهل هذه 
موسكو.  يف  السورية  املعارضة  من  لوفود  املتتالية  الروسية 
تباحثنا معها  أربعة وفود سورية معارضة.  استقبلنا  اآلن  حتى 
الواضحة: اإلصالح يف دمشق ضرورة.  يف سياستنا السورية 
نعتربه  ما  أبلغنا هؤالء  إليه. كذلك  الوحيد  السبيل  واحلوار هو 
خطوطًا محرًا: ال للتدخل اخلارجي يف سوريا. ال الستعمال العنف 
من أي طرف كان، وال لبقاء الوضع على ما هو عليه. ما قاله 
برهان غليون عن أنه مل يقنعنا ومل نقنعه صحيح. لكننا نؤمن بأن 
الوقت سيساعدنا على تقريب وجهات النظر، خصوصًا مبساعدة 
ألننا  وهذا ضروري،  وملموسة.  فعلية  خطوات  عرب  لنا  دمشق 
بصراحة عرضة لضغوط غربية وأمريكية، خصوصًا جلهة موقفنا 
وسياسية  دبلوماسية  طبعًا  الضغوط  دمشق.  األحداث يف  من 
وإعالمية، وال ميكن أن تتعدى هذه احلدود. وماذا لو تعّدتها؟ 
عندما اختذنا قرارنا، كنا قد درسنا كل االحتماالت. إذا تزايدت 
الضغوط األمريكية، كل االحتماالت واردة. قد نفكر يف العودة 

موسكو: قررنا الدفاع عن دمشق
منذ ان نشرت الصحف خرب اختفاء االستاذ شبلي العيسمي قبل عدة 
أشهر، برزت اىل الذاكرة فورًا صورتان: االوىل اختفاء املناضل 
املغربي املهدي بن بركة عام 1965، والثانية اختفاء اإلمام الصدر 
االمنية  االجهزة  يد  على  البارزة  الشخصيات  واختفاء   .1978 عام 
ابو  ميشال  الراحل  الصحايف  قال  كما  النتائج،  معروفة  احلكومية 
جودة عندما تعرض للخطف عام 1974. قال بعد عودته: »أرجو ان 
ال يسألين احد عما جرى، اذا عاد املخطوف ختتفي احلقيقة واذا غاب 

تغيب احلقيقة« اي ان احلقيقة يف احلالتني هي الضحية.
يبدو ان »احلقيقة« باتت معروفة فيما يتعلق باملفكر الشيخ شبلي 
مع  العرب  جبل  ولد يف  الذي  عامًا  الستة ومثانني  ابن  العيسمي 
اندالع الثورة السورية ضد االستعمار الفرنسي عام 1925، وكان 

والده يوسف العيسمي احد ابرز جماهدي تلك الثورة.
انه خريج جامعات دمشق وباريس يف التاريخ والفلسفة واحد ابرز 
مؤسسي حزب البعث اىل جانب ميشال عفلق وصالح البيطار واكرم 
احلوراني. وشاءت حقبات االحندار العربي ان جيري اغتيال البيطار 
يف باريس عام 1980، ويغيب عفلق واحلوراني يف بغداد وعمان، 

وجيري اختطاف الرابع يف وضح النهار يف لبنان.
ليس اهلدف ان نسوق االتهامات عشوائيًا او حبجة االنتقام من اي 
اختطاف  فريق، وهذا ما جعلنا نرتيث ونؤجل كتابة اي كالم عن 
هذا املفكر اجلليل. هناك اسئلة تستحق ان نطرحها وننتظر اجوبة 
قال  كما  مالية  السباب  مل خيطف  العيسمي  االستاذ  الن  عليها، 
من  ميلك  ما  ووهب  باملال  زاهدًا  عاش  النه  وهاب  وئام  السيد 
عقارات عديدة القاربه ومن غري املمكن ان يصبح من املرابني يف 

العقد التاسع من عمره.
اما الذين قالوا من هو هذا العيسمي حتى يعطى كل  هذه االهمية، 
فقد اجربونا على ان نعنون هذا املقال بعبارات االحندار االخالقي 

واحلضاري الذي يعرب عنه فريق التبخري واجلهل بالواقع والتاريخ.
اننا نعيش مرحلة  من االضطرابات اليت جعلت كاًل منا خائفًا على 
مصري لبنان وسوريا واملنطقة كلها. ولكن هذا ال مينعنا من طرح 

االسئلة بصراحة بعيدًا عن االتهامات واالحقاد.
قاموا  جماور  عربي  نظام  شبيحة  ان  جنبالط  وليد  االستاذ  قال 
يسوق  جنبالط  االستاذ  ان  نعتقد  ال  العيسمي.  شبلي  باختطاف 
اتهامًا عشوائيًا ضد النظام السوري الذي مل يسّمه كما فعل بعض 

ضباط األمن البارزين.
ان اتهام جنبالط جّدي وخطري النه يضع مسؤولية اختطاف العيسمي 
على نظام عربي جماور، وعلى النظام املذكور اي النظام السوري ان 
يرد على االتهام ويوضح احلقيقة عرب الدعوة اىل تشكيل جلنة خاصة 

مشرتكة من لبنانيني وسوريني ملعرفة حقيقة اختفاء العيسمي.
لن نقول ولن يقول احد ان رأس النظام يف دمشق يتحمل مسؤولية 
االختطاف. ولكن أليس من املمكن ان يكون ما جرى قرب عاليه 
خطيئة من االخطاء اليت ارتكبتها االجهزة السورية يف لبنان واليت  

اعرتف الرئيس االسد حبصوهلا يف اكثر من خطاب له؟
اني اعتقد جازمًا ان سعي املسؤولني السوريني اىل كشف مصري 
العيسمي جديًا سيكون يف مصلحة سوريا يف هذه املرحلة، حيث 
يشعر املخلصون واحلريصون على مصري ووحدة سوريا من اصدقاء 
ورفاق وحميب شبلي العيسمي ان هذه الفرتة احلرجة جيب ان تتوحد 
نشر  احتمال  بسبب  جليل  شيخ  من  ُينتقم  ان  ال  الصفوف  فيها 

مذكراته، كما ذكرت بعض املصادر.
العيسمي  عودة  أمل  وضعف  باألسى  شعرت  ملاذا  أدري  لست 
بشعوري  خمطئًا  اكون  ان  وامتنى  الختطافه،  االول   اليوم  منذ 

الالواعي.
اسبق  رئيس   ونائب  العمر  من  والثمانني  السادسة  يف  انه 
حزب  واهم  الكرب  مساعد  عام  وامني  السورية  العربية  للجمهورية 
سياسي يف التاريخ العربي القديم واحلديث ومؤلف جمموعة كتب 
قومية وسياسية واجتماعية منها »العلمانية يف اإلسالم« الذي يعترب 

اعمق وافضل ما كتب عن هذا املوضوع.
 من العار - وما اكثر العار- ان خيتفي احد عمالقة الفكر والنضال 
رفعوا  الذين  عاليه  لنواب  وشكرًا  االكرتاث،  عدم  من  حالة  يف 
صوتهم ولالستاذ جنبالط على جرأته الرصينة آملني ان ال يكون 

احلياء جّف اىل حدود الالعودة. 
االستاذ  على  وسالم  واحلضارة...  لالخالق  احندار خمجل  انه  نعم 

شبلي أينما كان.

اختفاء شبلي العيسمي:

احندار خمجل لألخالق واحلضارة
بطرس عنداري

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

من املسلم به أن فالدميري بوتني هو من سيعود إىل الكرملني )رويرتز(

االسرتاتيجي.  املستوى  يعنيه ذلك على  ما  إىل كوبا. مع كل 
لقد ختّلينا طوعًا عن قدرات هائلة كانت لدينا هناك، تسمح لنا 
مبراقبة واشنطن من نافذتها اخللفية. إذا تعّقدت األمور أكثر، 
فقد نفكر يف العودة عن هذا التخلي. حتى فيتنام، قد نفّكر يف 
سياسة مستقبلية خمتلفة جلهة وجودنا فيها، وطبعًا بالتنسيق مع 
بكني، خصوصًا يف ظل عالقاتنا املمتازة مع الصني. الضغوط 
األوروبية أقل وطأة بالنسبة إلينا. ميكن معاجلتها باحلوار، كما 
فعلنا ونفعل مع باريس. حتى الضغوط الرتكية بدأنا نفكر يف 
أو حتى مواجهتها. يف مرحلة معينة قد يكون  كيفية معاجلتها 
هناك تفكري يف توجيه رسالة واضحة إىل حكام أنقرة، مفادها 
اهلل  عبد  الكردستاني  العمال  حزب  زعيم  أن  مثاًل  يتذكروا  أن 
أوجالن كان لفرتة معينة ضيفنا يف موسكو، وأن يتذكروا أكثر 
أنه كان يتمتع بتلك الضيافة يوم كان بوتني مسؤواًل عن جهاز 

االستخبارات الروسية، كي جي بي...
جديدة  مرحلة  إىل  نتجه  أننا  الغرب  يعرف  السياق،  هذا  ويف 
لناحية احلكم يف موسكو. ففي 4 كانون األول املقبل، أي بعد 
أيام قليلة فقط، لدينا انتخابات تشريعية. ويف 4 آذار 2012 
يتسلم  أيار  من  األول  ويف  رئاسية.  انتخابات  عندنا  ستجري 
الرئيس اجلديد مهماته الدستورية، ومن املسلم به أن فالدميري 
اجلميع  على  حقائق  هذه  الكرملني.  إىل  من سيعود  هو  بوتني 

قراءتها بتمّعن.
لكن ماذا عن األصوات الروسية الرمسية املتباينة حيال املوقف 
من األحداث يف دمشق؟ تسارع أوساط اخلارجية الروسية إىل 
نفي األمر: يف موسكو قرار واحد حيال سياستنا اخلارجية. ُيتخذ 
بنحو موّحد، ويعرب عنه بوضوح وزير خارجيتنا سريغي الفروف. 
قد يكون املقصود بالتساؤل بعض التصرحيات اإلعالمية لرئيس 
جلنة العالقات اخلارجية يف اجمللس الفدرالي الروسي، ميخائيل 
مارغيلوف، قبل أن تسارع أوساط اخلارجية الروسية إىل القول: 
ال معنى هلذا الكالم. مارغيلوف ال ميّثل املوقف الروسي الرمسي، 
وهو ال ميّثل جزءًا من السلطة احلكومية الروسية. كل ما ميّثله عالقة 
صداقة مع الرئيس مدفيديف. كالهما يف اخلامسة واألربعني من 
العمر، وترافقا يف العمل بداية عهد بوتني. وهذا ما أّهله يف 
حلظة ما إىل أن يكون موفدًا خاصًا للرئيس يف أفريقيا. لكن 
سجّله هناك كان كارثيًا: من تسليم ليبيا إىل قوات األطلسي، 
اإلسالميني،  أيدي  يف  أفريقيا  مشال  كل  سقوط  إىل  وصواًل 
مرورًا مبشاركته يف تقسيم السودان وخروجنا منه... املهم أن 
قرار السياسة اخلارجية عندنا يف مكان آخر، وقد اخّتذ، وسنلتزم 
هو  املطلوب  أن  أصدقاءنا يف دمشق  أبلغنا  النهاية.  حتى  به 
الصمود، رمبا مع بعض »التضحيات«، لكننا سندافع عنهم. 
كرييل  موسكو  بطريرك  زيارة  حتى  لذلك.  جمّندة  روسيا  كل 
األخرية للمنطقة كانت يف هذا السياق. وملن جيهل، فبطريركنا 
دبلوماسي بامتياز. فهو أمضى مدة ال بأس بها من عمله الكنسي 
يف جنيف، ممّثاًل يف جملس الكنائس العاملي، وعلى متاس مع 

كل املنظمات الدولية والقضايا الدولية.
هل من رؤية واضحة للخروج من الظرف الراهن؟ تكتفي األوساط 
الوثيقة الصلة باخلارجية الروسية بالقول: املطلوب هو الصمود، 
ملدة عام على األقل. فخالل عام كثري من األمور قد يتغرّي، وبعد 

عام نرى...

تنويه واعتذار
سقط سهوا يف عدد السبت املاضي يف مقالة الزميل 
بطرس عنداري ما يلي: »فاننا نؤكد وقوع 461 قتيال 
 164 والصحيح  وحدها«  محص  يف  املسيحيني  من 

قتيال.. ولذلك اقتضى التنويه واالعتذار
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بّري،  نبيه  الرئيس  معه  أو  وحده،  ميقاتي  جنيب  الرئيس  ربح  سواء 
حصيلة  فإن  عون،  ميشال  الرئيس  معه  أو  وحده،  اهلل  حزب  خسر  أو 
طويل،  وقت  إىل  مستمرة  احلكومة  أن  األخرية  الساعات  يف  حدث  ما 
وستبقى الغالبية على مقاعدها. جنح ميقاتي فعاًل يف ختويف حزب اهلل 

من االستقالة
نقوال ناصيف

بالتأكيد مل يرَض حزب اهلل عن متويل احملكمة الدولية، وال يتوقع اختاذه 
أن  إال  البارحة.  ميقاتي  احلكومة جنيب  رئيس  خطوة  يؤيد  علنيًا  موقفًا 
طريف االئتالف احلكومي قّدما إثباتًا جديدًا على إصرارهما على االستمرار 
الغالبية  على  واحملافظة   ،2013 عام  النيابية  االنتخابات  موعد  إىل  معًا 
النيابية. للمرة الثانية مل يغّش أحدهما اآلخر. عندما تفاهم ميقاتي مع 
األمني العام حلزب اهلل السّيد حسن نصر اهلل على ترؤسه حكومة ختلف 
حكومة الرئيس سعد احلريري، كان يعرف املوقف املبدئي للحزب وهو 
رفضه احملكمة الدولية والتعاون معها والتسليم بقرارها االتهامي. كان 
يعرف أيضًا أن حزب اهلل يعرف كذلك موقفه هو املؤيد للمحكمة، ومن 
ثم اإلجراءات املتصلة بالتعاون معها. وعندما وّقع ميقاتي أمس حوالة 
اهليئة العليا لإلغاثة بتسديد لبنان حصته يف موازنة احملكمة، مل يغّش 
حزب اهلل مبوقف مفاجئ، بل أكد املؤكد، بعدما سعى إىل التفاهم معه 
على خمرج يوافق عليه حزب اهلل ضمنًا ـــ بل األصح ينأى بنفسه عنه ـــ 

ويدعم ما يصّر عليه رئيس احلكومة وهو التمويل.
وعّزز صدقيته يف  معًا،  حكومته  واستمرار  التمويل  ميقاتي  ربح  بذلك 

الشارع السّن ولدى اجملتمع الدولي يف آن.
إال أن الطريقة اليت أخرج بها التمويل أفضت إىل مالحظات:

أوالها، جتنيب احلكومة االستقالة بعدما قّدم رئيسها أكثر من دليل على 
جّدية قراره هذا، وأبلغه إىل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان الذي مل 
يرتّدد يف القول، أمام سياسيني زاروه، إن تلويح ميقاتي بالتنّحي جّدي 
حاًل.  ميلك  املعنيني  األفرقاء  من  أّي  يكن  مل  آنذاك  مناورة.  يظّنه  وال 
رئيس احلكومة يصّر على متويل يصدر بقرار عن جملس الوزراء، والغالبية 
احلكومية ترفض التمويل وأي خمرج له سواء من جملس الوزراء أو من 
جملس النواب. لكن تهديد ميقاتي باالستقالة قبل أسبوعني عّطل تهديدًا 
مماثاًل كان أطلقه حزب اهلل وحلفاؤه يف احلكومة، وهو التصويت ضد 
التمويل يف جملس الوزراء عندما ُيطرح عليه، وحتميل احلكومة اللبنانية 
ورئيسها مسؤولية قرار يصدر عنها تبعًا لألصول الدستورية. عندئذ رفع 

ميقاتي سقف املواجهة برّده على هذا التهديد باستقالة احلكومة.
وخالفًا للحريري الذي فّضل يف عّز اخلالف بينه وبني وزراء 8 آذار على 
ملف شهود الزور عدم إدراجه يف جدول أعمال جملس الوزراء، والمباالته 
على  ميقاتي  أصّر  منها،  باالنسحاب  وتلوحيه  اجمللس  جلسات  بتعطيل 
جلسة  موعد  حتديد  على  وأصّر  األعمال،  جدول  التمويل يف  بند  إدراج 
جملس الوزراء ملناقشة املوضوع، وأصّر كذلك على إمتام التمويل قبل 15 
كانون األول كحّد أقصى للمهلة اليت تبلغها بذلك، وربط إسقاط التمويل 

بالتصويت باستقالته الفورية.
بعدما بدا التمويل عالقًا بني َمن يصّوت معه وَمن يصّوت ضده، أضحت 
املشكلة يف معادلة أكثر تعقيدًا، ولكنها أكثر بساطة يف الوقت نفسه، 

وأقرب إىل فرض أمر واقع جديد: التمويل أو استقالة احلكومة.
إن ألكثر من طرف فاعل يف  القول يف متويل احملكمة  ثانيتها، يصّح 
الغالبية النيابية حصة فيه. اقرتح النائب سليمان فرجنية توّلي ميقاتي 
واقرتح  الوزراء،  مبجلس  املرور  دون  من  للتمويل  الالزم  املبلغ  إجياد 
اليت  لإلغاثة  العليا  اهليئة  التمويل من  إخراج  بّري  نبيه  رئيس اجمللس 
تكتفي بتوقيع رئيس احلكومة وحده. ولزم حزب اهلل الصمت، متفاديًا 
التدّخل يف االقرتاحني كي ال ُيّتهم باملوافقة عليهما أو تعطيلهما. كان 
إصراره الوحيد عدم البحث يف التمويل يف جملس الوزراء كي ال ُيصّوت 

ضده.
لكن القطبة املخفية يف تطورات اليومني املنصرمني كمنت يف دمشق. 
ذهب موفد موثوق به إىل سوريا وقابل األسد وناقش األمر معه، وعاد 
بتشديد الرئيس السوري على قاعدتني: احملافظة على احلكومة واستقرارها 

برئاسة ميقاتي، والوقوف على مصلحة املقاومة يف الوقت احلاضر.
كانت اإلشارة السورية الفعلية احلؤول دون استقالة احلكومة بأي مثن.

ثالثتها، ال يعن قبول حزب اهلل على مضض بتمويل احملكمة، من دون 
املرور مبجلس الوزراء، ومن دون انتزاع موافقته املباشرة والعلنية عليه، 
َدَعَم ترؤس ميقاتي حكومة  إال قلبه األولويات رأسًا على عقب. حينما 
االئتالف، وضع يف رأس أولوياتها مواجهة احملكمة وقطع عالقة لبنان 
بها بعدما أعلن نصر اهلل أكثر من مرة أنه قطع التعاون معها. مذ ذاك 
وضع احلزب يف وجه ميقاتي حتّديًا حقيقيًا ومكلفًا هو إدخاله على رأس 
حكومته يف مواجهة مع اجملتمع الدولي بسبب املوقف من احملكمة الدولية 

والقرار االتهامي.
إليها حزب اهلل أمس، بعد االشتباك على  انتهى  بيد أن اخلالصة اليت 
التمويل، هي أن استمرار احلكومة ـــ ال احملكمة ـــ هو األولوية الفعلية 
والقصوى لقوى 8 آذار يف الوقت احلاضر كي ال تفقد السلطة، وال ُتهدر 
الغالبية النيابية بانهيار احلكومة، وكي يبقي لبنان ظهريًا لسوريا يف عّز 
التهديد والعزل اللذين جيبههما نظام الرئيس بّشار األسد، وكي حيافظ 
على تفّهم اجملتمع الدولي سلسلة تناقضات تطبع الديبلوماسية اللبنانية 

يف مقاربة أحداث املنطقة.
من  وأوهلا  ميقاتي،  أمام  ستفتح  الدولي  اجملتمع  أبواب  أن  رابعتها، 
باريس اليت ينتظر أن ُيوّجه رئيس حكومتها فرنسوا فيون دعوة رمسية 
لنظريه اللبناني لزيارة باريس، واستقباله يف اإلليزيه يف أول اتصال 
على هذا املستوى بني البلدين منذ تأليف احلكومة يف حزيران املاضي. 
كان وزير اخلارجية اآلن جوبيه أول َمن أخطر ميقاتي يف األول من أيلول 
الفائت يف باريس، على هامش املؤمتر الدولي لدعم ليبيا، بهذا الشرط: 
ما إن تقّرر متويل احملكمة حتى تفتح أمامك أبواب فرنسا، ومن ثم سائر 

دول االحتاد األوروبي.

ميقاتي ربح »الدنيا... واآلخرة«

»مّلا التزمت النصَح والتحقيقا      مل يرتكا لي يف الوجود صديقا
)ابن عربي(

حسنًا فعل »اإلطفائي« نبيه بري، بتلقفه كرة النار اليت هّدد الرئيس 
جنيب ميقاتي بإلقائها على بيدر االستقرار يف البالد، إذا مل يلّب طلبه 
بدفع حصة لبنان من موازنة احملكمة الدولية اخلاصة مبحاكمة املتهمني 
باغتيال الرئيس رفيق احلريري ومرافقيه وسائر الشهداء الذين سقطوا 

يف ما بعد.
إىل وصول  وأدى  الشأن  هذا  ارتكب يف  خطأ  أن مثة  اعتقادنا  ويف 
الرئيس ميقاتي إىل التهديد باالستقالة، هو عدم تواصله مع األطراف 
الرافضني للمحكمة من حيث املبدأ، ثم يف ضوء ممارسات جلنة التحقيق 
الدولية واحنرافاتها عن األصول املهنية واملسلكية واألخالقية، وصواًل 
إىل مواقف املدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار يف ما يتعلق 
بشهود الزور، ويف احتماالت تورط أطراف عديدين يف عملية االغتيال، 

وهذا ما أشار إليه سلفه سريج برامرتس يف أحد تقاريره.
أو  للمحكمة  الرافضني  األطراف  احلكومة  رئيس  حياور  أن  من  وبداًل 
يغدق  وراح  الطرشاء،  االذن  هلم  أدار  مسلكيتها،  على  املعرتضني 
الوعود على مسؤولي األمم املتحدة املعنيني مبوضوع التمويل، وكذلك 
رؤساء الدول الذين التقاهم خالل األشهر اخلمسة املاضية بأن لبنان 
من  حصته  تاليًا  سيؤدي  وأنه  الدولية،  واملعاهدات  القرارات  ملتزم 

موازنة احملكمة.
اليت  الدميوقراطية  التقاليد  على  باخلروج  ميقاتي  الرئيس  يكتف  ومل 
تعترب احلوار جوهر النظام الذي أراده الشعب أداة للحكم بواسطته، بل 
رفع السالح الطائفي واملذهيب يف وجه كل من كان يعرتض من غري 

طائفته على أداء حكومته وطريقة إدارته شؤون احلكم.
إن مثل هذا املوقف يهدد بإحداث صدع خطري يف البلد بني املسلمني 
واملسيحيني، جراء تطييف رئيس احلكومة للموقع الذي وصل إليه بقوة 
متواضع  مذهيب  برصيد  القادم  وهو  الطائفية،  غري  الوطنية  األكثرية 

بإزاء الرصيد الكبري داخل طائفته الذي ميثله
إثارة  الطائفي  ترفع رصيده  وال  السلطة.  من  اخلارج  احلكومة  رئيس 
حساسيات مذهبية تنذر بفنت، لبنان يف غنى عنها. بل إن الذي يطلب 
هذا  مثل  إىل  يلجأ  ال  وأبنائه«  الوطن  »التعاون حلماية  املواطنني  من 
الصفوف، يف  ويزيد تشتيت  الوطنية  الوحدة  ُيضعف  الذي  األسلوب 

واحدة من أدق املراحل اليت متر بها املنطقة.
والذي يدقق مبا أزعج الرئيس ميقاتي يف انتقاد وزراء »تكتل التغيري 
واإلصالح« له، ال جيد له عذرًا، وألنه يضّخم مسألة إنشائية بسيطة جدًا، 
وجيعل منها مرتاسًا طائفيًا يف وجه الفريق اآلخر. وهذه مسألة حيوط 
تفسريها خالف، وحتلها الروح الوفاقية واحلرص على احلوار يف سبيل 
»كلنا  أي  حكومته،  على  ميقاتي  الرئيس  أطلقه  الذي  الشعار  حتقيق 

للعمل«. وال يطلب منه وزراء التكتل إال العمل، وال شيء سواه.
ويدور اخلالف حول املادة 64 من الدستور اليت تنص على اآلتي: »يدعو 
رئيس جملس الوزراء جملس الوزراء إىل االنعقاد ويضع جدول أعماله. 
ويطلع رئيس اجلمهورية مسبقًا على املواضيع الطارئة اليت ستبحث«.

وحيدد  األعمال  جدول  ُيعّد  الذي  هو  الوزراء  جملس  رئيس  وألن 
األولويات.

وألن جملس الوزراء بعد الطائف بات »موقع احلكم اجلماعي واملشاركة 
الدولة  ووضع  الطائفية  االمتيازات  من  واألخذ  وطن،  لبناء  اجلماعية 
على طريق إلغاء التمايزات الطائفية«، على ما ورد يف دراسة للدكتور 
نصوصه  واملشاركني يف وضع  الطائف  مهندسي  أحد  منصور،  ألبري 
ملزم،  احلكومة  رئيس  فإن  الطائف«،  على  »االنقالب  كتابه  وتضّمنها 
باسم املشاركة، يف مشاورة الوزراء يف ترتيب البنود اليت تعنيهم يف 
اجلدول، على ان يبقى اطالع رئيس اجلمهورية على اجلدول قبل عرضه 

على جملس الوزراء شكليًا ورفعًا للعتب.
على  واهليمنة  التسلط  عدوى  انتقال  خطر  يظهر  الكالم  هذا  مثل  إن 
رئيس  إىل  الطائف،  قبل  ما  عهود  يف  اجلمهورية  رئيس  من  القرار 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات  أن  خطأ  يعتقد  الذي  الوزراء  جملس 
)السياسية واملالية والعسكرية واألمنية والقضائية والرتبوية واإلدارية 
انتقلت إىل جملس  أنها  إليه، بينما الصواب  انتقلت  واإلعالمية(، قد 
الوزراء جمتمعًا، وأن رئيس جملس الوزراء جمرب حبسب القانون بإشراك 
الوزراء يف القرارات اليت تتخذ يف اجمللس، وكذلك يف حتضري جدول 

األعمال ألن الوزراء معنيون به قبل أي مسؤول آخر.
اهليئة  حساب  من  االربعاء  مّت  قد  احملكمة  إىل  املال  حتويل  دام  وما 
قد  االستقالة  فإن خطر  البالد،  للمال يف  بالوعة  أكرب  لإلغاثة،  العليا 
الوزراء،  اليت تفصلنا عن اجللسة املقبلة جمللس  الفرتة  زال، فلتكن 
فسحة تأّمل ليس يف سبيل توفري التمويل مستقباًل، بل إلعادة التفكري 
يف طريقة احلكم يف البالد، ولفتح حوار مع »حزب اهلل« حول احملكمة 
وشهود الزور حبيث جيري الفصل بني موقف احلكومة امللتزمة القرارات 
أن  للمحكمة بسبب تسييسها. على  الرافض  الدولية، وموقف احلزب 
ُيشرتط الستمرار التمويل، تصحيح األخطاء يف آذار املقبل لدى جتديد 
الربوتوكول مع األمم املتحدة، وهذا يطمئن »كتلة التغيري واإلصالح« 
وجيعلها تعود عن قرارها مقاطعة جلسات جملس الوزراء. وهي تنتظر 
التطييف  من  بعيدًا  معها،  سيتعاون  بأنه  ميقاتي  الرئيس  من  طمأنة 

والتمذهب.
السرايا. وما كان  علمًا ان رئيس احلكومة يدرك جيدًا ملاذا جاء إىل 

املطلوب منه. 

أخطر من التمويل
ختتصر مصادر سياسية واكبت عملية شد احلبال احلكومية األخرية، ما حصل 
يف الساعات االخرية بالقول »ممنوع إسقاط احلكومة، والوضع اللبناني أصبح 
مبثابة حرب خمفية. فجميع األطراف اللبنانيني ثبتوا مواقعهم يف انتظار احلدث 
الذي يكسر اجلمود الداخلي، ودخلت األحداث السورية مرحلة حامسة بعدما 
استنفدت الدول العربية كل أدواتها ومل يتبق تبعًا لذلك سوى جملس األمن 

الدولي«.
يدّل هذا الوصف على التداخل بني العوامل االقليمية واحمللية الصرف يف 
التعامل مع احلدث احلكومي الذي مل يقارب حلظة االنفجار باملعنى احلقيقي 
للكلمة. ليس ألن السقف الذي كان مرسومًا اقليميًا حني شكلت احلكومة 
ال يزال قائمًا، بل ألن عوامل بقاءاحلكومة واستمرارها أصبحت منذ اشتداد 

احلصار على دمشق، حاجة ملّحة اكثر من أي وقت مضى.
على  خمتلفًا  ايقاعًا  فرض  واالقليمية،  الداخلية  املوجبات  بني  التمايز  لكن 
طريقة سري األحداث، وال سيما أن مجيع الشركاء يف احلكومة كانوا يريدون 
مفاجأة  فان  املصادر  هذه  يبدو. وحبسب  ما  على  رئيسها  خال  ما  بقاءها، 
ميقاتي األسبوع املاضي بالتهويل باالستقالة، كانت جدية، واالصرار عليها 
قارب اجلدية أيضًا، بعد تزامن تعليق العمل احلكومي مع تطورات عربية حامسة 
يف اجتاه العقوبات االقتصادية على دمشق، مع ما يعنيه ذلك من انعكاس 
مباشر على مصاحل اقتصادية لبنانية. وتزامن ايضا مع انتقال السعودية اىل 

التحرك املباشر ضد دمشق والطلب من رعاياها مغادرة سوريا.
إال أن تردد ميقاتي يف االقدام على اخلطوة بالتهويل من دون االستقالة، 
العريبة، أعطى املعنيني  ووقوعه بني السندان السوري واملطرقة السعودية – 
احملليني الضوء األخضر لتطويقه بالقبول بتمويل احملكمة ولو من خارج جملس 

الوزراء، وهو ما كان سبق لسوريا أن أعطت موافقتها عليه.
تريد دمشق بقاء احلكومة، وهي تفيد منها يف »وحدة املسار واملصري« الذي 
كرسه وزير اخلارجية عدنان منصور، وقد أصبح يتحدث يف احملافل العربية 
والدولية باسم دمشق، وترغب كذلك يف تأكيد دورها يف احلديقة اخللفية 
يف ردها من خالله على العقوبات العربية أو الدولية عليها. من هنا تعاملت 
الصواريخ من جنوب  االمنية امس مع حادثة اطالق  الغربية  التقارير  بعض 
لبنان على أنه رسالة سورية واضحة، مؤكدة عودة فاعلية العناصر السورية 

يف خميمات جنوب لبنان.
لكن األهم هو أن مجلة معطيات اقليمية موازية جعلت »حزب اهلل« يتجنب يف 
الوقت الراهن دفع االمور حنو مواجهات مع اسرائيل، او مزيد من التأزيم 
القيادة  انشغال  وبعد  االمنية،  االيرانية  االحداث  تكاثرت  بعدما  الداخلي، 
االيرانية بأكثر من ملف حالي، ليس أقله ملف العالقة مع بريطانيا، ومتابعة 
تدهور الوضع السوري. وبنتيجة التطور االخري، تأكد يف شكل قاطع أن بقاء 
احلكومة أصبح ملحا وضروريا أكثر من متويل احملكمة. واذا استعدنا خطب 
عن  قاسم  نعيم  الشيخ  ونائبه  نصراهلل  حسن  السيد  للحزب  العام  االمني 
رفض متويل احملكمة والتسريبات االعالمية من لدن احلزب، يصبح واضحا 
مدى االنكسار والرتاجع اللذين قبل بهما احلزب من أجل بقاء احلكومة، مقدما 
استمرارها على موقفه الثابت رفضا للتمويل. وتفسر مصادر مطلعة موقف 
احلزب انه يتعلق مبسار داخلي، لكونه اساسا يضع يده على البلد، إال أن أي 
مواجهة داخلية ستضع اجليش وحليفه العماد ميشال عون يف مأزق داخلي 
هما يف غنى عنه. أما املسار االقليمي فيتعلق باخلطر الكبري الذي تقبل عليه 
دمشق، والذي يبدو أن احلزب قد بدأ يتعامل معه جبدية كبرية، ختتلف جدا 

عن مقاربة بعض حلفاء سوريا له.
من  أكثر  احلكومية،  املعضلة  اليه  ما وصلت  اخلاسرون يف  هنا يصبح  من 
الراحبني. فقد رحبت قوى 14 آذار اليت كانت تصوب على ميقاتي لتمويل 
االخرى واقفة عند خطوط  تزال هي  احملكمة حتت سقف احلكومة، لكنها ال 
التماس مع فريق االكثرية، بعدما فقدت عنوانا جديدا من عناوين معاركها، 
إال أنها ستنتقل على ما يبدو اىل التصويب على سقوط النظام السوري، 
وتسليم املتهمني االربعة، فاحلكومة اليت اجرتحت حال عجائبيا للتمويل يفرتض 

ان تتمكن من التعامل جبدية مع ملف املطلوبني.
أما رئيس الوزراء فانتقل اىل موقف أكثر تشبثًا من ذي قبل مبقارعة خصومه 
رأس  على  للبقاء  احلزب  لدى  حاجة  اآلخر  هو  حتول  بعدما  احلكومة،  داخل 
احلكومة. ومثة توقعات سياسية مؤداها أال يهادن ميقاتي من اآلن فصاعدا 
شركاءه يف احلكومة، وال سيما منهم العماد ميشال عون الذي اتهمه خصومه 
بأنه افاد من فرصة التمويل لينقض على ميقاتي حتت حجة حتسني شروط 
مشاركة املسيحيني يف احلكومة، وتطبيق حماسن احلكم يف سلة اقتصادية 

واجتماعية حمكمة.
وكذلك فان مجلة اسئلة سجلها سياسيون على عون واالحتماالت اليت قد 
تكون أدت اىل خسارته من جراء هذه التسوية الكثري بعدما كان رفع سقف 
متويل احملكمة وردد اكثر من مرة انه سريفضه، ولو قبل به »حزب اهلل«. اما 
اليوم فثمة توقعات ان يكون عون قد اسُتفِرد يف املعركة الداخلية، بعدما 
اسُتفِرد غاىل يف رفع شروطه الداخلية لتعطيل عمل احلكومة، متاما كما حصل 
يف أكثر من مناسبة لدى اختيار املدير العام لالمن العام، على قاعدة وعده 
البحث يف  اثناء  املطار، وكما حصل  العام المن  املدير  موقع  عبثا  باعطائه 
التعيينات وعند وقوع املشكلة اليت وقعت مع احلزب وانتقاد عون له بضرورة 
ان يكون مقاومة يف الداخل ضد الفساد وليس على احلدود فحسب، وهو 
ما اضطر النائب حممد رعد اىل زيارته. لذا مثة من يذهب اىل اعتبار أن عون 
قد يدفع من جيبه اخلاص وحصصه يف التعيينات ومشاريع وزرائه مثنا لرغبة 
»حزب اهلل« يف ابقاء احلكومة على قيد احلياة بأي مثن. وخصوصا ان الود 
املفقود بينه وبني رئيس الوزراء وامللفات العالقة بينهما كثرية وتؤسس 

لتطبيع الوضع ليس أكثر.
واستغربت مصادر رفيعة مقربة من عون هذه األجواء وما يشيع عن خسارة 
التيار موقعه نتيجة متويل احملكمة، ال بل أكدت لـ«النهار« انه »اذا كان أي 
طرف يعتقد ان ما قام به جلهة حل مشكلة التمويل ميكن ان يقوي وضعه 
على حساب وضعنا فهو خمطئ«. وأكدت ان ما حصل يعطي »تكتل التغيري 
مطالب.  من  يريده  مبا  للتشبث  واحلركة  احلرية  من  أكرب  هامشًا  واالصالح« 
فميقاتي حصل على ما يريده جلهة حتسني وضعه السن والطرابلسي جلهة 
متويل احملكمة، وهذا يفرتض منه ان ينصرف اىل حتسني األمور املعيشية. 
وأكدت أيضًا أن وزراء التكتل لن حيضروا أي جلسة جمللس الوزراء ما مل 
حتل هذه املطالب، واذا مل حيدث أي اتفاق واضح حوهلا. وهذا أمر اصبح 

من البديهيات الطبيعية.                                

ميقاتي بني سندان دمشق ومطرقة الضغط السعودي والدولي
أولوية »حزب اهلل« بقاء احلكومة فهل يدفع عون مثن التسوية؟
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هيام القصيفي   
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عن  الرتكي  اخلارجية  وزير  اعرب 
قلق بالده بشأن تصرحيات صدرت 
بأن  ايراني  مسؤول  عن  مؤخرا 
طهران ستستهدف درع الصواريخ 
يف  االطلسي  مشال  حللف  التابع 

تركيا اذا تعرضت للتهديد.
وقال مسؤول يف وزارة اخلارجية 
امحد  اخلارجية  وزير  ان  الرتكية 
نظريه  اىل  اعرب  اوغلو  داود 
وذلك  قلقنا  عن  كالميا  االيراني 
التعاون  منظمة  اجتماع  خالل 

االسالمي يف جدة.
حلرس  اجلوية  القوة  قائد  وكان 
امري  العميد  االيراني  الثورة 
مؤخرا  قد صرح  زاده  حاجي  علي 
الدرع  ستستهدف  طهران  ان 
يف  االطلسي  للحلف  الصاروخي 
عمل  تهددها  اذا  اجملاورة  تركيا 

عسكري.
عن  لالنباء  مهر  وكالة  ونقلت 
الدرع  ان  قوله  زاده  حاجي 
تركيا  يف  الغربية  الصاروخية 
للوحدات  االول  اهلدف  ستكون 
االيرانية يف  والدفاعية  العسكرية 
حال تعرضت اجلمهورية االسالمية 
عسكري  تهديد  اي  اىل  االيرانية 

قبل التحرك ضد اهداف اخرى.
االحتاد  خارجية  وزراء  وصعد 
ايران  على  ضغوطهم  االوروبي 
املثري  النووي  برناجمها  بسبب 
عقوبات  فرضوا  حيث  للجدل، 
إضافيني  وفردا  هيئة   ١٨٠ على 
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HAMZE BROS

اجراءاتهم  بتوسيع  وهددوا 
لتشمل القطاعني النفطي واملالي 
كانون  نهاية  حبلول  االيرانيني 

الثاني ٢٠١٢.
واعرب وزراء خارجية بلدان االحتاد 
تزايد  عن  والعشرين  السبعة 
الربنامج  طبيعة  ازاء  خماوفهم 
على  وحثوا  االيراني،  النووي 
الراهنة  العقوبات  نطاق  توسيع 
املالي  العصب  تضرب  حتى 
بيان  يف  وجاء  االيراني.  للنظام 
ان الوزراء االوروبيني اتفقوا على 
دراسة اجراءات تستهدف باالخص 
بقطاعي  املتعلقة  املالية  املنظومة 
وزير  وقال  والطاقة.  النقل 
جوبيه  االن  الفرنسي  اخلارجية 
العمل  قرر  االوروبي  االحتاد  ان 
هلا  سابق  وال  اشد  عقوبات  على 
والنفط  املال  قطاعي  تستهدف 
والنقل  املالي  النظام  خصوصا 
الجتماع  حتضريا  وذلك  والطاقة 
يف  القادم  االحتاد  خارجية  وزراء 

٣٠ كانون الثاني ٢٠١٢.
عن  الوزراء  اعرب  آخر  جانب  من 
السفارة  اقتحام  ازاء  سخطهم 
الثالثاء،  طهران  يف  الربيطانية 
قائلني انهم يعتربون تلك االفعال 
ضد اململكة املتحدة افعاال موجهة 
غري  ككل.  االوروبي  االحتاد  ضد 
يعاني  الذي  االوروبي  االحتاد  ان 
من ازمة اقتصادية منقسم بشدة 
حول فرض حظر نفطي على ايران 
وكذلك حول دعوة البعض، ومنهم 

جتميد  على  للموافقة  بريطانيا، 
االيراني.  املركزي  البنك  ارصدة 
الواليات  قالت  االثناء،  تلك  ويف 
فرض  يف  ستنظر  انها  املتحدة 
املركزي  البنك  على  عقوبات 
املناسب.  الوقت  يف  االيراني 
وكيلة  شريمان  ويندي  وقالت 
وزارة اخلارجية للشؤون السياسية 
امام جلسة استماع جمللس الشيوخ 
العقوبات  تدعم  واشنطن  ان 
املصممة بشكل مناسب واحملددة 
املركزي  البنك  ضد  اهلدف 
املناسب.  الوقت  يف  االيراني، 
العقابية  االجراءات  وتستهدف 
افرادا  تستهدف  كما  هيئات 
النووي  الربنامج  يف  ينخرطون 
املالحية  باهليئة  يرتبطون  أو 
االيرانية  االسالمية  للجمهورية 

واحلرس الثوري االيراني.
وزيرة  كررت  االثناء  تلك  ويف 
كاثرين  االوروبي  االحتاد  خارجية 
استئناف  طهران  مناشدة  آشتون 
احلوار. وترأس آشتون احملادثات 
امللف  حول  ايران  مع  الدولية 
آشتون  وقالت  احلساس.  النووي 
الطاولة..  على  مقرتحات  طرحنا 
للمحادثات  االيرانيون  يعود  لكي 
على  او  ويردوا  يعودوا  مل  واذا 
فلن  مبقرتحاتهم،  يتقدموا  االقل 
نستخلص  ان  سوى  امامنا  يكون 

النتائج.
االوروبي  االحتاد  اشتون  وحثت 

ضوء  يف  العقوبات  تصعيد  على 
السفارة  استهدفت  اليت  اهلجمات 
الربيطانية، وقالت ان الوقت حان 
جديتنا.  مدى  اليران  نوضح  لكي 
منقسم  االوروبي  االحتاد  ان  غري 
النفط  على  حظر  فرض  بشأن 
لنظام  بالنسبة  احليوي  االيراني 
بريطانيا  تدعم  فبينما  طهران، 
حتجيم  والسويد  واملانيا  وفرنسا 
بلدانا  االيراني، فإن  النفط  شراء 
واليونان  اسبانيا  بينها  اخرى 
اقتصاديا  تضررا  االكثر  وايطاليا 
تعتمد بشكل كبري على ما تشرتيه 

من النفط االيراني.
وذكر تقرير ان ايران اطلقت سراح 
القتحامهم  احتجزوا  متظاهرا   ١١
الربيطاني يف  الدبلوماسي  اجملمع 
رئيس  وصف  ان  بعد  طهران، 
رد فعل  االيراني  الشورى  جملس 
سفارتها  اقتحام  ازاء  بريطانيا 

بالالمربر.
الشورى  جملس  رئيس  وصرح 
موقف  ان  الرجياني  علي  االيراني 
ال  ايران  حيال  الربيطانية  احلكومة 
لندن  قرار  غداة  وذلك  حيتمل، 
مهامجة  غداة  ايران  سفارة  اغالق 

مقار دبلوماسية هلا يف طهران.
أمس  قلقها  عن  الصني  واعربت 
اغالق  بعد  ايران  الوضع يف  ازاء 
اثر  بريطانيا سفارتها يف طهران 
مهامجة متظاهرين مقار دبلوماسية 
بريطانية، ما استتبع استدعاء عدة 

بلدان اوروبية سفرائها يف طهران 
الجراء مشاورات.

االسرائيلي  الدفاع  وزير  واستبعد 
االذاعة  مع  مقابلة  يف  باراك 
هجوم  شن  االول  أمس  العامة 
االيرانية  النووية  املنشآت  على 
استبعاد  بدون  احلالي  الوقت  يف 

اخليار العسكري يف املستقبل.
انها  اخلميس  ايطاليا  وقالت 
يف  سفريها  استدعاء  قررت 
الذي  اهلجوم  بعد  للتشاور  ايران 
تعرضت له السفارة الربيطانية يف 
هذا  متظاهرين  جانب  من  طهران 

االسبوع. 

االحتاد االوروبي يضم لقائمة عقوباته ١٨٠ هيئة وفردا إيرانيا
تركيا تعرب لطهران عن قلقها ازاء تهديد درع الصواريخ على اراضيها

ت  وصلَّ رأسها، مشعة،  على  وشاحًا  تضع  امرأة  أضاءت  املاضي،  االحد 
مرقس  القديس  كنيسة  يف  املسيح  والسيد  للعذراء  فسيفساء  حتت 
لالقباط االرثوذكس. وقبل أن متضي، التقطت عن محالة الشموع كتيبًا 
الربيد  الطوارئ وعناوين  أرقام هواتف  »الشاهد« ويتضمن  وزعته منظمة 
االلكرتوني ومعلومات عن موقعي »فايسبوك« و«تويرت«، وذلك لالبالغ عن 
أية مشاكل يف مراكز االقرتاع خالل االنتخابات النيابية اليت أجريت االثنني 

والثلثاء.
بالنسبة اىل أولئك الذين حضروا القداس يف كنيسة القديس مرقس يف 
حي املعادي الراقي بالقاهرة، تشكل االنتخابات بداية ملصر دميوقراطية، 
لكنها ايضًا تثري خوفًا من حزب آت اىل السلطة يؤيد الشريعة االسالمية.

ومن املتوقع على نطاق واسع أن يسيطر حزب احلرية والعدالة املنبثق من 
التوقع  أثر هذا  مجاعة »االخوان املسلمني« على املشهد السياسي. وقد 
فعاًل على املسيحيني. فمنذ »ثورة ٢5 يناير« اليت أطاحت الرئيس حسين 
مبارك، هاجرت حنو ١٠٠ الف عائلة مسيحية، استنادًا اىل وكيل الكنيسة 

القبطية احملامي جنيب جربائيل.
وملواجهة »االخوان«، شجعت كنيسة القديس مرقس رعاياها على التصويت 

للكتلة املصرية العلمانية اليت تضم مرشحني مسلمني ومسيحيني.  
ويف اطاللة خاصة، تطرق الزعيم الروحي لكنيسة املعادي االسقف دانيال 
اىل السياسة، بعدما ركز على وجوب نبذ االحقاد. وقال يف عظته: »هذه 
االنتخابات تهمنا كثريًا... قد ال يكون الوضع مستقرًا بالدرجة اليت متنيناها 
واحلرية.  الدميوقراطية  هي  هذه  املشاركة.  علينا  ولكن  االقرتاع،  قبل 
ومجاعة االخوان املسلمني منظمة جدًا... ميكنكم اختيار من تريدون، لكننا 
عقدنا اجتماعات مع مسلمني ومسيحيني معتدلني يف الكتلة املصرية وحنن 

ندعم هذه االحزاب«.
وبعد القداس، أوضح االب اسحق يف كنيسة القديس مرقس »أننا اخرتنا 
الكتلة املصرية النها اجملموعة االكثر ليربالية والنها ضد االحزاب الدينية، 
مبا فيها مجاعة االخوان املسلمني... وإذا كانت االنتخابات حرة ونزيهة، 
مصر  بناء  يف  اخنراطًا  وأكثر  أوضح  حنو  على  ممثلني  االقباط  سيكون 

جديدة«.

أقباط مصر يستعدون ملناخ سياسي جديد
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احلرمني  خادم  سفري  اجتمع 
اسرتاليا  لدى  الشريفني 
ناظر  طلعت  بن  حسن  االستاذ 
السعودية  السفارة  مقر  يف 
كانبريا  االسرتالية  بالعاصمة 
مع مفيت عام اسرتاليا الدكتور 
جرى  حيث  أبوحممد  إبراهيم 
وشؤون  قضايا  استعراض 
اجلالية االسالمية يف اسرتاليا.

واعرب السفري ناظر خالل اللقاء 
حممد  ابو  للدكتور  تهنئته  عن 
باختياره مفتيا جديدا السرتاليا 

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

السفري ناظر يلتقي مفيت اسرتاليا 

السفري ناظر يقدم للمفتي ابو محمد نسخة من القرآن الكريم

السفري ناظر مع الوفد

العربية  اململكة   احتلت 
اقتصاد  أكرب  رابع  السعودية 
االحتياطيات  إمجالي  حيث  من 
حيث  2010م،  عام  نهاية  يف 
مبا  االحتياطيات  إمجالي  بلغ 
مليار   445,1 الذهب  فيها 

دوالر. 
االقتصادي  املستشار  وقال 
العجاجي  عبداهلل  بن  فادي 
واليابان  الصني  من  كال  ان 
احتلت  االحتادية  وروسيا 
على  األول  مراتب  الثالث 
احتياطيات  ان  علما  التوالي 
من   %56,4 متثل  السعودية 
إمجالي احتياطيات دول منطقة 

اليورو جمتمعًة. 
شهور  العشرة  خالل  واضاف 
األوىل من عام 2011م ارتفع 
املالية  االحتياطيات  إمجالي 
للمملكة بنسبة 18,0% ليصل 
اي  ريال  تريليون   1,97 إىل 
مايعادل 525,2 مليار دوالر ، 
ومن املرّجح أن يتجاوز إمجالي 
احتياطيات اململكة 2 تريليون 
ريال بنهاية عام 2011م، وقد 
احتياطيات  إمجالي  تتجاوز 
بلغت  اليت  االحتادية  روسيا 
479,4 مليار دوالر يف نهاية 
2010م، ولذا من املتوقع أن 
عام  نهاية  يف  اململكة  حتتل 
كأكرب  الثالثة  املرتبة  2011م 
حيث  من  العامل  يف  اقتصاد 
فيها  مبا  االحتياطيات  إمجالي 

الذهب. 

السعودية رابع اكرب اقتصاد عاملي وثالث أكرب احتياطي مالي يف العامل
واضاف هذه االحتياطيات تعزز 
قوة ومتانة االقتصاد الوطين 
جاذبة  مستقرة  بيئة  بوصفه 
مكانة  تعزز  كما  لالستثمار، 
الدولية  احملافل  يف  اململكة 
يف  انضمامها  بعد  والسيما 
جمموعة  إىل  1999م  ديسمرب 
تضم  اليت   »G20« العشرين 
العام.  يف  اقتصادًا   20 أكرب 
انضمام  مع  ذلك  تزامن  وقد 
االستقرار  إىل جملس  اململكة 
منتدى  حمل  حل  الذي  املالي 
االستقرار املالي. ثم أصبحت 
بازل  جلنة  يف  عضوًا  اململكة 
أن  يعين  ما  وهو  املصرفية. 
اململكة جتاوزت مسألة تطبيق 
تضعها  اليت  الدولية  املعايري 
املنظمات العاملية أو ما يعرف 
 International Standard« ب 
يف  املشاركة  إىل   «  Setters
إعداد وصياغة هذه املعايري. 

اململكة  ان  العجاجي  واضاف 
الوحيدة  العربية  الدولة  هي 
إدارة  جملس  يف  العضو 
صندوق النقد الدولي، وحتتل 
من  عامليًا  السابعة  املرتبة 
من  االحتياطيات  حجم  حيث 
 »SDR« حقوق السحب اخلاصة
النقد  صندوق  يصدرها  اليت 
إمجالي  بلغ  حيث  الدولي، 
احتياطيات اململكة من وحدات 
 10,6 اخلاصة  السحب  حقوق 
نهاية  يف  وحدة  مليارات 
 61,1 يعادل  ما  أي  2010م، 

مليار   16,3( ريال  مليار 
دوالر(. 

ضخامة  ان  العجاجي  واكد 

للمملكة  املالية  االحتياطيات 
العالية  الدرجة  يفسر  ما  هو 
لالستقرار يف أوج األزمة املالية 
االقتصاد  وجيعل  العاملية 
الوطين مبنأى عن االضطرابات 
واألزمات االقتصادية فال لغة 

تعلو على لغة األرقام.

االمام،  فهمي  للشيخ  خلفا 
وشدد على اهمية تنمية ثقافة 
احلوار وقيم االنفتاح والتسامح 
الديانات  بني املسلمني واتباع 
ديننا  ثوابت  وفق  االخرى 

االسالمي احلنيف .
من جهته عرب املفيت الدكتور ابو 
اجلالية  وتقدير  شكر  عن  حممد 
للدعم  واملسلمني  االسالمية 
توفرها  اليت  الكرمية  والرعاية 
القارة  يف  للمسلمني  اململكة 

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^fl⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j}]
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
<ÁÈfi <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞flm˜] <›^Ë]
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<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
<Ü“]Ñj÷] <Ö^√â] <ª<l^ñÈÀ~j÷]
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e

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

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

J«—Ü�÷]
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<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚
<o√fflπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷]
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<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy
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<·ÁeÜ”÷] <4√äj÷ <‰ïÜ¬ <ªÊ
<Ì ^œm <∞e <^Œ^fâ <ÂÖ^fj¬^e
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<ÜËÜœj÷] <·_ <±c<]4é⁄<HÌ◊Úâ˜]
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان الخطي
للحصول على الجنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:

*املحامية بهية ابو حمد*

ما هي القوانني اجلديدة بالنسبة لتأشرية العمل؟

1. There is a Governor in each 
of the states
1) Yes, except in Queensland 
and Western Australia
2) Each state has two 
Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one 
Queen’s representative and 
that is the Governor-General.

2. Local governments are 
responsible for
1) street signs, rubbish 
collection, building permits, 
animal control
2) bridges, police, 
employment, drains
3) animal control, rubbish 
collection, schools, road 
traffic control
4) road traffic control, air 
safety, caravan parks, bridges

3. The Capital of Queensland 
is
1) Brisbane
2) Melbourne
3) Adelaide
4) Perth

4. Anzac Day is named after
1) the Australian and New 
Zealand Army Corps
2) the Australian and New 

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

 ،2011 الثاني  تشرين   3 يف 
السيد  اهلجرة  وزير  أعلن 
كريس باون توجيهاته اجلديدة 
من  العمل  لتأشرية  بالنسبة 
املبني  النحو  على   457 فئة  
أيضًا  الوزير  ذكر  و   – أدناه 
بأن دائرة اهلجرة سوف تطبق 
نظام  يدعى  جديدًا  نظامًا 
االعتماد للكفالة  وذلك ابتداء 

من 7 تشرين الثاني 2011.

اجلديدة  الصالحيات  هي  ما 
لنظام االعتماد للكفالة؟

للنظام  اجلديدة  الصالحيات 
املذكور هي التالية:

احلق  العمل  رب  يعطى   -1
على  للحصول  بطلب  بالتقدم 
الكفيل   « كونه  النظام  هذا 
لغاية  ذلك  و    « املعتمد 
يف  البت  ألولوية  تأهيله 
قبله  من  املقدمة  القضايا 
أمام دائرة اهلجرة. مبعنى آخر 
ستعطي دائرة اهلجرة األولوية 
لرب العمل للبت يف قضاياه 
بالنسبة  أمامها  املقدمة 
أولي  بشكل  العمل  لتأشرية 
النظام  هذا  يطبق   – وسريع 
طلب  و  الكفالة   طلب  على 
تعيني املنصب  وايضًا طلب 

التأشرية .

صاحلًا  النظام  هذا  يكون   -2

ستة  على  تزيد  ال  لفرتة 
ويلغى فورًا يف حال  سنوات – 

مل يعد رب العمل حباجة له.

ألرباب  النظام  هذا  يعطي   -3
بسمعة  يتمتعون  الذين  العمل 
حسنة مع دائرة اهلجرة مبعنى 
آخر ال حتوي السجالت العائدة 
دائرة  يف  واملتواجدة  هلم 
ُتظهر  أدلة  أية  على  اهلجرة 
بالقانون،  يلتزموا  مل  بأنهم 
الدائرة  أو قد غرموا من قبل 
أنهم مل يتقيدوا  أو  املذكورة 
الكفالة  أو  التأشرية  بشروط 
رب  يربهن  أن  جيب  كما   .
العمل بان لديه عالقة سليمة 
يف  اهلجرة  دائرة  مع  وطويلة 

هذا اجملال.

 للحصول على املوافقة للنظام 
اجلديد.S4 1196- يقدم طلب 

من  املطلوبة  الشروط  هي  ما 
هذا  على  للحصول  الشركات 

النظام؟

أن  الشركات  على  جيب 
تستويف الشروط التالية:

مسجلة  الشركة  تكون  ان   -1
يف الدوائر احلكومية املختصة 
أو أن تكون شركة مدرجة يف 
يقل  ال  رصيدها  و  البورصة 
دوالرًا  ماليني  األربعة  عن 

Zealand Army Corpse
3) the leader of the First Fleet, 
Captain Anzac
4) the Australian and New 
Zealand Army Corporation

5. Who signs all Bills passed 
by the Australian Parliament, 
thereby granting Royal 
Assent?
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of 
Australia
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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]
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<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
<Ã÷^≠<^‚Å^œ√fi] <·]Ê<HÌÈŒ^nÈ⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

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

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

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

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

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

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

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

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

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

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

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

J«Ìä◊q
]Ü‚á

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

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

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

J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â
ÕÁ◊√π]

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

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

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

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

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

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

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
27]

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

J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<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 

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

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

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

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
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لقيمة التداول يف السنة خالل 
فرتة ال تزيد عن 3 سنوات .

2- أن تكون شركة فعالة يف 
تقديم طلبات تأشريات العمل 
السنوات  خالل   457 فئة  من 
الثالث املاضية وأن ال تكون 
دائرة  قبل  من  منعت  قد 
الطلبات  تقديم  من  اهلجرة 
املذكورة لفرتة ال تزيد عن 6 

أشهر بسبب أية غرامة. 

3- أن ال تكون قد تعرضت ألي 
جزاء أو تنبيه من قبل الدائرة 
غري  معلومات  تقدميها  نتيجة 

قانونية وضارة.

4- موافقة دائرة اهلجرة على 
األقل  على  هلا  طلب  ثالثني 

خالل ال 12 شهرًا املاضية.

5- أن تكون قد تقدمت بنسبة 
الكاملة  الطلبات  من  عالية 
على  القرار  لتطبيق  واجلاهزة 

مدى العامني املاضيني.

6- أن يكون لديها معدل يقل 
عن 3% من عدم املوافقة على 

طلباتها  من دائرة اهلجرة.

7- أن يكون 75% من موظفيها 
تعهدت  وقد  اسرتاليني 
هذا  على  باحملافظة  االلتزام 

املستوى من املوظفني.

من اجلدير التنبه له أن النظام 
املذكور أعاله يصبح نافذًا يف 

7 تشرين الثاني 2011.
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)ترمجة  اسرتاليا   - سيدني 
العنكبوت االلكرتونية(:

فريفيلد  يف  بكم  مرحبًا 
العاصمة األكثر رفاهية ملدينة 
سيدني حيث يعيش فرد من 
على  افراد  مخسة  كل  بني 

معونات احلكومة االسرتالية!
وتقوم احلكومة احمللية بتغطية 
يقارب من ضعف متوسط  ما 
باملساعادات  سيدني  سكان 
مبا  منطقة   27 تشمل  حيث 
كابراماتا  ضواحي  فيها 

وويثريل بارك.
وعلى الرغم من التنوع العرقي 
لفريفيلد اال ان فرص العمل 
من  تعاني  النقل  ووسائل 
لالعتماد  ذلك  وُيعزى  الفقر 
اليت  اإلعانات  على  الكبري 

تقدمها احلكومة.
نصف  من  أكثر  ولد  وقد 
اخلارج  يف  فريفيلد  سكان 
املهاجرين  من  العديد  مثل 
من  ومعظمهم  اسرتاليا  اىل 

الفيتناميني الالجئني.
من ناحيته قال »دينيس هيونه« 
نائب رئيس بلدية فريفيلد أن 
» فريفيلد هو مكان به جمتمع 
متنوع عرقيًا وهناك العديد من 
السكان من ال يتحدثون اللغة 
االجنليزية برباعة« مضيفًا« هذا 
ميثل انتكاسة كبرية للحصول 
األعمال  رجال  ألن  عمل  على 
احلديث  يف  كفاءة  يطلبون 
جعلها  ما  اإلجنليزية  باللغة 
حاجز مييز فريفيلد عن غريها 

من مناطق غرب سيدني«.
لوجيستية  الوظائف  ومعظم   
بالقرب  انتاجية  او  وخدماتية 
يف  الصناعية  املناطق  من 
بارك،  ويثريل  احناء  مجيع 

ومسيثفيلد.
ناريل   « قالت  ناحيته،  من 
للغرفة  العام  املدير  ستوكر« 
التجارية بكمربالند » انه بصرف 
ال  غالبًا  اللغة  عقبات  النظر 
تتوافق املهارات مع الوظائف 
املطلوبة حيث تتطلب مهارات 
املواطنني  من  والكثري  معينة 
يعيشيون على اعانات البطالة 
لتلك  مالكي  غري  ألنهم  نظرًا 
املهارات ما جيعل من الصعب 

عليهم التقدم للوظائف.
ستوكر«  السيدة  واضافت 
السكان  تواجه  مشكلة  أكرب 
عدم  هو  العمل  عن  العاطلني 
العام  النقل  وسائل  كفاية 
العقاري  القطاع   « وأضافت: 
يستوعب  أن  املفرتض  من 
أكرب قدر من العمالة ولكن اذا 
كان ال ميلك مواطن وظيفة فال 
االنفاق  يتحمل  ان  يستطيع 
بها من  للوصول  على سيارة 

هنا اىل هناك«.
وتظهر احصائيات وزارة الرتبية 
والعمالة  والتوظيف  والتعليم 
ان نسبة سكان فريفيلد ذوي 
األعمار اليت تؤهلهم للعمل و 
الذين حيصلون على دعم دخل 

نائب رئيس بلدية فريفيلد: سكان فريفيلد غري 
مؤهلني للعمل!!

اهالً بكم يف فريفيلد عاصمة 
العاطلني عن العمل

 %19.68 إىل  تصل  حكومي 
النسبة  مبتوسط  باملقارنة 
واليت  سيدني  يف  املتواجدة 
يصل  كما   11.47 إىل  تصل 
عدد املستفيدين من اإلعانات 
والتربعات إىل 6.59% مقارنة 
قدره  يبلغ  الذي  باملتوسط 

%3.51
النسبة االقرب لفريفيلد تكمن 
-بانكستاون  كانرتبري  يف 
الذين   %4.73 بلغت  حيث 

حيصلون على اعانة البطالة.
مايكل  قال  ناحيته  من 
العمر مخسة  البالغ من  غالون 
ومخسني عامًا يف فريفيلد انه 
وظيفة  مائة  من  ألكثر  تقدم 
املاضية  اشهر  الستة  خالل 
على  حصوله  من  الرغم  على 
يكن  مل  لكنه  الرافعة  رخصة 

لديه أي حظ سعيد حينها«.
اي  فعل  »باستطاعي  واضاف 
والتنظيف  التغليف  مثل  شئ 
يف  وظائف  يوجد  ال  لكن 
حقًا  انها   .. احمليطة  االماكن 
تنافسية  قدرات  إىل  حتتاج 
منها  سنا  اكرب  ألنين  معينة 
كان  اذا  االحيان  وبعض 
تفقدها  بالنفس  ثقة  لديك 
لكن ينبغي عليك احملاولة مرة 

ثانية«.
ويف جنوب الساحل » ساوث 
نسبة  اعلى  يسكن  كوست« 
من السكان يف ولونغونغ على 
العجز حيث يصل إىل  معاش 
باملتوسط  باملقارنة   %7.2
يصل  الذي  بسيدني  اخلاص 

إىل %4.64.
»مارغريت  قالت  جهتها  من 
التنفيذي  الرئيس  بوين 
ان  االستئماني  العجز  هيئة 
يف  للعمل  الناس  تركيز 
الثقيلة  الصناعية  املنطقة 
املاضية  عامًا  االربعني  خالل 
أدت إىل ارتفاع معدل انتشار 
الظهر  مثل  املهنية  االصابة 
للمسنني  باإلضافة  والرقبة 

الغري قادرين على العمل.
أن  الرغم  على  أنه  وأضافت 
البطالة يف ولونغونغ ال متاثل 
تعاني  فريفيلد  حدتها  يف 
كبرية  مشكلة  متثل  أنها  إال 
على  الصعب  من  جيعل  ما 
املواطنني التخلي عن اإلعانات 
الن  العمل،  لقوة  والدخول 
معدل البطالة ال يزال مرتفعا 
خاصة بعد تسريح عمال صلب 
املزيد  خلف  الذي  بلوسكوب، 

من العاطلني.
من ناحيته قال ديفيد براون 
ولونغونغ  بلدية  رئيس  نائب 
على  تركيز  هناك  كان  انه 
الياقات  ذوي  العمال  أوضاع 
بعد  ينهارون  الذين  الزرقاء 
الشاق  العمل  من  سنوات 
فضاًل عن اخلسائر يف الوظائف 

يف عام 1980.

Daily Telegraph :املصدر

العنكبوت  )ترمجة  اسرتاليا 
االلكرتونية(:

يف  التخفيضات  ستشكل   
اخلدمات العامة، وتقليل معدل 
للموظفني  الضرييب  السماح 
عامال  العالية  الرواتب  ذوي 
حامسا ضمن جمهودات حكومة 
يف  فائض  لتحقيق  غيالرد 
املالية  السنة  يف  امليزانية 
القادمة، يف ظل الركود الذي 
يتسم به االقتصاد العاملي.

سياسة  تنفيذ  مع  وحتى 
اإلنفاق،  يف  التخفيضات 
فائض  يبلغ  أن  يتوقع 
دوالر  1.5مليار  امليزانية 
القادمة  املالية  السنة  يف 
من  أقل  وهي   ،13-2012
بأن  تنبأت  اليت  التوقعات 
سيكون  امليزانية  فائض 
دوالر،  مليار   3.5 حدود  يف 
لتقديرات  وفقا  ذلك  ويأتي 
تقرير املراجعة النصف سنوية 
للميزانية والذي صدر صباح 

الثالثاء يف كانبريا.
وقال وزير اخلزانة الفيدرالية 
واين  كانبريا  للصحفيني يف 
ترسل  أسرتاليا  أن  سوان 
العامل  لسائر  قوية  رسالة 
الفائض يف امليزانية  بعودة 
للظهور وأضاف: »يف ظل عدم 
االستقرار العاملي املتصاعد، 
قوية  رسالة  لتوصيل  حيتاج 
نعكف  ما  وهو  العامل،  إىل 
الفائض  بعودة  تنفيذه  على 

يف امليزانية جمددا«.
 

هدف صارم
فائض  تنفيذ  سيتطلب 
املالية  السنة  ميزانية  يف 
التغيريات  بعض  القادمة، 
من  الرغم  على  الرئيسية، 
زيادة العجز يف امليزانية يف 
مليار   37 إىل  احلالي  الوقت 
التوقعات  يفوق  مبا  دوالر 
اليت حصرتها عند مستوى 23 
مليار دوالر منذ ستة شهور.

وتشري التقديرات أن األوضاع 
داخل  املرتدية  االقتصادية 
حنو  ستبتلع  أسرتاليا  وخارج 
الدخل  من  دوالر  مليار   20
سنوات  األربعة  مدار  على 

القادمة.
التخفيضات  خطط  وتكشف 
اليت ظهرت أمس عزم احلكومة 
دوالر  11.5مليار  توفري  على 
القادمة  سنوات  األربعة  عرب 
-2014 املالية  السنة  حتى 
يف  ختفيضات  وتشمل   ،15
حافز املواليد اجلدد من 5400 
دوالر،   5000 إىل  دوالر 
متوقعة يف  لزيادة  باإلضافة 
يف  العامة  اخلدمات  أرباح 

السنة املالية القادمة. 
أرباح  زيادة  خطة  وتأتي 
بنسبة  العامة  اخلدمات 

2.5% بدال من العجز احلالي 
1.5%على حساب  املقدر ب 
عرب  متعددة  ختفيضات 
أن  إال  احلكومية.  املؤسسات 
تطاهلا  لن  املؤسسات  بعض 
وتضم  التقشف  إجراءات 
والعليا،  الفيدرالية  احملاكم 
مثل  الثقافية  واملؤسسات 
 Australian War مؤسسة 

.Memorial
وسيضطر الوزراء حبسب خطة 
عقد  إىل  اجلديدة  التقشف 
بطريقة  بعد  عن  املؤمترات 
ختفيضا  التيليكونفرينس 
واإلقامة،  السفر  ملصاريف 
يف  ختفيض  سيحدث  كما 
العامة  اخلدمات  مصروفات 
والتسلية  الضيافة  جمال  يف 
واإلعالنات. وهو ما قد يوفر 
500 مليون دوالر يف السنة 
 ،13-2012 القادمة  املالية 
و495 مليون دوالر يف السنة 
و495   ،14-2013 املالية 

مليون دوالر يف 15-2014.
 

حماولة خداع
اتهمت  أخرى  ناحية  ومن 
باخلداع  احلكومة  املعارضة 
امليزانية  حتديثات  ناعتة 
النصف سنوية بالشيء البعيد 

عن التصديق.
 ومن ناحيته، قال جو هوكي 
املتحدث العام بإسم معارضة 
وزارة اخلزانة: » واين سوان 
األسرتاليني  من  يطلب 
أنه  يقول  عندما  تصديقه 
 37 عجز  حتويل  يستطيع 
مليار دوالر إىل فائض خالل 

عام«.
وزعم هوكي أنه بفرض صحة 
فائض  فإن  سوان  كالم 
جيعل  لن  الضئيل  امليزانية 
أية  جملابهة  مؤهلة  أسرتاليا 
صدمات اقتصادية مستقبلية، 
نظرة  جمرد  تعدو  ال  وهي 
العمالية  احلكومة  من  متهورة 
اإلقتصادية.  األزمة  إلدارة 
واصفا فائض امليزانية الذي 
بالسراب،  احلكومة  له  ختطط 
ينخدع  لن   «  : وأضاف 
الوزير  هذا  من  األسرتاليون 

الضعيف والغري كفؤ.
 

التخفيضات
جوانب  التخفيضات  متس 
بعض  عن  بعيدا  حياتية 
التنازالت الضريبية اليت ادعت 
احلكومة أنها ستستقطعها من 
واملوظفني  األجانب  العمال 
وهو  العالية،  الرواتب  ذوي 
ما يتوقع أن يوفر 710 مليون 

دوالر.
برفع  احلكومة  ستقوم  كما 
املطلوب  للسن  األدنى  احلد 
زواج،  بدالت  على  للحصول 
ورفع رسوم اصدار تأشريات 

توقعات تفصيلية بشأن ميزانية أسرتاليا وجو هوكي يشُتم وزير اخلزانة!! 

وزير اخلزانة الفيدرالية يقول أن احلكومة سوف حتقق 
هدف حتقيق الفائض يف امليزانية

من  املزيد  لتوفري  األجانب 
فائض امليزانية. 

كما تشمل التغيريات املتعلقة 
بالتقاعد مساهمات سيدفعها 
 1 من  املنخفض  الدخل  أولو 
القادم، وهو ما  العام  يوليو 
سيوفر للدولة 1 مليار دوالر 
سنوات  الثالث  مدار  على 
شورتني  بل  وقال  القادمة، 
احلكومة  أن  التقاعد  وزير 
األقصي  احلد  ختفض  سوف 
يف  يرغبون  من  ملستحقات 
من  بدءا  االختياري  املعاش 
يوليو من العام القادم، غري 
أنه مل يدل مبعلومات مفصلة 

يف هذا الشأن.
 

معدل منو أبطأ
إن ميزانية العام القادم تعد 
أمام  رئيسي  سياسي  اختبار 
كفاءة  ومدى  غيالرد  جوليا 

إدارة حكومتها االقتصادية.
وارويك  قال  جانبه  ومن 
إدارة  جملس  عضو  ماكبني 
من  مبكر  وقت  يف   RBA
هذا العام أن تعهدات زيادة 
من  حماولة  مبثابة  امليزانية 
املأزق  من  باخلروج  احلكومة 
حماولة  طريق  عن  السياسي 

تفادي العجز يف امليزانية.
ريديكان  بريان  قال  بينما   
املسئول االقتصادي مبجموعة 
 Macquarie غروب  مكواري 
Group : » إنها مبثابة معجزة 
امليزانية  العجز يف  حتول  لو 
السنة  يف  فائض  إىل 

القادمة«. 
مايو  ايار/  ميزانية  ويف 
احلكومة  أعلنت   ، املاضي 
خططها مليزانية العام القادم 
 3.5 يبلغ  فائض  لتحقيق 
الركود  أن  مليار دوالر، غري 
شامال  العاملي  االقتصادي 
عكست  األوربي  الدين  أزمة 
الدخل  على  السلبية  بظالهلا 

احلكومي.
ومن جهته صرح وزير املالية 
بيين وونج أن الظروف املالية 
الصعبة والضغوط املستقبلية 
على امليزانية تزيد احلاجة إىل 
التقشف يف اخلدمات العامة.

االقتصادي  النمو  ودفع 
اخلزانة  وزارة  املتوقع  البطئ 
أن ختفض من توقعاتها بشأن 
فائض امليزانية يف السنتني 
املاليتني 2013-14، و2014-
دوالر  و5.8مليار   3.7 15من 
إىل 1.9و 3.1 على التوالي.

فائض  فإن  ذلك  ورغم 
امليزانية املتوقع رغم ضآلته 
إال أنه مثار حسد العديد من 
فالواليات  الغنية،  الدول 
املثال  سبيل  على  املتحدة 
 8.9 عجزا  حتقق  أن  يتوقع 
%من الناتج احمللي اإلمجالي 
دوالر،  تريليون   10 حنو  أي 

وكذلك اململكة املتحدة يتوقع 
أن يصل العجز الي 10% من 

الناتج احمللي اإلمجالي. 
وأضاف السيد سوان أن الدين 
العام للحكومة األسرتالية قد 
الناتج  من   %8.9 الي  يصل 
-2011 عام  اإلمجالي  احمللي 

يصل  حتى  يهبط  ويظل   12
الي 7.7 عام 15-2014.

يأتي إعالن امليزانية املتوقعة 
مع قيام وكالة فيتش العاملية 
أسرتاليا  تصنيف  رفع  من 
الي«   »+ AA« من  االئتماني 
األوىل  املرة  وهي   .»AAA
أسرتاليا  فيها  تتحصل  اليت 
املرتفع  التصنيف  هذا  على 
من أي من وكاالت التصنيف 
أند  ستاندارد  وهم  الثالث 

بورز وفيتش ومودي.

اخنفاض معدل منو الناتج 
اإلمجالي احمللي

يف  امليزانية  أهداف  تأتي 
يقل  أن  فيه  يتوقع  وقت 
االقتصادي  النمو  معدل 
توقعات  عن  يقل  بشكل 
توقعت  املاضية.اليت  مايو 
صعودا يقدر ب 4.25 و%4 
و13-2012   12-2011 يف 
الواقع  أن  ير  التوالي  على 
يشري أن الصعود لن يتجاوز 
3.25%. وقال السيد سوان 
املتوقع  الزيادة  معدل  أن 
للدول  بالنسبة  للغاية  جيد 
روبرت  قال  بينما  األخرى. 
ناشيونال  ببنك  املسؤول 
امليزانية  بأن  أسرتاليا 
املتوقعة تعين ركودا يف حجم 

الناتج اإلمجالي احمللي.

الوظائف والتضخم
إىل  امليزانية  توقعات  تشري 
البطالة  صعود طفيف ملعدل 
2011-12و  العامني  خالل 
أن  يتوقع  حيث   13-2012
 ،.%5.5 البطالة  نسبة  تبلغ 
وأضاف سوان أنها نسبة جيدة 
جدا مقارنة مبعدل البطالة يف 
أوربا والواليات املتحدة الذي 

يرتاوح بني 10-9 %
بينما يتوقع أن تقل معدالت 
اجليد  للنمو  طبقا  التضخم 
االحتياطي،  بنك  املتوقع يف 
سعر  ارتفاع  تأثري  باستبعاد 
الكربون خالل العام القادم. 

الدوالر  اخنفض  ذلك  ورغم 
الثالثاء  يوم  بداية  يف 
نصف سنت أمريكي قبل أن 
يستعيد عافيته بعد أن راهن 
من  املزيد  على  املستثمرون 
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مقاالت

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

نعرف  عدة  لقّديسني  الكنيسة  ُتعّيد  امليالد  صوم  خالل  
ُتعّيد للقديس نقوال الذي ال نعرف عنه  عنهم الكثري. كما 
إاّل القليل و لكن خدمته الكنسية تفوق بكثري بعض من هم 
معروفون مثل الرسول اندراوس و القديس يوحنا الدمشقي 
القديس  و  الكنيسة  تاريخ  يف  املشهور  السوري  الطبيب 
له  ُنعّيد  الذي  نقوال  القديس  لكن  ميالن.  أسقف  امربوس 
يف السادس من كانون األول حيظى مبرتبة فريدة يف حياة 
مؤمين الكنيسة األورثوذكسية يف كل مكان تقريبًا يف العامل 

و الذي ُيعرف »مبجرتح العجائب«.
احلدث املشهور يف حياته و الذي يعرفه تقريبًا كل مؤمن، 
ليس تارخييًا، لكنه » أسطورة ». لكن تلك األسطورة، هذا 
اإلحرتام هلذه الشخصية، هلم معنى روحيًا سنعمل على شرحه 

للقارئ.
إن أحد الطروباريات للقديس توضح لنا بالضبط أين تكمن 
حلة  الطروبارية: صرت مجال  تقول  نقوال:  القديس  أهمية 

الكهنوت بالفضائل العملية أبهى إشراقًا...«.
إنه  دوره.  ما هو  و  القديس  هو  ما  األسطر  جتد يف هذه 
و  أسقفًا  ليس  اهلل،  من  امُلقّرب  األساقفة  رئيس  صورة 
متّممًا  العلماني  العامل  يف  فاعاًل  عاماًل  بل  فحسب،  طبيبًا 
عمل احملبة. يلبس الثياب الكهنوتية اليت تسكب عليه ببهاء 
يفوق أي ملعان، و ذلك ألنه جيمع الروحي و املبادئ العملية 
احلياتية. األساطري الكثرية املتداولة عن قديسنا و املرتبطة 
أعمال رمحة لبشر  مًا دائمًا  القديس نقوال تقدمه مقدِّ باسم 

حيتاجونها.
كحياة  )نصّورها  أن  ميكن  ال  اليت  القديس،  هذا  حياة  إن 
تارخيية، و لكن ميكن أن يكون فيها بعض التارخيية و اليت 
و وضوح،  عن مسّو  تعرب  تقليديًا(  و  إلينا شفهيًا  وصلت 

تقول الطروبارية:
... إن مثر فضائل شجاعتك قد أبهج قلوب املؤمنني، ألنه من 
ذا الذي مسع بتواضعك... و مل يتعجب بصربك و بشاشتك 
للمساكني و اشفاقك على احلزانى... و انك علمت اجلميع 

كما يليق باهلل ...«
اليوم، مجوع غفرية تأتي لتطلب صالة و بركة القديس نقوال 
الذي هو شايف املرضى، حمرر املسجونني، ثروة الفقراء، 
مرشد الضالني، و قائد املسافرين. إنه الرمز احلي لرمحة و 
حمبة السيد املسيح حنو اإلنسان. و يف النهاية فإن اإلكرام 
يقدمون  إمنا  نقوال  لقديسنا  املقدمون  احملبة  و  اإلحرتام  و 

للمسيح نفسه بواسطته.
إجنيل اليوم من )يوحنا 10: 1- 9( يتكلم عن الراعي الصاحل. 
أما موضوع الرسائل فهو الطاعة للرؤساء وقبل كل شيء 
)عربانيني  للخراف  األعظم  الراعي  املسيح،  ليسوع  الطاعة 

.)17 :13
املسيحية  رسالة  العيد  لنا  حيمل  أن  أمل 
اإلهلية.                                                                                         النعمة  على  حصولنا  وأمل  العملية 

آميــــن  

القديس نقوال
املرتوبوليت بولس صليبا

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

بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري بعدة اسابيع طالب 
دولة الرئيس العماد ميشال عون بإنشاء حمكمة دولية خاصة 

فكان الصوت االول الذي ارتفع مطالبًا بهذه احملمكة.
اتفاقًا مع احلكومة  ان توقع  وقد سارعت تلك احملكمة وقبل 
اللبنانية اىل املطالبة باعتقال اربعة من كبار القادة االمنيني 
يف لبنان واصدار قرار ظين اولي يف تشرين االول ٢00٥ اتهم 
االجهزة االمنية السورية واللبنانية بعملية التخطيط واالغتيال.

احملكمة  قامت  حيث  شيء  كل  تغري  سنوات  اربع  مرور  بعد 
موافقة  دون  السابع  البند  على  بناء  االمن  جملس  من  بقرار 
احلكومة اللبنانية اليت وافقت على التحويل بعد ذلك. وحتولت 
االتهامات من اجهزة االمن السورية ـ اللبنانية اىل عناصرمن 

حزب اهلل.
ان الغريب جدًا هو تسّرب املعلومات حول اتهام عناصر من 
حزب اهلل عرب جمالت وصحف وحمطات تلفزة املانية وفرنسية 

وايطالية وكندية وامريكية.
مرت السنوات االربع فاذا باحملكمة الدولية تطلق سراح القادة 
اليهم  اساءت  بعدما  التهم  من  وتربئهم  اللبنانيني  االمنيني 
واىل عائالتهم وسّودت سجالتهم ومسعتهم. واعلنت احملكمة 
انها وقعت ضحية جمموعة من شهود الزور على رأسهم املدعو 
حممد زهري الصديق الذي محته السلطات الفرنسية واالماراتية 

واملصرية بعلم احملكمة وجملس االمن.
مما  زور  شهود  وقع ضحية  انه  احلريري  سعد  الرئيس  قال 

تسبب بازمة عالقات مع الشقيقة سوريا.
لقد بات من واجب هذه احملكمة ان جتيب على االسئلة الثالثة 

التالية:
1ـ ملاذا مل تطالب احملكمة مبالحقة شهود الزور ملعرفة اجلهة أو 
اجلهات اليت حرضتهم وتقف وراءهم وملاذا قدموا شهاداتهم 

ثم تراجعوا عنها وملاذا صمتت عن اجلهات اليت حتميهم؟
٢ـ ماذا كان يفعل شاهد الزور حممد زهري الصديق اىل جانب 
احد  امام  بشهادته  يدلي  كان  عندما  احلريري  سعد  الرئيس 
وعرض  بذلك  احلريري  اعرتف  وقد  الدولية  احملكمة  حمققي 

الشريط الصوتي على قناة اجلديد؟
االمن  اجهزة  االتهام من  توجيه  تراجع احملققون عن  3ـ كيف 
السورية ـ اللبنانية باجتاه اربعة عناصر ينتمون حلزب اهلل دون 

اي اشارة اىل اي فريق آخر؟
هناك مالبسات وأمور مستغربة جدًا اعرتت مسار احملكمة الدولية 

اليت اصبحت يف مكان غري املكان الذي انشئت من اجله.
وتطالب  احملكمة  تدعم  اليت  واخلارجية  الداخلية  اجلهات  ان 

بتحويلها مسؤولة عن االجابة على االسئلة الثالثة ايضًا.
من العار حتويل هذه احملكمة اىل سلعة سياسية وافراغها من 

االهداف اليت اردناها هلا.

التيار اللبناني االسرتالي املتحد
سيدني ـ اسرتاليا

على احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان ان جتيب على ثالثة اسئلة

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة 

الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة 
  CONFORM AUSTRALIA

يف سيدني.. 
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على 
الرقم التالي: 788 555 0405

الشكر،  الثقافية جبزيل  اجلامعة  من  أبو محد  بهية  احملامية  تتقدم 
واالمتنان، لتكرميها بإبقاء رغبة املرحوم لوي سكر حية.

السنوية  احلفلة  ويف  الثاني،  تشرين   ٢٥ الواقع يف  اجلمعة  نهار 
للجامعة الثقافية، ُكرِّمت احملامية بهية أبو محد لنيلها الدرجة األوىل 
نيلها  إىل  باإلضافة  العليا،  الشهادة  امتحانات  يف  الوالية  يف 

لشهادة التفوق واالمتياز لرئيس وزراء الوالية.
وحصل ذلك سنة 199٥ وكان مسؤولوا البالد من احلاكم العام، إىل 
وا  رئيس الوزراء، ورئيس حكومة الوالية، وكبار املسؤولني، قد عربرَّ
ألبو محد عن تقديرهم لتفوقها وجناحها. عرف لوي سكر مبا حصلت 
عليه أبو محد، فقرر تكرميها. لكن املوت استعجله، وأخذه إىل حضرة 

أبيه السماوي. 
قلبها  يف  الغّصة  وكانت  سكر،  لوي  رحيل  على  محد  أبو  حزنت 
خاصة وإنها تلقت التهنئة والتكريم من كبار مسؤولي البالد يف 

أسرتاليا،
 وإن مسؤولي بلدها األم مل حيركوا ساكنًا.وكانت تتمنى أن حتتفظ 

ولو بورقة صغرية كتهنئة من وطنها األم لبنان.
مع مرور الوقت، وبعد أن انتخب السيد وسام قزي لرئاسة اجلامعة 
أبو محد وقّرر  باحملامية  اتصل  باملوضوع،  أن مسع  وبعد  الثقافية 

تكرميها وحتقيق رغبة املرحوم لوي سكر.
رحم اهلل روح املرحوم لوي سكر، وجزيل الشكر للجامعة الثقافية.

*عن مكتب احملامية بهية أبو محد

احملامية بهية أبو محد تشكر اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل إلبقاء رغبة املرحوم لوي سكر حية

اًل السفري جان دانيال يف حلقة التحضريات  شارك القنصل ماهر اخلري ممثِّ
لإلحتفاالت الضخمة اليت سُتقام مبناسبة الذكرى املئوية لتأسيس العاصمة 
األسرتالية كانبريا اليت تأسست عام 1913. وجتري اإلستعدادات على 
قدٍم وساق, ققد مت استقدام ,للتنسيق هلذا احلدث, املخرجة العاملية 
روبني أرشري، وهي  اليت غالبًا ما أسندت إليها األحداث الصعبة، فأخرجت 
بنجاٍح كبري أهم املهرجانات يف مارلبورن وأدياليد وتازمانيا: مهرجان 
وغريها...  للثقافة،  األوروبية  العاصمة  ومهرجان  الشتاء،  يف  الضؤ 
وتشارك يف نشاطات هذه الذكرى املؤسسات احلكومية املعنية بشؤون 
الثقافة واإلتصاالت والفن،... وقد حضر اإلجتماع كل من السيد جريميي 
السيك، املدير التنفيذي للثقافة واإلعالم، والسيد نيك مانيكيس مدير 
املهرجان الوطين للتعددية الثقافية يف كانبريا والدكتور دايفيد هيدون 
املستشار التارخيي، وباإلضافة إىل عميد السلك الدبلوماسي يف اسرتاليا 
سفري األرجنتني السيد بيدرو فيالغرا ديلغيدو وعدد كبري من سفراء 
السفارات  له  مَلا تشكِّ اإلحتفاالت  للمشاركة يف هذه  العامل املدعويني 
يف العاصمة األسرتاليه من نسيج فسيفسائي ثقايف وحضاري وإنساني 

مهم إلغناء هذا احلدث املنتظر   
أن تصبح كانبريا، عاصمة أسرتالية  ب املسؤولون واملشاركون  ويرتقرَّ
النشاطات  يومًا من   وعاملية. وستستمر املهرجانات على مدى  3٦٥ 
الضخمة من موسيقى ورقص وحنت ومعارض ومباريات ثقافية ورياضية 
األسرتاليني  اح  السيرَّ ِقبلة  كانبريا  من  سيجعل  ا  ممرَّ وغريها  وسينمائية 

واألجانب وحمط أنظاِر العامل

السفارة اللبنانية تشارك يف حتضرياِت الذكرى املئوية لتأسيس كانبريا

ماهر الخري مع املخرجة العاملية أرشري ومدير مهرجان التعددية الوطني
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لبنانيات

تابع ما نشر يف العدد املاضي

ألكثرّية.
يف  منكم  ُطلب  إذا  س: 
أن  احلكومة  يف  أو  بكركي 
اإلنتخاب  قانون  تطرحوا 
قانوٍن  أّي  تصّوركم،  حبسب 

تطرحون؟
مع  النسيب  القانون  ج: 
هناك  الوسطى.  الّدوائر 
أناس يطالبون بنسبّية %10، 
 ،%15 وأناس   %12 وأناس 
ويف هذه احلالة تتقارب نتائج 
اإلنتخابات وتصبح بذلك األمور 

معقولة ومقبولة.
س: ما هي اخللفّيات األساسّية 
هي  هل  اإلنتخاب؟  لقانون 
أو  املسيحّية  اهلواجس  عودة 
دميقراطّية  على  احلفاظ  هي 
إجرائّية  سلطة  تنتج  صحيحة 
أكثرّية  صدور  نتيجة  فّعالة 
نيابّية؟ ما هي العوامل األكثر 
إنتخابي  قانون  برسم  تأثريًا 

جديد؟
الّتمثيل  يتحّسن  أن  ج: جيب 

قلياًل.
الّتمثيل  يف  اخللل  أين  س: 

اآلن؟
ينتجها  اكثرّية  هناك  ج: 
يف  الّطائفي  اإلصطفاف 
املسيحّيون  اإلنتخابات. 
الّدميقراطّية  ميارسون 
قسمني.  بني  فينقسمون 
قال لي يومًا البطريرك صفري 
املسيحّيني،  وحدة  يريد  أّنه 
خيتار  أن  جيب  إّنه  له  فقلت 
ال  والّدميقراطّية.  الوحدة  بني 
نستطيع أن نتكّلم عن الوحدة 
ألّنهما  معًا  والّدميقراطّية 
نقيضان. جيب أن يكون هناك 
ثالثة.  أو  رأيان  األقّل  على 
القوى  أكثر من ذلك تتشّتت 
الفوضى.  فتعّم  وتتفّتت 
هو  األقل  على  حنتاجه  ما 
ثالث  األكثر  وعلى  جمموعتان 

جمموعات ختتلف سياسّيًا.
س: هل تقول إّن الّدميقراطّية 
منتقصة يف اجلماعات األخرى 

غري املسيحّية؟
إستثنائّية.  مراحل  هناك  ج: 
مَل برأيك حيصل هذا الّتصادم 
من  األوسط  الّشرق  يف 
إلشعال  حماوالتهم  خالل 
تعتقد  أال  مذهبّية؟  حروب 
إصطفاف  خلق  حياولون  أّنهم 
اإلجتماعي  الّنسيج  لضرب 
وتقاليده  عاداته  من  وإخراجه 
سوريا  يف  اآلن  يفعلون  كما 
او كما حاولوا أن يفعلوا يف 
مل  الّسبعينيات؟  يف  لبنان 
الّطائفّية  اإلصطفافات  عادت 
لتظهر بعد أن اجتزنا أشواطًا 
وأنا  املشرتك،  العيش  من 
أعرف جّيدًا ما أقول ألّنين ابن 
الّضاحية، كما انذني اختلطت 
املؤّسسة  يف  الّطوائف  بكّل 
كّل  يف  وخدمت  العسكرّية 
املناطق الّلبنانّية. يف منطقتنا، 
الّضاحية اجلنوبّية، مل  أي يف 
نكن نصّنف الّناس على أساس 

مسيحّي  هذا  فنقول  طائفّي 
نصّنفهم  كّنا  شيعّي،  وذاك 
احلسنة،  األخالق  أساس  على 
أّما  حسنة  أخالقه  هذا  فنقول 

ذاك فأخالقه سّيئة.
س: بشكٍل متقاطع طبعًا بني 

املسيحّيني واملسلمني.
ج: بالّطبع. مل نكن نقول جيب 
مسيحّيًا  ألّنه  فالنًا  نساند  ان 
مسلم.  ألّنه  فالنًا  وحنارب 
كّنا متفاهمني ونبتعد عن كّل 
من كانت أخالقهم سّيئة ألّي 

طائفة انتموا.
مّت  ذلك،  من  بالّرغم  س: 
تكوين انطباع مقصود أو غري 
مقصود، أّن لديك مشكلة مع 

اجلماعة الّسنّية.
ج: كاّل، املشكلة ليست عندي 

أنا.

لك  اقرأ  أن  لي  إمسح  ج: 
الكّتاب  احد  كتبهما  سطرين 
عربّية  صحيفة  يف  البارزين 
كربى. يقول الكاتب: »اجلنرال 
الذي  عون  ميشال  املتقاعد 
مّيز نفسه عن باقي القيادات 
الّصريح  بهجومه  الّلبنانّية 
من  لبنان  سّنة  ضّد  واملتكّرر 
اخلالف  بني  يفّرق  أن  دون 
املستقبل  تّيار  مع  الّسياسي 
لطائفة  اإلساءة  وخماطر 

باكملها...«.
ج: هذا كالم كاذب. فليذكر 
لي هذا الكاتب متى تعّرضت 
الّسنّية؟ تعّرضت  للّطائفة  أنا 
أعلّنا  عندما  ألشخاص.  إمسّيًا 
الـ«Sit in«، ألقيت خطابًا، قلت 
للّطائفة  نتعّرض  ال  »إّننا  فيه 
الّسنّية ولكّننا نتعّرض لرئيس 
حكومة، وإذا استقال فسيكون 
موقع  يف  آخر  سينٌّ  هناك 
ال  أتعدَّ  مل  احلكومة«.  رئاسة 
على صالحّيات رئيس احلكومة 

وال على الّطائفة الّسنّية.

اإلصطفافات  يف  ولكن  س: 
كان  أّنه  وخصوصًا  احلاصلة، 

هناك أكثرّية سنّية...
ج: ال تقل لي أكثرّية وأقلّية. 
سنّيًا  إمجاعًا  هناك  كان  لو 
وكان  واحٍد  شخٍص  على 
الّدولة،  أموال  ويأخذ  فاسدًا 
هذا  ضّده.  وسأقف  سأمّسيه 
الّطائفة  ضّد  أّنين  يعين  ال 
الّسنّية. أنا ضّد رئيس حكومة 
املذهب  ضّد  وليس  فاسد 
ضّد  أنا  إليه.  ينتمي  الذي 
قلتها  وقد  حكومة  رئيس 
وأقوهلا علنًا، وقد أبرزت لكم 
وقد  كاملة،  والّديون  األرقام 
بسببه.  حمتاجني  مجيعًا  بتنا 
أو  سنّيًا  كان  إن  الفرق  أين 
أّي  »عّوفت«  هل  مسيحّيًا؟ 

مسيحّي فاسد؟

س: بالّطبع ال.
ولذلك  ال،  بالّطبع  نعم،  ج: 
بهذه  يكتب  أن  ألحد  حيّق  ال 
من  كان  ولو  حّتى  الّطريقة 
أّنه  يبدو  البارزين.  الكّتاب 

يف  الوضع  حقيقة  يعرف  ال 
ماهر  الّشيخ  أليس  لبنان. 
مّحود سنّيًا؟ أسامة سعد سينٌّ 
أيضًا. عبد الّرحيم مراد سيّن. 
أتعّرض  أن  املعقول  أمن 
هلؤالء؟ ماذا عن أصدقائي من 
كانوا  الذين  الّسنّية  الّطائفة 
العسكرّية  املؤّسسة  معي يف 
والذين استشهد بعضهم خالل 
احلرب كما استشهد مسيحّيون 
أن  املمكن  من  وكان  ايضًا 
أستشهد أنا معهم. جمنون من 

يقول إّنين أتعّرض للّسّنة.

س: هل هلذا الّنوع من زيادة 
الفرز املذهيب عالقة باألحداث 

اليت جتري يف املنطقة؟
ج: كاّل، هذا جزء منه. إّما أن 
الكالم  هذا  كتب  من  يكون 
ومن حييطون  بالفعل مضّلاًل، 
أّنه ال  به يغّشونه بالّرأي، أو 

يتابعين جّيدًا.

س: نشعر أّن هناك مسلساًل 
اإلعالمي،  العمل  من  كاماًل، 
الّسياسي، الّتعبوي... ونسمع 
اآلن أّنه سُيقام مهرجان كبري 
طرابلس،  يف  األحد  يوم 
تظهر  اليت  الّتظاهرات  ونرى 
بدعوات  املناطق  بعض  يف 
بتقديرك،  واضحة.  مذهبيذة 
لبنانّية  العملّيات  هذه  هل 
مسلسٍل  من  جزٌء  أم  خاّصة 

أكرب؟
ج: هي جزٌء من مسلسٍل أكرب. 
إلقامة  اجلهد  من  بكثرٍي  قمنا 
عالقاٍت دبلوماسّية مع سوريا، 
بقطع  يطالبوننا  هم  واآلن 
حتّدونا  البداية  يف  العالقات. 
فأقمناها،  العالقات،  إلقامة 
لقطع  يتحّدوننا  واآلن 
أن حيّولوا  يريدون  العالقات. 
لإلنطالق  قاعدة  إىل  لبنان 
منها إىل سوريا وحنن نرفض 
يكون  ان  نرفض  حنن  ذلك. 
منها  ُينطلق  قاعدة  لبنان 
مع  مّتفقون  إىل سوريا. حنن 
سوريا على أّن أمن سوريا من 
لبنانّية،  مسؤولّية  هو  لبنان 
هو  سوريا  من  لبنان  وأمن 
سوريا  فال  سورّية،  مسؤولّية 
وال  نؤذيها،  حنن  وال  تؤذينا 
حناول أن نؤذيها حّتى. نريد 
واألخّوة  اجلوار  حسن  عالقات 

الّصحيحة.

بهذا  يتعّلق  ما  يف  س: 
مّتفقون  أنتم  هل  املوضوع، 
جنيب  احلكومة  ورئيس 

ميقاتي؟
األدنى،  باحلد  أّنه  أعتقد  ج: 

نعم األمر مّتفق عليه.
س: ملاذا ال نرى تعاونًا كبريًا 
بينكما، وجيدر بي أن أذكر أّن 
بعَض أوساط الّرئيس ميقاتي 
تقول إّنهم مل يعودوا يعرفون 
حلفاء  أنتم  إذا  أدائكم  جّراء 
موضوعيني لسعد احلريري أم 

حلفاء حقيقيني هلم.
ج: كال لسنا حلفاء موضوعيني 
خيالُف  عندما  ولكن  للحريري، 
لن  فنحن  القانون  أحُدهم 
نقبل بذلك، وال أريد أن أعود 
حلديثي عندما قلت ملاذ ال أقبل 
بأداء الّرئيس ميقاتي. ميكنين 
أن أعطيك أكثر من مثل يظهر 
واحلجة  املخالفة،  حيمي  كيف 
إّن األمَر يضايق الّسنة؟! إذا 
تتجمع  موّظف  عن  استغنينا 
خالفًا  عمِله  يف  املسؤوليات 
ضّد  نصبح  فهل  للقانون، 
الّسنة؟! قولوا لي أّي شخص 
أو  روم  كاثوليكي،  مسيحي، 
إذا  عنه  دافعُت  قد  ماروني 

كان خمالفًا!!
س: إذا أطلَق تياُر املستقبل 
سيقيمه  اّلذي  املهرجان  يف 
محلة  الّثاني  تشرين   24 يف 
ميقاتي  جنيب  حكومة  إسقاط 
يف  األحداث  خطاَبي  على 
ولية،  الدَّ واحملكمة  سوريا 
ماذا سيكون موقفكم من هذا 

الّشعار: إسقاط احلكومة؟
ونأخذ  نا  كلُّ باألمر  نبحث  ج: 

موقفًا.
الفعل  رّدة  تكون  ألن  س: 

هي الّدفاع عن حكومتكم؟
الّدفاع عّدة أشكال،  ج: يأخُذ 
ولكّل حادث حديث. وهنا يوجد 
خروج عن األصول، فنحن قد 
فتحنا ملّفًا كبريًا هلم سيودي 
بهم إىل احملكمة، وهم يريدون 
أن يسقطوا احلكومة؟! »حراميي 

وقبضايات، ما بتصري«.
س: بأي موضوع ستحّولونهم 

للمحكمة؟
فهذه  مواضيع!  بعدة  ج: 
أهم جرمية يف  الّدولة!  خزينة 
العامل هي عندما ُتسرق أموال 
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هذا  على  مصّرون  أنتم  س: 
اإلتهام؟

َفليسّلموا  مصّرون!  طبعًا  ج: 
املتوجبة  احلسابات  قطوعات 
إّنهم  فلنُقل  حسنًا  عليهم.. 
ال  ملاذا  ولكن  يسرقوا،  مل 
ملاذا  حساباتهم؟  يقّدمون 
بطريقة  القضاء  يتصرف  ال 
سليمة، وليحكم بعدها عليهم 
بالرباءة؟ يف وقٍت تتكّدُس فيه 
الّتقارير يف ديوان احملاسبة، 
يتحّفظ.  الّنواب  جملس  وكلُّ 
ملّرة  ولو  اجمللس  يتمكن  مل 
عرب  مبسؤوليته  يضطلع  أن 
قطع  خيّص  ما  يف  املوافقة 
»على  يقول  كمن  احلساب، 
كّله  ُيَوّقع!  الكاتب«  ذّمة 
بتحّفظ موضوع قطع احلساب!

مّتفقني  حلفاؤك  هل  س: 
معك على هذا الّتصور؟

من  قسم  هناك  طبعًا  ج: 
وقسٌم  معي،  يّتفق  حلفائي 
مل  فأنا  يّتفق،  ال  قد  آخر 
عندما  ولكن  بعد،  أستفتهم 
متسُّ  نقطٍة  إىل  األمر  يصُل 
يتجاوز  فاملوضوع  ضمريي، 
احللف؛ أنا لدّي وكالة شعبية 
األموال  عن  أدافع  أن  وجيب 
الّلبناني  الّشعب  دفعها  اّليت 
من خالل الّضرائب. فاملواطن 
معّبدة،  طريقًا  يريد  يصرخ، 
الّطريق  هذه  تتطلب  ولكن 
أموااًل كي ُتنَجز، أين هي هذه 
األموال؟ مسروقة أو مهدورة. 
إىل  أيضًا  حيتاج  واملواطن 
إىل  استشفاء،  إىل  مدرسة، 
كذا وكذا.. كيف سنقوم بكّل 
هذ يف وقٍت نرى فيه األموال 

مهدورة وبأحجام كبرية جّدًا؟
إّن  القول  ميكننا  هل  س: 
صرخَتك يف األسبوع املاضي 
قد نفَعت، وهي أّنه ال مقاومة 
إصالح  وال  إصالح،  بدون 

بدون مقاومة؟
ج: نعم، ويف مطلق األحوال، 
األمور مبا هي عليه اآلن جتّمُد 
األوضاع وال حيصل أي شيء، 
ألّنين لن ُأقِدم على أي خطوة 
خطوًة  أعود  أن  معقول  بعد، 
أتقّدم.  لن  ولكيّن  الوراء  إىل 
أعمال  نعمل كحكومة تصريف 
من دون أن نكون كذلك، هذا 

ليس معقواًل.
س: ماذا تعين؟

ج: أنا ال أحب الّلعب من حتت 
ال  احلرتقات  وهذه  الّطاولة، 

ميكن استعماهلا معي.
تفّضل  عندها  أي  س: 
بشكٍل  األعمال  تصّرف  أن 

دستوري وقانوني كامل؟
ج: نعم فعندها يكون أفضل 
األعمال وحنن  أن نصّرف  من 
يف احلكومة كما حيصل اآلن. 
أميكنك أن تقول لي ملاذا مل 
اّليت  الّسلفة  اآلن  حتى  ُتَقر 
مليار،   8900 بقيمة  طلبوها 
جلنُة  درَستها  اّليت  وهي 
هكذا  فقط  واملوازنة؟  املال 
قد  واحدًا  شخصًا  هناك  ألّن 
حنن  ولكن  عليها؟!  اعرتَض 

ال  مَل  أكثرية،  اجمللس  يف 
وننجز  هذه  أكثريتنا  ُنثّبت 
لتحريك  حباجة  لبنان  موازنة؟ 
الّداخلية!  اإلقتصاد  عجلة 
ملاذا  للبلديات،  أموال  هناك 

ال ُتدَفع؟
س: ألّنها متوقفة عندكم.

ج: كال ليست متوقفة عندنا، 
هناك  ليس  ألّنه  متوقفة  بل 
لقد  يوّزعها.  قانوٍن  من 
كي  مبادرة  إىل  دعيناهم 
كانوا  إذ  ويدفعوا،  يأتوا 
إىل  األموال  تسييل  يريدون 
وهذا  للّدولة،  العام  احلساب 
مؤسسات  فهذه  جيوز!  ال 
مستقلة ولديها صندوق وفقًا 
للقانون.. وحنن قّدمنا الّطلب 
وأجابنا الوزير بارود بأّن »نعم 
طلبنا  للقانون«.  ختطٍّ  هناك 
وتأسيس  القانون  تصحيح 
األموال  ل  وَّ حُتَ كي  الّصندوق 
تأخذ  أن  جيوز  ال  إذ  إليه، 
البلديات  من  أموااًل  الّدولة 
أن  أو أن تصرف منها بدون 
تسأهَلا. اليوم يتّم سحب املال 
من البلديات للّدفع لسوكلني، 
كانت  إذا  نعرف  هل  ولكن 

الفاتورة صحيحة أم ال؟
ملف  فالّسوكلني  كال،  س: 

كبري.
ج: وكأّنك تكّلف املصرف أن 
يدفع فاتورة الكهرباء، فجابي 
فاتورة،  يعطيك  الكهرباء 
ُتعطى  فال  البلديات  يف  أما 

فاتورة.
س: هل كنتم موافقني على 
اجلامعة  يف  لبنان  تصويت 
سوريا  عزل  برفض  العربية 

وتعليق عضويتها؟
ج: نعم أنا موافق.

مع  تتفقون  أّنكم  أي  س: 
هذه  على  ميقاتي  الّرئيس 

الّنقطة.
ج: نعم.

س: هل من تشاور معكم حول 
لبنان يف  موقف سيّتخذه  أي 
اجتماع الّلجنة الوزارية العربية 
يوم  الّسوري  الوضع  ملتابعة 

اخلميس؟
يف  املوضوع  ُيطَرح  مل  ج: 

جملس الوزراء بعد.
غدًا  سُيطَرح  أّنه  أتعتقد  س: 
ذات  على  زلتم  أال  األربعاء؟ 
املوقف: دعم املوقف الّسوري 
إمجاع  شبه  َي  مُسّ ما  أورفض 

عربي ضد سوريا؟
اإلمجاع  الّشبه  هذا  ما  ج: 
الّدول  هي  أين  العربي؟ 

العربية؟ من اّلذي وافق؟
س: 18 دولة.

منها  نقصت  قد  اآلن  ج: 
دولة، األكرب فيها.

س: مصر؟
ج: نعم.

املشكلة  بسبب  ملاذا؟  س: 
اّليت انفجرت فيها؟

ج: لست مع التنكيل بالّشعوب، 
وال أعطي حقًا للحكومات، لكن 
وال  قلياًل  وشأنهم  َفلنَدعهم 

أنا ضد الفساد أينما وقع، ولست ضد طائفة أو مذهب
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لبنانيـات

وشأنهم قلياًل وال نشّجعهم. 
األسباب  من  العديد  لدّي 
اجلديدة  العهود  من  للحذر 
إلسقاط  يقاتلون  لّلذين 
فعَل  ماذا  نَر  أمل  األنظمة، 
باألقباط  اجلديد  العهد  هذا 
بهم؟!  حّل  وماذا  مصر  يف 
مبواضيع  أحتّدث  أن  أريد  ال 
ضّد  وهي  الّشقاق  تثري 
يف  اإلستقرار  وضّد  اهلدوء 

الّدول.
الوضع  إىل  باإلنتقال  س: 
أسبوَعني  منذ  الّسوري، 
إّن  عون  العماد  قاَل  ملاذا 
ستنتهي  سوريا  يف  األمور 

الّثالثاء املاضي؟
ج: أنا مل أُقل إّنها ستنتهي، 
يف  »انتهت  إّنها  قلُت  بل 
سابقة  مقابلة  يف  سوريا«. 
»الّدنيا« قدمت  تلفزيون  مع 
العسكري  للعمل  حتلياًل 
وقلُت  سوريا،  يف  احلاصل 
جسر  ملّد  حماولة  هناك  إّن 
باللغة  تسمى  ملنطقة 
 Green Zone العسكرية 
واّليت حياولون خلقها بشكٍل 
تسمية  حتت  حاليًا  شرعي 
وتكون  العازلة،  املنطقة 
بدولٍة  احلدود  على  مّتصلة 

أخرى حتى يتمّونوا منها.
س: تركيا؟

ج: حاولوا يف درعا بالقرب 
ثّم  األردن ومل يفلحوا،  من 
لبنان  مع  تلكلخ  يف  حاولوا 
بعدها  يفلحوا،  مل  وأيضًا 
الّشغور  وجسر  بنياس  يف 
قائمة،  املعركة  وكانت 
إّن هناك معركة  وقلت هلم 
تال  ما  حصلت.  ولقد  بعد، 
املقاومة  حتّوُل  كان  ذلك 
إىل اخلاليا الّنائمة يف قلب 
تصبح  وعندها  سوريا، 

املعاجلة أمنية.
س: أي أّنك تقول إّنه كانت 
إلجياد  حماولة  بدايًة  هناك 
بنغازي  مثل  سورية  منطقة 
خارٍج  من  منها  لينطلقوا 
فأصبحت  فشلوا  وإّنهم  ما، 

املعركة يف الّداخل؟
ج: نعم، ففي الّداخل توجد 
معركة  ليست  هي  خاليا، 
عسكرية بل أمنية. تبنّي أّن 
كثريين من الّداخل قد جلأوا 
إىل محص، ويف محص هناك 
أسلحة،  ومهّربو  مسّلحون 
فنحن نعرف املنطقة وحركة 
الّشحن فيها.. يومها، قاموا 
بعد  انتهت  كبرية  بعملية 
باب  يف  اإلثنني  يوم  ظهر 
وكان  محص،  يف  عمرو 
مطّوقًا..  ثاٍن  قسم  هناك 
تنظيفات يف  عن  عبارة  أي 
محص. يومها اعتربت أّنه مل 
عسكرية  جبهات  هناك  يعد 
ويف  أمنية.  جبهات  بل 
هناك  كانت  نفسه  الوقت 

قبلت  اّليت  العربية  املبادرة 
ت  ُأعدَّ واّليت  سوريا،  بها 
تأرجحت  لرتفَضها،  أساسًا 
سوريا بني الّرفض والقبول 
لتعوَد وتقبل بها. ولكن من 
رفضها؟ املعارضة اخلارجية. 
أن  املفروض  من  كان  لذا 
اخلارجية  املعارضة  تتحمُل 
جتاه  األوىل  املسؤولية 

اجلامعة العربية.
من جهٍة ثانية، لقد ُحرَِّضت 
فدخَل  املعارضة،  هذه 
مباشرًة  فيلتمان  جيفري 
بالّتحريض  وبدأ  اخلط  على 
تسليم  لعدم  الّدعوة  عرب 
رياض  والعقيد  الّسالح، 
نفَسه  يسّمي  اّلذي  األسعد 
إّنه  قاَل  احلر  اجليش  قائد 
تركيا  من  انطالقًا  سيعمل 
الرّتكية  احلكومة  ومبساعدة 
موافقة،  وأّنها  يبدو  اّليت 
ألّن تصارحيها األخرية تقول 

إّنه على األسد الّتنحي.
س: ولكن األتراك متحّفظون 

من ناحية العمل األمين..
ملعادالت  يعود  هذا  ج: 
نرى  فنحن  تركية،  داخلية 
يرانا  كما  متامًا  العامل 
الّداخل  نرى  حنن  هو. 
بتحليله  ونقوم  »باألشعة«، 
مع  وسياسيًا،  اجتماعيًا 
واملشكلة  الكردية  املشكلة 
وإذا  وغريها.  العلمانية.. 
يوَضع ُجهٌد َدولي على تركيا 
كاملوضوع اآلن على سوريا، 
سوريا  أما  تركيا،  تنجو  لن 
تنشئة  فيها  ألّن  فتتحمل 
الوطنية.  للقضايا  مدنية 
ميس  مل  األسد  وبشار 
السيّن  الّثقايف  بالرّتاكم 
وبضمري الّسنة. ضمرُي الّسنة 
هو يف القضية الفلسطينية 
القومية  القضايا  ويف 
ميس  مل  واألسد  العربية، 
الذي  الوقت  ويف  بذلك. 
األنظمة  تلك  كل  به  حتيط 
إّن  يقولون  الّديكتاتورية 
سياسية  فروضًا  نظامه  يف 
قاسية على مواطنيه، وإّنهم 

يريدون حقوَق اإلنسان؟!
أنا لسُت أدافع عن احلكم يف 
سوريا، بل من الّضروري أن 
ولكن  اإلصالحات،  حتصل 
عندما باشر األسد بها، قالوا 
له إّن ذلك ال يكفي، أطلق 
حرية األحزاب وألغَى املادة 8 
من الدستور، وأصلَح قانون 
بالّسالح  فأتوا  اإلعالم.. 
ولكن  بإسقاطه!  مطالبني 
بالّسالح  أنت  تضغط  عندما 
معك  يتجاوب  رئيٍس  على 
يف كّل ما تطلبه، فاملشكلة 
عندك وليست عنده ألّنه قام 
الّسوري  الّشعب  بواجبه. 
األسد،  الّرئيس  مع  هو 
له يف  املؤيدة  واملظاهرات 
ومناطق  والالذقية  الّشام 

أخرى خري دليل.

معارضة  هناك  ولكن  س: 
ألحد  ميكن  ال  تكتب  داخلية 
وال  بقوميتها  ال  يتهمها  أن 

بسوريتها..
هذه  تكتب  ماذا  ج: 

املعارضة؟
هذا  مع  مشكلة  لديها  س: 

الّنظام.
تريد  منطقيًا،  فلنتحّدث  ج: 
إصالحًا ستناله، تريد إجنازات 
أن  إياك  ولكن  ستأخذها، 
فاملطلوب  رأسي.  تطلب 
رأس  هو  اليوم  سوريا  يف 
احلكم والّنظام. من هنا، هذا 
نفِسه،  عن  يدافع  الّنظام 
وهو أصاًل ليس أقلية.. ألّن 
أكثرية الّسوريني ال يريدون 

إسقاط األسد.
مّمن  األقلية؟  من هي  س: 

تتكون، أي من ميّثلها؟
ميّثلها  أمريكا،  متّثلها  ج: 
من  أعرف  وال  أردوغان، 
أيضًا يريد أن يفتح هلا ثغرة 
متّثلها  الّسوري.  الّنظام  يف 

قطر، وغريها..
س: هل لديك نوع من املرارة 
األمريكيني،  من  الّشخصية 
مع  ختاصمت  عندما  ألّنك 
األمريكيون  وقف  سوريا 
مع  وعندما تصادقت  معها، 

سوريا وقفوا ضّدها؟
ج: كال، أنا أعيش األحداث 
بدون مرارة ولكيّن آخذ موقفًا 
منها. فسابقًا أرادوا مّنا أن 
نكون خاضعني لسوريا، وأنا 
احرتمين  ولقد  ذلك  قاومُت 
الّسوريون حينها، ورحَم اهلل 
فهو  األسد  حافظ  الّرئيس 
إّن  منه  ملقّربني  قاَل  قد 
حنرتمه  رجٌل  عون  »ميشال 
ضّدنا«..  كان  لو  حتى 
لبنان،  إىل  عدنا  وعندما 
وكانت سوريا قد خرجت منه، 
يريدون  األمريكيون  أصبَح 
سوريا،  ضد  يستعملونا  أن 
من  وليس  نريده  ال  وهذا 

مصلحة لبنان.
حرفيًا،  احرتمُته  كالمي 
مرارًا  وأعلنت  سبق  فقد 
من  سوريا  خترج  عندما  أّنه 
أفضل  بناء  سنحاول  لبنان 
الكالم  هذا  معها،  العالقات 
املدفع  كان  عندما  قلته 
ينزلون  الّصواريخ  ورامجة 
اآلن  أقله  مل   ، رأسي  على 
كي أبّرر كالمي يف الّسابق, 
قلته من أرض املعركة. لدي 
ثقافة معينة وأعرف القواعد 
الّتارخيية والقواعد الّسياسية 
هذه  اجلغرافية.  والقواعد 
احلياة  وقواعد  ثقافيت،  هي 
الّطبيعية هي أن تكون ضمن 
حسن اجلوار مع جريانك، أما 
احلاالت العدائية والّتصادمية 
حاالٌت  فهي  اخلصومة  أو 
حماولة  جيب  إستثنائية 
وقت  بأسرع  منها  الّتخلص 

ممكن.
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احلكومة األسرتالية تدعو إىل مكافحة التدخني بني اجلالية 
العربية من خالل املناسبات الثقافية

األسرتالية  احلكومة  تستمر 
املدخنني  جلذب  جهودها  يف 
غري  اخللفيات  من  األسرتاليني 
لتعزيز  باإلجنليزية  الناطقة 
من  التدخني  عن  اإلقالع  فوائد 
من  نطاق  يف  املشاركة  خالل 

املناسبات الثقافية.
تتوفر املعلومات يف املناسبات 
املدخنني  حصول  كيفية  حول 
املساعدة  من  املزيد  على 
وقد  التدخني.  عن  للتوقف 
بعض  بالفعل  الوزارة  حضرت 
الكبرية  الثقافية  املهرجانات 
اآلخر  البعض  برعاية  كما قامت 

مثل:

فعاليات العام الصيين  	•
اجلديد )سيدني، ملبورن، أديليد، 
بريزبن( ومهرجان القمر يف نيو 

ساوث ويلز

الكورية  املناسبات  	•
مثل مهرجان كامبسي للطعام يف 

نيو ساوث ويلز

األسبانية  املناسبات  	•
الالتيين  ملبورن  مهرجان  مثل 
مريادا  ال  ومهرجان  بفيكتوريا، 
السينمائي بفيكتوريا، ومهرجان 
القومي،  األسباني  الفيلم 
التشيلي  الالتيين  واملهرجان 

بفيكتوريا

املناسبات العربية مثل  	•

مهرجان الفيلم العربي القومي، 
بنيو  رات  تشاند  عيد  ومهرجان 
ساوث ويلز، ومهرجان هالدون 

سرتيت بنيو ساوث ويلز
احمليط  جزر  مناسبات  	•
هوسانا  مهرجان  مثل  اهلادي 
ويلز،  ساوث  بنيو  الرياضي 
اهلادي  احمليط  وحدة  ومهرجان 
بكوينزالند، وكأس جنوب احمليط 
بفيكتوريا،  للرجيب  اهلادي 
بنيو  الفيجي  الوطين  واليوم 

ساوث ويلز
تاونسفيل  مهرجان  	•

متعدد الثقافات بكوينزالند
تشجيع  يف  االستمرار  وسيتم 
املزيد  التدخني يف  عن  اإلقالع 
من املناسبات الثقافية اجملتمعية 

يف األشهر القادمة.
احلملة  نشاط  ويساهم  هذا 
األسرتالية  احلكومة  التزام  يف 
خبفض معدالت التدخني اليومية 
البالغني  من  األسرتاليني  بني 
عام  حبلول  املائة  يف   10 إىل 

.2018
سياسات  تطبيق  تدعم  كما 
مبا  األخرى  التبغ  يف  التحكم 
والتغليف  التعبئة  يشمل 
ضريبة  وزيادة  البسيط، 
لصقات  توفر  واستمرار  التبغ، 

النيكوتني املدعمة.
أنتجت املعلومات الصحية بـ 29 

لغة.
اآلن  العربية  للجالية  ميكن 
املعلومات  مجيع  إىل  الوصول 

حول فوائد اإلقالع عن التدخني 
املصادر  من  ملزيد  بلغتها. 
اجملانية املرتمجة، الرجاء زيارة:  

www.quitnow.gov.au

استشر  التدخني،  عن  لإلقالع 
اتصل  أو  الصيدلي،  أو  طبيبك 
 13 رقم  على    Quitline خبط 

 .7848
مزيد من املعلومات اإلعالمية:

تشمل الرسائل الرئيسية للحملة 
املدى  وطويلة  احلالية  الفوائد 

لإلقالع عن التدخني مثل:
يتم التخلص من أول  	•
أكسيد الكربون الزائد من دمك 

خالل 8 ساعات
من  جسمك  يتخلص  	•

معظم النيكوتني خالل 5 أيام
تتحسن حاسيت التذوق  	•

والشم لديك خالل أسبوع واحد
تبدأ وظائف رئتيك يف  	•

التحسن خالل 3 أشهر
تستعيد رئتاك القدرة  	•
 12 خالل  نفسها  تنظيف  على 

أسبوعًا
إصابتك  خطر  يقل  	•
النصف  بنسبة  القلب  بأمراض 

خالل 12 شهرًا
علبة  يدخن  من  يوفر  	•
سجائر يوميًا ما يصل إىل 4,000 

دوالر خالل عام واحد
إصابتك  خطر  يقل  	•
كبرية  بنسبة  الدماغية  بالسكتة 

جدًا خالل 5 أعوام

13 7848
australia.gov.au/quitnow
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مناسبات

مدير عام بريوت هيلينك بنك جايمس واكيم يلقي كلمته

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

اللبنانية  أقامت اجلامعة  برعاية بريوت هيلينك بنك يف أسرتاليا، 
الثقافية يف العامل- فرع نيو ساوث والز، حفلها السنوي لتكريم 
الطالب املتفوقني يف اجلالية اللبنانية ولالحتفال بعيد االستقالل 
اللبناني، وذلك حبضور عدد كبري من الفعاليات الرمسية واالجتماعية 
والدينية اليت شاركت باحلفل اىل جانب التالميذ لتهنئتهم بالنتائج 
املتفوقة اليت حققوها وتشجيعهم على املضي قدمًا يف النجاحات 

اليت تشكل مصدر فخر للبنان وألسرتاليا.
يف  بنك  هيلينك  بريوت  عام  مدير  واكيم،  جاميس  السيد  وهّنأ 
أسرتاليا، الطالب على جهودهم ونتائجهم اليت رفعت اسم وطنهم 
العامل  الثقافية يف  اللبنانية  للجامعة  االم عاليًا معربًا عن تقديره 
وتوطيد  التكريم  هذا  على  لإلبقاء  عامًا   20 طوال  جهودها  على 
الروابط بني اجليل اجلديد ولبنان. وشدد على وقوف املصرف جنبًا 
الطالب  اللبنانية يف أسرتاليا خصوصًا  اجلالية  أبناء  اىل جنب مع 
املتفوقني، مشريًا اىل أنها السنة السادسة عشر اليت يشارك فيها 

بهذه املناسبة اليت تّكرم التميز والتفوق اللبنانيني يف أسرتاليا.
وأعلن واكيم عن »بدء التحضري إلطالق برنامج قروض جديد للطالب 
اجلامعي والسيما  التعليم  نفقات  اجلامعيني ملساعدتهم يف حتّمل 
للطالب الذين يتخصصون يف جمال الطب، وبذلك يكون بريوت 
هيلينك بنك حيذو حذو بنك بريوت يف لبنان وخطته االسرتاتيجية 

يف دعم القطاع الرتبوي واجلامعي على كافة الصعد.«
ورأى السيد جاميس واكيم »أن الشباب األسرتالي، ذات اخللفيات 
الثقافية واحلضارية املتنوعة، الذي يعمل يف بريوت هيلينك بنك، 
يشعر بالفخر الكبري لإلجنازات اليت حققها حتى اآلن واليت ستشكل 
عالمة فارقة يف النظام املصريف األسرتالي، فاستحقوا أن يكونوا 
قوية  قاعدة  ببناء  الدؤوبة  مساهمتهم  ظل  يف  ألوطانهم  سفراء 
يف املصرف فتحت الباب واسعًا أمام املزيد من التوسع والتقدم 

واالزدهار.«
شكر السيد وسام قّزي، رئيس جملس والية نيو ساوث والز يف 
الكبري  الدور  الثقافية، بريوت هيلينك بنك على  اللبنانية  اجلامعة 
اللبنانية  اجلالية  ويف  عمومًا  األسرتالي  اجملتمع  يف  يلعبه  الذي 
وبالتالي  اجلالية  أبناء  دعم  يف  الدائم  احلاضر  كونه  خصوصًا، 

شريكهم يف كل جناحاتهم وإجنازاتهم. 

بريوت هيلينك بنك واجلامعة 
اللبنانية الثقافية يكّرمان الطالب 

املتفوقني يف اجلالية اللبنانية

بعض موظفي البنك يف احتفال الجامعة اللبنانية الثقافية

بريوت هيلينك بنك 
يفتتح فرعه الـ 15 يف 
مركز التسوق يف شالورا

من اليسار: كيفن جوزف،ستيفن برامبي، النائبة بريي، ستوريس 
هاديكريياقوس وديسبينا سافا

من اليسار: طوني مراد، ملك طقشي، نانسي كريزانثاكوبولوس 
وديسبينا سافا

يف  السبت  يوم   15 الـ  فرعه  بنك  هيلينك  بريوت  افتتح 
 Marketiplace( شالورا  يف  التسوق  مركز  يف   2011/11/19
Chullora( حيث قدم بهذه املناسبة احللوى واملرطبات للزبائن 

والضيوف.
 Pambris وحتدث نائب رئيس جملس ادارة البنك  السيد ستيفن
مع الضيوف عن الفرع اجلديد واملنطقة اليت خيدمها وقال ان 
سياسة البنك وخاصة رئيس جملس ادارته السيد واكيم هي 
اجلالية   ابناء  االمور على  لتسهيل  الفروع  امكن من  ما  افتتاح 

خاصة واجملتمع عامة وليكون البنك قريبا منهم.
كما رحب السيد بامربيس بنائبة مقعد اوبرن باربرة بريي اليت 
قامت بزيارة الفرع يف منتصف النهار، وتوجهت للحضور  بكلمة 
وجيزة اعربت فيها عن فخرها وفخر اجلالية ببنك بريوت هيلينك 
بنك واخلدمات اليت يقدمها للمواطنني عامة والبناء اجلالية خاصة 

متمنية له النجاح وافـتتاح املزيد من الفروع.
ليكون  البنك  التزام  على  الضوء  للبنك  اجلديد  الفرع  ويسلط 
قريبا من اجلالية اليت خيدمها كما ان افتتاح هذا الفرع هو جزء 
من خطوة اسرتاتيجية ادارة البنك لتوسيع الشبكة وخدمة عدد 

أكرب من الناس يف أسرتاليا.
ويتمتع فرع البنك يف شالورا، كما باراماتا وغرانفيل وبريوود  
والطمأنينة  والثقة  بالراحة  الشعور  تبعث  قبله مبساحة مفتوحة 
الزبائن  حواجز بني  البنك وضيوفه حيث ال  زبائن  يف نفوس 

واملوظفني.
كذلك فان بامكان الزبائن ان يالحظوا التصميم اجلميل للفرع 

والديكور املميز.
وجيدر التنويه هنا باخلربة اليت يتمتع بها موظفو البنك اضافة 

اىل االبتسامة وعبارات الرتحيب اليت يستقبلون بها الزبائن.
ويتطلع البنك إىل تقديم أفضل اخلدمات واملنتجات احلائزة على 

.Chullora اجلوائز لعمالئه يف منطقة

اعتمدت   2001 11/أيلول/  هجمات  بعد  ألفغانستان  احتالهلا  منذ 
على  وأدوات يف هجمتها  وآليات  اساليب  عدة  املتحدة  الواليات 
املنطقة من أجل إرساء اسس نظام الشرق األوسط اجلديد والذي 

تعمل له منذ عقود.
يف افغانستان استغلت التعاطف الدولي بعد اهلجمات واستصدرت 
قرارات من جملس األمن، وكان هلا ما أرادت وأعلنت احلرب على 

االرهاب.
 عندما بدأت يف تنفيذ خططها من أجل احتالل العراق عمدت اىل 
توسيع نطاق عمل  وصالحيات جلنة التفتيش الدولية، اليت كانت 
موجلة البحث عن اسلحة دمار شامل مزعومة ثبت عدم وجودها حسب 
األكاذيب  تلفيق  رافق ذلك محلة  االمريكية نفسها، وقد  االدارة 
سواء من قبل االدارة االمريكية ،او حليفتها الدائمة بريطانيا اليت 
قال رئيس وزرائها أنذاك طوني بلري كذبًا،ان بإمكان العراق نشر 
اسلحة الدمار الشامل خالل 45 دقيقة، هذا عدا عن الفيلم االمريكي 
الطويل )باإلذن من زياد الرحباني( الذي أخرجه وقدمه على مسرح 
جملس األمن يف اكرب كذبة وعلى رؤوس األشهاد وزير اخلارجية 

وقتذاك كولن باول.
احتلت امريكا العراق واستصدرت قرارات من جملس االمن تشرعن 
احتالهلا، حيث ال عجب يف ذلك ألنها كانت تسيطر بشكل واضح 

على ذلك اجمللس وتدير دفته.
عندما اعتقدت ان االمور استتبت هلا يف العراق استدارت اىل لبنان 
فكانت جرمية اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق احلريري، واليت 
ضغوط  ومورست  البالد،  يف  السياسي  الوضع  تشنج  اىل  أدت 
سياسية كبرية على سوريا أدت اىل خروج جيشها من لبنان. وانقسم 
اللبنانيون فريقني سياسيني )8و14 اذار( وتبع ذلك خالف كبري 
بالرأي حول العديد من القضايا املصريية، أدت اىل تعميق الشرخ 
الوزراء االسبق  فؤاد السنيورة  السياسي والذي استغله رئيس 
بالذهاب اىل جملس األمن من اجل العمل على تشكيل حمكمة دولية 
خاصة بلبنان متجاوزٌا االليات الدستورية  وصالحيات جملس النواب 

ورئيس اجلمهورية املخّول عقد هكذا اتفاقيات دولية.
بأقامة  يقضي  الذي   1757 الرقم  حيمل  الذي  القرار  صدر  وقد 
تلك احملكمة مما ادى لكف يد القضاء اللبناني عن النظر يف تلك 

القضية. 
لبنان  على  التدمريي  عدوانها  اسرائيل  شنت   2006 العام  ويف 
بغية القضاء على املقاومة اليت يشكل حزب اهلل عامودها الفقري، 
فرغم ضخامة اخلراب والدمار يف البنى التحتية مل تستطع اسرائيل 
وحلفاؤها من حتقيق اي من اهدافها السياسية، بل على العكس 
املعارضة  السياسية  القوى  استطاعت  أعوام   5 وبعد  ذلك  من 
اإلطاحة برئيس الوزراء السابق سعد احلريري لتشكل حكومة جديدة 
برئاسة جنيب ميقاتي، واليت ال يزال سيف احملكمة الدولية مسلط 
والداخلية  اخلارجية  الضغوط  نتيجة  رئيسها  وراس  رأسها  على 
اليت يتعرض هلا من معارضيه وخصوصا من تيار املستقبل الذي 
ان  واملعروف  احلكومة،  تلك  تشكيل  لقبوله  ثأرٌا  اطاحته  يريد 
لبنان واليت تشكل %49  تلك احملكمة ودفع حصة  مسألة متويل 
،حيث  احلكومة  تلك  مكونات  بني  كبري  خالف  عامل  ميزانيتها  من 
هناك معارضة قوية من قبل كل من حزب اهلل والتيار الوطين احلر 
التمويل ألعتبارهما احملكمة غري دستورية، بينما يرى رئيس احلكومة 
ان متويل احملكمة  جنبالط  وليد  النائب  اجلمهورية وكتلة  ورئيس 
املتحدة  الواليات  بها  تهدد  اليت  الدولية  العقوبات  لبنان  جينب 
االمريكية. واالسبوع املاضي ربط رئيس ا لوزراء بقاءه يف منصبه 

مبسألة التمويل.
َي  »الربيع العربي«  وعلى أثر بداية احلراك الشعيب العربي والذي مسمُ
والذي أدى اىل إطاحة بعض احلكام العرب، دخلت اجلامعة العربية 
العجوزة منذ تأسيسها على خط األحداث يف ليبيا حيث ساهمت يف 
نقل املسألة الليبية اىل جملس األمن الذي أّمن غطاءا دوليًا حللف 

الناتو الذي أطاح حبكم العقيد معمر القذايف وقتله.
اجلامعة العربية واليت فشلت منذ تأسيسها منذ أكثر من 6 عقود يف 
تنفيذ اي من ، وخاصة تلك املتعلقة بتشكيل الوحدة االقتصادية 
ان  نريد  وال  املشرتك   العربي  الدفاع  مبعاهدة  وااللتزام  العربية 
نأتي على ذكر قضية فلسطني وشعبها اليت اصبحت نسيٌا منسيٌا،  
الداخلية  وزراء  قرارات  فأن   اجلامعة  منصفني حبق  نكون  وحتى 

العرب كانت االستثناء حيث كانت تنفذ حبذافريها.
وبعد فشل امريكا وحلفاءها استصدار قرار من جملس األمن ضد 
اجلامعة  ،حتاول  الصيين  الروسي  املزدوج  الفيتو   بسبب  سوريا 
العربية اليوم لعب نفس الدور مع سوريا، فبعد ان طرحت مبادرتها 
يف أوائل تشرين الثاني ومن دون آلية تنفيذ، قبلت بها سوريا 
إلدراكها انها كمني سياسي رفعت اجلامعة من وترية تهديداتها 
لسوريا بعد ان رفضت ادخال تعديالت على قرار اجلامعة ارسال 
وبأمر  اليوم  بها، وها هي  تقدمت  مراقب كانت سوريا قد   500
من الواليات املتحدة االمريكية وبالتنسيق مع تركيا تهدد بفرض 
عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على سوريا. نشري هنا اىل 
ان قرارات اجلامعة العربية تؤخذ باإلمجاع فرغم العوائق القانونية 
القطرية  الرئاسة  تزال  ال  القرارات  لتلك  الدول  بعض  ومعارضة 
للدورة احلالية تزيد يف اندفاعتها من اجل تدويل األزمة السورية 

جلنة، حمكمة، جامعة ووكالة
عباس علي مراد

التتمة ص 26
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نصر اهلل يضع ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يبلغ خواتيمه، ومهما كانت تداعياته، وهو املدرك قبل غريه، 
»الرؤوس« اليت ميكن أن تتدحرج، على »مذبح« تزوير شهود 

الزور.
مل يكتف نصراهلل بتبين هذا امللف، بل أضاف إليه، ملف مطالب 
األوان أن تكون احلكومة  آن  »إنه  العماد ميشال عون، قائاًل 
منتجة ال تقّطع الوقت بل تتحّمل مسؤوليتها«، مؤكدًا »أن وزراء 
يف  حمقون  هم  اعتكفوا،  الذين  واإلصالح«،  »التغيري  تكتل 

شروطهم ونؤيدها بالكامل وجيب العمل على حتقيقها«.
وقد تزامن ذلك مع زيارة قام بها، أمس االول، وزير الطاقة 
الكبرية،  السرايا  اىل  عون،  العماد  من  موفدًا  باسيل  جربان 
وسلم خالهلا الرئيس ميقاتي مطالب »التكتل« رمسيًا، وتتضمن 
وضع  عن  والتوقف  الكهرباء  بقانون  العمل  تفعيل  اآلتي: 
العراقيل يف وجهه، إقرار اخلطة املائية، إعداد املوازنة حبسب 
األصول اليت مت االتفاق عليها يف جلنة املال، إجناز احلسابات 
مبشروع  ربطًا  األجور  تصحيح  مسألة  حسم  املتوقفة،  املالية 
التغطية الصحية الشاملة، حتضري قانون برنامج لدعم اجليش 
والقضائية  اإلدارية  التعيينات  إجناز  إىل  باإلضافة  اللبناني، 

املطلوبة ويف طليعتها رئاسة جملس القضاء األعلى.
وأبلغ باسيل ميقاتي أنه انطالقًا من طريقة معاجلة هذه امللفات، 
سيقرر التيار التعامل مع املرحلة املقبلة. وهو يصّر على أن 
مترير التمويل حفاظًا على احلكومة ال يعين أنه سيرتاجع عن أي 
مطلب من مطالبه، مؤكدًا أن كل االحتماالت تبقى مطروحة، مبا 

فيها االستقالة.
وقال مصدر يف »تكتل التغيري« إن وزراء التكتل سيشاركون 

يف اجللسة املقبلة، وهم ينتظرون حتديد جدول األعمال.

نصراهلل: احملكمة أمريكية واسرائيلية
وكان السيد نصراهلل قد جدد، أمس االول القول إن احملكمة 
وإنها حمكمة  دستورية  وغري  شرعية  غري  هي حمكمة  الدولية 
يف  وقال  املقاومة،  من  النيل  وهدفها  وإسرائيلية  أمريكية 
خطابه الذي ألقاه يف اجمللس العاشورائي املركزي يف جممع 
سيد الشهداء يف الرويس »إننا لسنا موافقني على ما قام به 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي جلهة متويل احملكمة من »اهليئة 
املصلحة  وسنغلب  مبشكلة  نقوم  لن  لكننا  لإلغاثة«،  العليا 
العدالة  »الذي حتدث عن  احلكومة  أن رئيس  وأكد  الوطنية«، 
وإحقاق احلق هو اآلن أمام امتحان إنصاف الضباط األربعة من 
خالل وضع ملف شهود الزور على جدول أعمال جملس الوزراء 

إلنصاف هؤالء الذين بينهم إثنان من الطائفة السنية«.
التحريض  خطورة  إىل  املستقبل«  »حزب  قيادة  نصراهلل  ونّبه 
املذهيب الذي تعتمده، وقال »اذا كان أحد خيطط للدخول يف 
معركة معنا من خالل املراهنة على تطورات إقليمية الستئصالنا 
فهم واهمون ويستطيعون أن يعرفوا من اآلن نتيجة املعركة«، 
ودعا البعض إىل عدم االستقواء بأحد يف املنطقة الستئصال 
السم  »طابخ  أن  من  هؤالء  حمذرًا  لبنان  يف  األخرى  القوى 

آكله«.
احلقائق  من  املزيد  عن  اهلل«  لـ«حزب  العام  االمني  وكشف 
واملعلومات عن »الصفقة« اليت عرضت على املعارضة السابقة 
ومنها  احلكومة،  لرئاسة  احلريري  سعد  الرئيس  إعادة  مقابل 
»إسقاط احملكمة وحتديدًا وقف التمويل وسحب القضاة وإلغاء 
لوزراء  مؤمتر  يعقد  ان  على  احملكمة  مع  التعاون  بروتوكول 
برئاسة  باريس  وبعده مؤمتر يف  انقرة  خارجية دول عدة يف 
اخلارجية  وزيرة  وحضور  ساركوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس 
االمريكية هيالري كلينتون ملباركة االتفاق«، وتضمن االتفاق 
البنود  تنفيذ  احلريري  »تعّهد  بنوده  بعض  نصراهلل  تال  الذي 
السالفة عن احملكمة على ان يوقع االتفاق الرؤساء الثالثة وهو 
االتفاق  باملقابل حبسب  واملطلوب  الطاولة.  حتت  من  اتفاق 
احلكومة ومحاية فريقه  االكثرية يف  وإعطاؤه  احلريري  تسمية 

األمين والسياسي يف إدارات الدولة«.
وتابع نصر اهلل: »حنن مصّرون على رفض التعاون مع احملكمة 
ولو عقدت جلسة جمللس الوزراء وطرح التمويل كنا سنصّوت 
ضده ولو عرض على جملس النواب كنا سنصّوت ضده وحنن 
ومع  اللبناني،  الشعب  جيوب  من  احملكمة  متّول  أن  نرفض 
كل هذا اجلدل كنا مستمرين باحلوار والتعاون وأكدنا حرصنا 
على بقاء احلكومة وتصحيح اخللل، ألننا نرى يف ذلك مصلحة 
وطنية«، وخلص اىل انه »حرصًا منا على االستقرار السياسي 
وبقاء احلكومة نقول اآلتي: حنن مع تأكيدنا على موقفنا برفض 
املصلحة  البلد وسنقدم  نوجد مشكلة يف  لن  شرعية احملكمة 
الوطنية على أي أمر آخر وحنن لسنا موافقني ولكن لن نعمل 
مشكلة. واذا أخذت سلفة من هبات حنن سنرفض أي تشريع 

هلا يف جملس النواب«.
وقال حول ربط قوى 14 آذار بني ما قام به رئيس احلكومة 
وموقف »حزب اهلل« من احملكمة وقوهلم إنه اعرتاف باحملكمة: 
»حنن كنا سنصّوت ضد متويل احملكمة يف جملس الوزراء حتى 

لو أدى ذلك اىل سقوط احلكومة«.
احملكمة الدولية: للقضاء اللبناني أن يالحق شهود الزور

التواصل  أعلنت احملكمة على صفحتها على موقع  اىل ذلك، 
األشخاص  إفادات بعض  إن  االول  امس  »تويرت«،  االجتماعي 
للجنة التحقيق الدولية، اليت حصلت قبل وجود احملكمة ليست 
من اختصاصها، الفتة االنتباه إىل »أن اإلدالء بإفادات مضللة 
للجنة يعترب جرمية يف القانون اللبناني لذا قد يكون من املمكن 
قام  »إذا  وتابعت:  بذلك«.  قام  من  مالحقة  اللبناني  للقضاء 
أشخاص باإلدالء بشهادات مضللة أمام احملكمة جيوز اتهامهم 

جبرم حتقري احملكمة«.
وشكرت احملكمة اخلاصة بلبنان يف بيان امس االول، »احلكومة 
اللبنانية لتسديدها مبلغ مساهمتها يف متويل احملكمة كاماًل للعام 
 32,184,635 البالغة  املساهمة  وبهذه  الذي تسلمناه،   2011
التزامهم العمل  اللبناني  دوالرا أمريكيا، أثبت ممثلو الشعب 
األمد.  الطويل  واالستقرار  القانون  سيادة  حتقيق  سبيل  يف 
وإننا نتطلع إىل املضي قدمًا يف التعاون مع لبنان يف سعينا 

إىل إجناز واليتنا القضائية«.
واعتربت احملكمة »أنه من خالل هذه املساهمة، تكون السلطات 
اللبنانية قد وفت أحد التزاماتها الدولية الرئيسية هلذا العام«، 
مشرية إىل »أن الدولة اللبنانية ملزمة بدفع 49% من ميزانية 
احملكمة كل عام«، الفتة إىل »أن هذه الدفعة ستسمح للمحكمة 
بالعمل من أجل النجاح يف إجناز واليتها ملصلحة كل الشعب 

اللبناني«.
السلطات  مع  املستمر  للتعاون  تتطلع  احملكمة  »إن  وختمت: 
اللبنانية بالنسبة اللتزاماتها كافة من ضمنها البحث عن املتهمني 

األربعة يف اعتداء 14 شباط 2005 واعتقاهلم وتسليمهم«.
مببادرة  الدولي  الرتحيب  تواصل  وفيما  ثانية،  جهة  من 
وآخرها  الدولية،  اىل تسديد حصته يف متويل احملكمة  لبنان 
ترحيب وزارة اخلارجية الفرنسية، حيث تستعد باريس لتوجيه 
نيكوال  الفرنسي  بالرئيس  لالجتماع  ميقاتي  دعوة رمسية اىل 
ساركوزي، كانت الساحة الداخلية تعيش هدوءًا ملحوظًا على 
اجلبهة السياسية، ساهم بإشاعة حالة من االسرتخاء يف جممل 
خالل  سائدا  كان  ملا  خالفا  واملالية،  االقتصادية  القطاعات 
بأزمة  القطاعات  تلك  تأثرت  حيث  املاضيني،  االسبوعني 

التمويل والتشنج السياسي الذي صاحبها.
وقد عكس هذا االسرتخاء نفسه على االسواق املالية، حيث 
السائد منذ حنو  الصعبة  والعمالت  الدوالر  الطلب على  حتّول 
اسبوعني، اىل عروض للدوالر ساهمت يف اخنفاض سعر التداول 
من 1513 لرية للدوالر بداية االسبوع احلالي اىل 1502 لرية 
للدوالر امس االول. وبالتوازي شهدت االوراق املالية اللبنانية 
)اليوروبوند( طلبا ملحوظا من الداخل بعدما تأكد املتعاملون من 
انعكاس  لبنان واستبعاد فكرة  تراجع الضغوط اخلارجية على 

العقوبات العربية ضد سوريا على السوق اللبنانية.

االحتاد االوروبي ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

على  السوري  النظام  دام  ما  احليلة  قلة  باب  ومن  بعضهم، 
حاله.

يف مواجهة ذلك، أو كي يتغري حال النظام، يتمسك األوروبيون 
االحتاد  تبنى  االول،  فأمس  االقتصادية.  العقوبات  بسياسة 
وحتدث  السوري،  النظام  على  العقوبات  تشديد  األوروبي 
بعض وزراء خارجيته عن تنسيق الختاذ خطوات »متزامنة« مع 
اجلامعة العربية ضده. ورغم أن األمني العام للجامعة العربية 
نبيل العربي انضم الجتماع الوزراء األوروبيني، إال أنه أكد أن 
األولوية ليست لنقاش امللف السوري، لكن بعض من حضر 
االجتماع نقل أن نقاش امللف السوري ذهب إىل التفاصيل... 

واألعماق.
وليس من جديد يف مواقف األوروبيني من املعارضة السورية، 
وحتديدا من »اجمللس الوطين«. وجتاهل وزير اخلارجية األملاني 
غيدو فيسرتفيله احلديث عن »اجمللس الوطين« ولقائه مبمثليه 
وطلبه االعرتاف الدولي به، وفضل احلديث عن تنسيق اجلهود 
عن  سؤال  على  ردا  فيسرتفيله،  وقال  العربية.  اجلامعة  مع 
القمع  إجابتنا على  أنه من املهم جدا أن تكون  »أعتقد  ذلك، 

والفظائع اليت ترتكب يف سوريا هي إجابة متحدة«.
وأضاف »بعد صدور قرار اجلامعة العربية، سنناقش يف االحتاد 
األوروبي كيفية تزامن إجراءاتنا«، مكررا أن الدول األوروبية 
الدولي  األمن  قرار يف جملس  الستصدار  مسعاها  ستواصل 
يدين النظام السوري. واعترب أن قرار العقوبات اليت فرضتها 
اجلامعة العربية »اختذ يف الوقت املناسب«، وأن القرار »ُيظهر، 
وأنه  متحد،  الدولي  اجملتمع  ان  للنظام يف سوريا،  خصوصا 
هدف  أيضا  بل  الغربي،  اجملتمع  من  مستهدفا  فقط  ليس 

جلريان سوريا واملنطقة«.
وزير اخلارجية الربيطاني وليام هيغ مل يستطع إخفاء غضبه من 
اهلجوم على سفارة بالده يف طهران. وقال، ردا على سؤال 
ما  وبني  ايران  يف  حيدث  ما  بني  صلة  »هناك  لـ«السفري«، 
حيدث يف سوريا، وأعتقد ان احلكومة االيرانية قدمت املساعدة 
لنظام األسد يف حماولته للسيطرة على االحتجاجات وقمعها«. 
من  أخرى  أجزاء  يف  باالحتجاجات  ايران  رحبت  »لقد  وأضاف 

العامل العربي، ولكنها ضدها يف سوريا وايران«.

تتــمات
الطيف،  واسعة  املرة  هذه  كانت  األوروبية  العقوبات  قائمة 
فهي مل تشمل فقط توسيع قائمة املعاقبني، إذ أضيف 11 
كيانا اقتصاديا و12 شخصية سيخضعون حلظر السفر وجتميد 
املالية. بل هناك عقوبات تفصيلية مشلت قطاعات  األصول 

الطاقة واملال والبنوك واالتصاالت.
وحظر االحتاد األوروبي التجارة بالسندات احلكومية السورية، 
وتعامالت شركاء التأمني وإعادة التأمني األوروبية مع اجلانب 

السوري.
وحبسب بيان العقوبات، صار ممنوعا على البنوك السورية إقامة 
فروع جديدة هلا يف االحتاد األوروبي، أو إقامة مشاريع مشرتكة 
أو خدمات مراسلة أخرى مع املؤسسات املالية األوروبية. املنح 
والقروض امليسرة من دول االحتاد األوروبي بدورها صارت 

حمظورة، باستثناء ما يتعلق منها باألغراض اإلنسانية.
ومنعت الدول األوروبية تصدير املعدات األساسية والتكنولوجيا 
وتسييل  التكرير  ضمنه  ومن  والغاز،  النفط  بقطاع  املتعلقة 
الغاز، واالستكشاف واإلنتاج. كما مت حظر بناء حمطات طاقة 
أو  االستثمار  يف  واملشاركة  تقنية،  مساعدة  وتقديم  جديدة 
التمويل ملشاريع الطاقة. وطالت العقوبات قطاع االتصاالت، 
يف  لالستخدام  املعدة  والتجهيزات  الربامج  تصدير  حظر  ومت 
السلطات  قبل  من  اهلاتفية  والتصاالت  االنرتنت  مراقبة 

السورية.
وسئلت وزيرة خارجية االحتاد كاثرين آشتون إىل أين وصل 
تعاونهم مع اجلامعة العربية يف امللف السوري، خصوصا أنها 
أعلنت سابقا وجود فريق يدرس احتماالت محاية املدنيني بناء 

على طلب اجلامعة العربية، لكنها جتنبت اخلوض يف األمر
 بدال من ذلك، قالت آشتون »سنناقش ما هي أفضل طرق 
على شعب سوريا  احلفاظ  هو  »أهم شيء  التعاون«، مضيفة 
بأكثر أمان ممكن، تشكيل الضغط على النظام لألسباب اليت 
يتنحى،  أن  جيب  أنه  يدرك  األسد  أن  من  للتأكد  تعرفها، 
ما  أن  إىل  اجلميع يف سوريا« ولفتت  وحماولة ضمان سالمة 
عرضته ميثل »حدود« عملهم، موضحة »إىل هذا احلد، نعمل مع 

اجلامعة العربية، وبطبيعة احلال مع زمالئنا يف تركيا«.
الوحيدة اليت حتدثت عن »حدود« حيال  ومل تكن آشتون هي 
التدخل العسكري.  التعامل مع األزمة السورية، ال تصل إىل 
وقال وزير اخلارجية السويدي كارل بيلدت إن هناك »قيودا 
واضحة وحدودا ملا ميكننا القيام به« يف ملف األزمة السورية 

»ما دام النظام يف مكانه«.
وأضاف »كنا نود أن نفعل أكثر بكثري جدا، ولكّن هناك قيودا. 
النظام ووحشيته، وسيطرته على كامل  النظام، وعنف  يعين 
أراضيه. وهلذا السبب حناول اختاذ هذه اإلجراءات األخرى من 

أجل حماولة إحداث تغيري يف النظام والسياسات«.
وحول ما يقال عن مقدمات لتدخل عسكري يف سوريا، قال 
عسكرية...  تدخالت  حول  مناقشات  هناك  »ليست  بيلدت 

وبالتأكيد ال خطط لعمليات عسكرية«.
وجدد األوروبيون إدانتهم الشديدة »للقمع الوحشي« للسلطات 
من  جدا  خطري  مسار  إىل  البالد  يأخذ  أنه  معتربين  السورية، 
العنف يتمثل يف »العسكرة واالشتباكات الطائفية«. وعربوا عن 
قلقهم حيال األحوال املعيشية للمناطق اليت تأثرت باالضطرابات 
املعنية  للمنظمات  بالسماح  وطالبـوا  محص،  يف  وخصوصا 

بتقديم املساعدات األساسية والصحية بدخول تلك املناطق.
واعترب االحتاد األوروبي، يف بيان، أنه »حاملا يتنحى الرئيس 
السوري تبدأ مرحلة دميوقراطية انتقالية حقيقية«، مضيفا أن 
»االحتاد سيكون مستعدا حينها لتطوير شراكة طموحة وجديدة 
مع سوريا، يف مجيع اجملاالت مبا فيها تعبئة املساعدة وتعزيز 

الروابط التجارية واالقتصادية«.
ووصف األوروبيون قرار اجلامعة العربية بإعالن عقوبات على 
النظام السوري بأنه »قرار كبري«، معلنني أن االحتاد يدعم بقوة 
جهود اجلامعة لوقف العنف وتوفري احلماية للمدنيني ونشر بعثة 

مراقبني على األرض.
والتحق العربي بالوزراء األوروبيني، والتقى معهم يف اجتماع 
»طويل وغين جدا بالتفاصيل« كما قال وزير اخلارجية االيطالي 

جوليو تريسي يف مؤمتر صحايف.
السورية  األزمة  إن  االجتماع  دخوله  قبل  قال  العربي  لكن 
ليست أولوية يف النقاشات، اليت يتصدرها كما أوضح امللف 
الفلسطيين والربيع العربي بصفة عامة، لكنه أضاف »لكن إذا 
سألوني عن سوريا فسأرد عليهم«. وشدد على رفض التدخل 
اخلارجي يف سوريا. وقال حني سئل عن ذلك أنه أصدر بيانا 
يعرب عن رفضه الواضح للتدخل، وأخرج البيان من جيب سرتته 

ولّوح به أمام الكامريات.
امللف  يف  احلديث  أن  االجتماع،  بعد  أوضح،  تريسي  لكن 
السوري مل يكن عابرا. وقال إن هناك قلقا عاما حول االقتصاد 
اإلقليمي، وموضوع الالجئني وأيضا »التقسيم الداخلي للبلد«، 
وأكد  للجامعة.  العام  األمني  مع  الوزراء  ناقشها  أمور  وهي 
تريسي أن »خط الفعل« املشرتك بني اجلميع يتمثل يف »ضغط 

عاملي على النظام السوري«.

تواصال  للجامعة  أن  إىل  تريسي،  نقل  العربي، حسبما  ولفت 
دائما مع وزير اخلارجية السوري وليد املعلم، وأن هناك جهودا 

لعقد اجتماع معه يف القاهرة.

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011
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أتلتيكو مدريد وهانوفر وبراغا وستاندار لياج وباوك إىل الدور الثاني
تأهل أتلتيكو مدريد اإلسباني وهانوفر األملاني وبراغا الربتغالي 
وستاندار لياج البلجيكي وباوك اليوناني إىل الدور الثاني من 
اجلولة  افتتاح  يف  االربعاء،  القدم،  بكرة  ليغ«  »يوروبا  كأس 

اخلامسة قبل األخرية.
على  فوزا مثينا  مدريد  أتلتيكو  التاسعة، حقق  فضمن اجملموعة 

مضيفه سلتيك االسكتلندي بهدف الرتكي أردا توران )30(.
ورفع اتلتيكو مدريد رصيده اىل 10 نقاط يف الصدارة بفارق 
نقطتني امام مطارده املباشر اودينيزي اإليطالي العائد بتعادل 
سليب مثني من ارض مضيفه رين الفرنسي صاحب املركز االخري 
والذي خرج خالي الوفاض من الكأس، فيما جتمد رصيد سلتيك 

عند 5 نقاط يف املركز الثالث.
وضمن اجملموعة األوىل، تأهل باوك بفوزه على مضيفه توتنهام 
وأتاناسياديس )14(،  اإلنكليزي بهدفني لسالبينغيديس )6(، 
جزاء(،  ركلة  من   39( مودريتش  لوكا  للكرواتي  هدف  مقابل 
فرفع رصيده إىل 11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام روبن كازان 
الروسي الذي اكتسح ضيفه شامروك روفرز األيرلندي )4ـ1(.

بفوزه على ضيفه  تأهله  براغا  الرابعة، ضمن  وضمن اجملموعة 
برمنغهام اإلنكليزي بهدف هوغو فيانا )51(.

وقلب كلوب بروج البلجيكي ختلفه أمام مضيفه ماريبور السلوفيين 
بثالثية لداليبور فوالس )11 و68(، واهلولندي راين دونك )51 
خطأ يف مرمى فريقه(، اىل فوز برباعية سجلها يف الدقائق الـ16 
جوزيف  والنيجريي  و77(،   74( درار  نبيل  املغربي  عرب  االخرية 

اكباال )82(، ودونك )1+90(.
ورفع كل من كلوب بروج وسبورتينغ براغا رصيده إىل 10 نقاط 
يف الصدارة بفارق 3 نقاط امام برمنغهام و9 نقاط امام ماريبور 
صاحب املركز االخري، إال أن براغا تأهل لتفوقه على برمنغهام 

يف املواجهات املباشرة.
وضمن اجملموعة الثانية، فاز ستاندار لياج على ضيفه هانوفر 

بهدفني لتشييت )36(، وسريياك )59(، وتأهال معا.
وهنا النتائج وترتيب اجملموعات:

] اجملموعة االوىل:
ـ روبن كازان )روسيا( * شامروك روفرز )أيرلندا( )4ـ1(.

ـ توتنهام )إنكلرتا( * باوك سالونيك )اليونان( )1ـ2(.
] الرتتيب: 1ـ باوك، 11 نقطة. 2ـ روبن كازان، 10. 3ـ توتنهام، 

7. 4ـ شامروك روفرز، بدون نقاط.
] اجملموعة الثانية:

ـ ستاندار لياج )بلجيكا( * هانوفر )املانيا( )2ـ صفر(
ـ فورسكال بولتافا )اوكرانيا( * كوبنهاغن )الدمنارك( )1ـ1(.

3ـ   .8 هانوفر،  2ـ  نقطة.   11 لياج،  ستاندار  1ـ  الرتتيب:   [
كوبنهاغن، 5. 4ـ فورسكال، 2.

] اجملموعة الثالثة:
ـ رابيد بوخارست )رومانيا( * هابويل تل ابيب )1ـ3(.

ـ ليجيا وارسو )بولندا( * أيندهوفن )هولندا( )صفر ـ3(.
] الرتتيب: 1ـ أيندهوفن، 13 نقطة. 2ـ ليجيا، 9. 3ـ هابويل، 4. 

4ـ رابيد بوخارست، 3.
] اجملموعة السابعة:

ـ ماملو )السويد( * الكمار )هولندا( )صفر ـ صفر(.
)النمسا(  فيينا  اوسرتيا   * )اوكرانيا(  خاركيف  ميتاليست  ـ 

)4ـ1(.

لقاء تشاوري بني إدارة األنصار واإلعالم الرياضي
سيكون االنصار حتت جتربة جديدة وحبلة مغايرة للوضع الذي كان 
عليه سابقا، اذ باتت للنادي مؤسسة قائمة مبالعبها وبلجنتها االدارية 
وجملسي االمناء والشرف، ما يعطي انطباعا بأن الورشة اليت انطلقت 
مؤخرا مع التغيري التوافقي اجلذري واملبدئي يف اهليكلية االدارية، 
بدأت تشري اىل مرحلة جديدة تؤكد الثوابت اليت قام عليها النادي.

وانطالقا من مبدأ اعادة الثقة هلذه املؤسسة، كان اللقاء التشاوري 
ناد  بني  نوعه  من  األول  )هو  واالعالميني  االنصار  ادارة  بني 
واالعالميني، بعدما سبقه لقاء بني االحتاد واالعالميني(، يف املكان 
الذي سيكون قبلة النشاطات املقبلة مع االنتهاء من تأهيل ارضية 
املباريات  الستقبال  وجاهزا  رائعة  بصورة  بدا  الذي  الكبري  امللعب 
الرمسية، وبإمكانه استيعاب الفرق بكل فئاتها ناهيك عن املالعب 

االخرى اليت تستقبل كل االعمار.
»وضع االنصار خطة ملدة سنة سيصار من خالهلا اىل تثبيت االمور فنيا 
ومعنويا وماديا، ومن بعدها سوف يتم تقييم هذه املرحلة ودراسة 
االجنازات اليت حققتها االدارة. ويف هذا االطار اولينا الفريق األول 
كل  بطوالت يف  كفريق  الطبيعي  موقعه  اىل  العادته  االهتمام  كل 

املناسبات«.
بهذه الكلمات استهل رئيس النادي كريم دياب اللقاء، معتربا ان 

هذه االدارة تتمتع بروح عالية وقدرة كبرية على العمل.
فبحضور أمني السر للنادي وضاح الصادق اضافة اىل أعضاء اهليئة 
واملدير  مشسني  وفادي  دنش  وأمحد  الكوش  الدين  نور  االدارية 
الفين عضو اهليئة االدارية مجال طه، تطرق دياب اىل كثري من االمور 
ينتقص من قدر  ان  تنفيذها من دون  االدارية  اهليئة  تعتزم  اليت 

االعضاء السابقني الذين يشكلون رمزا لالنصار على حد قوله.

البطوالت األوروبية بكرة القدم
رج مانشسرت يونايتد كريستال باالس يخُ

مانشتسرت  الدوري  بطل  ودع 
اإلنكليزية  األندية  كأس  يونايتد 
بسقوطه  القدم  بكرة  احملرتفة 
باالس  كريستال  ضيفه  أمام 
بعد  )1ـ2(،  الثانية  الدرجة  من 
النهائي  ربع  ختام  يف  التمديد، 

االربعاء.
دارين  باالس  لكريستال  وسجل 
أمربوز )65(، وغلني موراي )98(، 
وملانشسرت يونايتد، الذي أشرك 
تشكيلة من العيب الصف الثاني، 
 68( ماكيدا  فيديريكو  اإليطالي 

من ركلة جزاء(.
إيطاليا

الثانية  الدرجة  من  فريونا  اطاح 
الدور  إىل  وتأهل  بارما  مبضيفه 
بفوزه  إيطاليا  كأس  من  الـ16 
فرياري  لنيكوال  بهدفني  عليه 
)37(، واالرجنتيين خوان ايناسيو 

غوميز )63(.
وحذا نوفارا حذو فريونا وعاد من 
)3ـ2(،  قاتل  بفوز  كاتانيا  ملعب 
الذي  ميغيوريين  ريكاردو  بفضل 
الوقت  يف  التأهل  هدف  سجل 
ادرك  كان  ان  بعد  الضائع  بدل 

التعادل ايضا يف الدقيقة 78.
وافتتح كاتانيا التسجيل بواسطة 
دافيدي النزافامي )3(، قبل ان 
للضيوف  غرانوتشي  بابلو  يعادل 
)68(، ثم استعاد صاحب االرض 
االرجنتيين  عرب  جمددا  التقدم 
ان  قبل   ،)70( لوبيز  ماكسي 
بطل  نفسه  ميغوريين  يفرض 

اللقاء.

ضيفه  على  تشيزينا  فاز  كما 
بثالثة  الثانية  الدرجة  من  غوبيو 
بوغداني  إرجون  لأللباني  أهداف 
والفرنسي  جزاء(،  ركلة  من   11(
يوهان بن علوان )68(، وأنطونيو 

كاندريفا )90(.
وتشيزينا  ونوفارا  فريونا  وحلق 
وفيورنتينا  وكييفو  ببولونيا 
وجنوى وسيينا اىل الدور الـ16.

واعفيت فرق ميالن وإنرت ونابولي 
وروما  والتسيو  واودينيزي 
صاحبة  وبالريمو  ويوفنتوس 
املوسم  االوىل  الثمانية  املراكز 
الرابع،  الدور  املاضي من خوض 
وستبدأ املنافسة اعتبارا من الدور 
االول  املقرر من 8 كانون  الـ16 

إىل 11 كانون الثاني.
اليونان

اكتسح حامل اللقب أوملبياكوس 
ضيفه دوكسا األخري بستة أهداف 
و61(،   2( بانتيليتش  للصربي 
مرمى  )31 خطأ يف  وسيكالياس 
مرياياس  والبلجيكي  فريقه(، 
)52 و90+2(، واإلسباني خافيتو 
من  مؤجلة  مباراة  يف   ،)87(

الدوري اليوناني.
] ترتيب الصدارة:

من  نقطة   23 باناثينايكوس،  1ـ 
9 مباريات.

2ـ أيك أثينا، 22 من 11.
3ـ أوملبياكوس، 21 من 10.

من   17 أثينون،  أتروميتوس  4ـ 
.10

5ـ باوك، 15 من 11.

] الرتتيب: 1ـ ميتاليست خاركيف، 13 نقطة. 2ـ ألكمار، 7. 3ـ 
أوسرتيا فيينا، 5. 4ـ ماملو، 1.

] اجملموعة الثامنة:
ـ ماريبور )سلوفينيا( * كلوب بروج )بلجيكا( )3ـ4(.
ـ براغا )الربتغال( * برمنغهام )إنكلرتا( )1ـ صفر(.

] الرتتيب: 1ـ كلوب بروج، 10 نقاط. 2ـ براغا، 10. 3ـ برمنغهام، 
7. 4ـ ماريبور، 1.

] اجملموعة التاسعة:
ـ رين )فرنسا( * اودينيزي )إيطاليا( )صفر ـ صفر(.

ـ سلتيك )اسكتلندا( * اتلتيكو مدريد )إسبانيا( )صفر ـ1(.
أودينيزي، 8. 3ـ  أتلتيكو مدريد، 10 نقاط. 2ـ  ] الرتتيب: 1ـ 

سلتيك، 5. 4ـ رين، 3.
] وختتتم اجلولة اليوم كاآلتي )املباريات بتوقيت بريوت(:

] اجملموعة العاشرة:
ـ ايك الرنكا )قربص( * ماكابي حيفا )20.00(.

ـ شالكه )املانيا( * ستيوا بوخارست )رومانيا( )20.00(.
] اجملموعة احلادية عشرة:

ـ تونيت )هولندا( * فوهلام )إنكلرتا( )20.00(.
ـ اودنسي )الدمنارك( * فيسال كراكوف )بولندا( )20.00(.

] اجملموعة الثانية عشرة:
)النمسا(  غراتس  شتورم   * )روسيا(  موسكو  لوكوموتيف  ـ 

.)19.00(
ـ ايك اثينا )اليونان( * اندرخلت )بلجيكا( )20.00(.

] اجملموعة الرابعة:
ـ فاسلوي )رومانيا( * التسيو )إيطاليا( )22.05(.

ـ سبورتينغ لشبونة )الربتغال( * زيوريخ )سويسرا( )22.05(.
] اجملموعة اخلامسة:

ـ ستوك سييت )إنكلرتا( * دينامو كييف )اوكرانيا( )22.05(.
ـ ماكابي تل أبيب * بشيكتاش )تركيا( )22.05(.

] اجملموعة السادسة:
)سلوفاكيا(  براتيسالفا  سلوفان   * )إسبانيا(  بلباو  اتلتيك  ـ 

.)22.05(
ـ سالزبورغ )النمسا( * باريس سان جرمان )فرنسا( )22.05(.

العب أتلتيكو مدريد الرتكي توران )إىل اليمني( يحتفل مع زمالئه بتسجيله 
هدف الفوز يف مرمى سلتيك

إنكلرتا: مهاجم كريستال باالس موراي )الثالث من اليسار( يسجل هدف الفوز 
يف مرمى مانشسرت يونايتد )رويرتز(

األنصار  النادي وأن  بها  الناس عن مشاكل مير  »يتحدث  واضاف: 
وما مت يف  الصحة،  عن  عار  الكالم  هذا  أن  لكم  وأؤكد  سينتهي، 
املاضي من إجنازات وألقاب سيتكرر بإذن اهلل يف املستقبل بالعمل 
الريادة مبجهود خاص،  أن نعود إىل  اجلاد واملهين، وسنعمل على 
إلدارة  الشخصي  اجملهود  على  بل  أحد،  على  االعتماد  دون  ومن 
النادي، وهنا ال بد من أن أشري إىل أنه على الدولة اللبنانية واالحتاد 
لألندية  املداخيل  وتأمني  بالرياضة،  االهتمام  اللعبة  عن  املسؤول 
لتستمر حبسب النتائج لكل ناٍد، ونأمل أن نلقى االهتمام والدعم من 

اجلهات الرمسية يف املستقبل«.
واكد دياب انه يف ظل الدعم املادي فإن النتائج ستتحسن تلقائيا 
وهذا ما ملسناه مؤخرا عندما تلقى املنتخب الدعم الرمسي فإن نتائجه 

حتسنت كثريا.
وتابع : »اما على صعيد اإلدارة، فقد اعتمد النادي نظامًا جديدًا تابعا 
لوزارة الشباب والرياضة، فانتخب جلنة إدارة جديدة من 11 عضوًا، 
وحنن أضفنا للنظام اجلديد عدة أشياء مستمدة من ماضينا احلافل 

باإلجنازات«.
وأشار دياب ردا على سؤال اىل ان النادي سيعتمد على االكتفاء 
تأمني  مبقدورنا  »وسيكون  اجنزها  اليت  املنشآت  خالل  من  الذاتي 
القرض  انتهائنا من تسديد  بعد  وذلك  ميزانيته،  من  باملئة  ستني 
املصريف الذي استعّنا به لتأمني األموال الالزمة للمشروع، أي بعد 
يقارب  مدخواًل سنويًا  أن مينحنا  من شأنه  ما  ثالث سنوات،  حواىل 
600 ألف دوالر، باإلضافة إىل ما حنصل عليه من تربعات سنخصصها 

لتحسني الفريق، حتى يبقى اسم األنصار دائمًا يف املقدمة«.
خطة،  من  أكثر  االدارة وضعت  ان  دياب  قال  اجلمهور  عودة  وعن 

منها:
- القيام بلقاءات تشاورية كالذي نفعله اآلن لنقدم صورة عن النادي 
وليعلم اجلميع بأننا مررنا بظروف صعبة، مع شح املداخيل وازدياد 

الديون، لذا فنحن حناول النهوض جمددًا بإرادة وعزمية كبريتني.
 - االجتماع مع مسؤولي الروابط حلث اجلماهري على حضور املباريات، 

ونتائج املنتخب اجليدة ستساهم أيضًا يف تلك اخلطوة«.
وان  االنصار،  يف  االداري  العمل  متيز  اليت  هي  الروح  ان  ورأى 
التصميم الذي خييم على اجمللس اجلديد، وجدية االعضاء سيضعان 

النادي يف املقدمة.
وتابع دياب: »وضعنا خطة ملدة سنة لتحسني وضع الفريق، سيتم 
بعدها تقييم العمل من خالل درس اإلجنازات واألخطاء، كما أن هناك 
خطة أخرى للسنوات األربع املقبلة، وهي مدة والية اإلدارة اجلديدة، 

لتصحيح مسار النادي«.
وختم: »بعض االشخاص حيبون التربع لألنصار ودعمه ماديًا، إال أنهم 
يكونوا  أن  ارتاينا  لذلك  اإلداري.  للعمل  للتفرغ  الوقت  جيدون  ال 
ضمن جملس االمناء برئاسة الرئيس الفخري لألنصار سليم دياب، 
وهو الذي خيتار أعضاءه. أما أولئك الذين قدموا للنادي وضحوا من 
فقد  ومدربني،  والعبني  إداريني  من  املاضية  السنوات  طوال  أجله 
العديد  يضم  شرف  جملس  استحدثنا  لذا  تكرميهم.  ضرورة  وجدنا 
الفخري لألنصار سليم دياب  الرئيس  أيضًا  أعضاءه  منهم، وخيتار 
وأخذ  للتشاور  شهرين  كل  مرة  بهم  االجتماع  وسيتم  وسيرتأسه، 

النصائح.
جبولة  يقوموا  أن  قبل  االعالميني  شرف  على  بغداء  اللقاء  وانتهى 
على منشآت النادي اجلديدة واملتمثلة بانتهاء فرش امللعب الكبري 
للعمل  النهائية  املراحل  على  اجلميع  اطلع  كما  الصناعي،  بالعشب 
اجلاري على األرض من أجل انارة امللعب يف نهاية األسبوع احلالي 

على أبعد تقدير.
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اقام التيار الوطين احلر يف سيدني باربكيو سنويا 
اضافة  - 2011 حضره   11  -  27 االحد يف  يوم 
اىل اعضاء التيار واملناصرين، عدد من االحزاب 
والتيارات احلليفة وذلك يف النادي الكفرصغابي 

يف باراماتا.
حتدث عون هاتفيا مع احلضور شارحا هلم ما جيري 
سورية  ان  معتربا  واجلوار  اللبنانية  الساحة  على 
جتاوزت مرحلة اخلطر ومل يبَق هناك اال بعض البؤر 
االمنية اليت تقوم مبعاجلتها.)نص الكلمة ادناه(. 
العامة يف  العالقات  قدم فقرات احلفل مسؤول 
التيار يف سيدني ريتشارد طنوس والقى كلمة 

مما جاء فيها:
بعد ثالثة ايام، اي يف الثالثني من الشهر احلالي 
تهددها  اليت  امليقاتية  احلكومة  مصري  يتقرر 
مسألة متويل احملكمة الدولية.. وهنا نسأل: هل 
ُيعقل ان ُتقدم حكومة على متويل حمكمة هدفها 
االول واالخري خدمة املخطط الصهيوني االمريكي 

وتفتيت لبنان والشرق االوسط؟
هل من املعقول ان تكون قضية متويل احملكمة 
الدولية اهم من مسألة تأمني احلاجات واملتطلبات 
االساسية للشعب اللبناني من كهرباء وماء ولقمة 
ومكافحة  واستشفاء  ودواء  ومدارس  عيش 
اجلرائم على انواعها؟ هل من املعقول ان يكون 
االمين  االنكشاف  معاجلة  من  اهم  احملكمة  متويل 
سورية  مع  احلدود  وضبط  املستويات  كل  على 

ومنع تصدير االرهاب اليها؟
البند السابع وهذا يعين ان  حمكمة انشئت حتت 
للدستور  وخرقا  للسلطات  تاما  انهيارا  هناك 
وتغييبا للدولة فلماذا هذا البند السابع املشؤوم 
السياسية  احملكمة  هذه  وميول  معروفه  يكمل  ال 
منذ البداية.. فمن يريد ان ميول هذه احملكمة بالـ 
45 مليون دوالر عليه ان ميوهلا من جيبه وليس 
كاهله  ترهق  الذي  اللبناني  الشعب  جيب  من 
متطلبات  وكافة  والديون  واالقساط  الضرائب 

احلياة.
واالمنائية  احلياتية  املشاريع  من  الكثري  وقال: 
التيار  وزراء  بها  تقدم  اليت  والضرورية  احليوية 
تنام يف اجلوارير.. ملاذا؟ فقط الن مقدميها هم 

وزراء التيار الوطين احلر.
ايها السادة.. لبنان اصبح مالذا للصوص وقطاع 
بتصدير  يقومون  الذين  واالرهابيني  الطريق 
االرهاب للخارجني على القانون يف سورية وهم 
وجيزة  فرتة  منذ  اي  فيما مضى،  كانوا  نفسهم 
شؤون  يف  السوري  التدخل  من  يشكون  جدا، 
لبنان فكيف حيق هلم التدخل يف الشؤون الداخلية 
وذلك  هناك  النظام  قلب  على  والعمل  السورية 
من خالل اما تصدير االسلحة الفتاكة او من خالل 
السالح االعالمي الذي لديهم حيث مل يعد هناك 
واذاعات  من صحف  اعالمهم  لوسائل  شغل  من 
وفضائيات سوى الرتويج للفوضى والفتنة داخل 

سورية.
ان قرار جامعة الدول العربية مبقاطعة سورية يصب 
يف خانة تنفيذ املخطط االمريكي الصهيوني الذي 
عربية  فاجعة  انها  جديد..  اوسط  لشرق  يعمل 

بالفعل.
باالمس القريب عندما اطل السيد حسن نصر اهلل 
ليواسي شعب البحرين يف احزانه قامت القيامة 
ماذا  عربية..  دولة  شؤون  تدخل يف  انه  وقيل 
ومتويل  للسالح  تهريب  من  يفعلونه  ما  نسمي 
للخارجني على القانون يف دولة  شقيقة جوارية؟ 
على  تعمل  عربية  دولة  لسيادة  انتهاكا  اليس 
»املارد«  هذا  خروج  قبل  االرهاب  على  القضاء 
من قمقمه ليزرع الفوضى رمبا يف بعض الدول 
هل  سورية؟  مقاطعة  على  صوتت  اليت  العريبة 
لبنان يف  سيكون  سورية  االرهاب يف  جنح  اذا 

مأمن منه؟
الفتنة  فتيل  اشعال  على  يعملون  الذين  هؤالء 
يف سوريا امنا يعملون على جر الفتنة اىل لبنان 

ايضا.
ايها الشعب اللبناني.. لبنان يناديكم من شرقه 
وغربه من جنوبه ومشاله للتحلي بالوعي والتصدي 
للمخططات اليت حتاك ضد لبنان وشعبه وعاملنا 

العربي.

باربكيو سنوي ناجح للتيار الوطين احلر يف سيدني

عون: املعارك العسكرية الكبرية يف سورية انتهت.. وال ختافوا على لبنان »حننا حمّصنينو«

العون  هناك  طاملا  خبري  لبنان  ان  االخوة  ايها 
والنبيه واحلسن واملارد.. عشتم وعاش لبنان.

احيا الربنامج الفين كل من عندليب االرز الفنان 
حلود احلدشييت وصاحب احلنجرة الذهبية الفنان 
وقع  على  الدبكة  حلقات  وانعقدت  االمري  خالد 

االغاني الوطنية.
خصوصا  وشهية  غنية  فكانت  املأكوالت  اما 
وان املشاوي كانت من ملحمة طوني فرنسيس 
وهذا  واالستقامة  واالخالق  بالنظافة  املعروف 
ليس غريبا على التيار املعروف بالسخاء والكرم 

فشعر احلاضرون وكأنهم يف منازهلم.
كلمة العماد عون

عرب  كلمة  احلضور  يف  عون  العماد  القى  وقد   
اهلاتف جاء فيها:

نهار  واجلميل  السعيد  النهار  هذا  يف  احييكم 
االحد، وكالعادة يف كل لقاء تقيمونه نستطلع فيه 
اخباركم وُنسمعكم اخبار لبنان. تعلمون ان الوضع 
احمليط  من  مستقرا  ليس  االوسط  الشرق  يف 
اىل اخلليج، فيه دم وفيه نار، ولكن بالرغم من 
ذلك فالوضع عندنا مستقر بفضل سياسة حكيمة 
داخلية خلقت تناغما بني القسم االكرب من مكونات 
كل  على  واالن حنن حمافظني  اللبناني،  اجملتمع 
التورط  عدم  سياسة  بفضل  االستقرار  هذا 
اخلارج،  لصاحل  يعمل  غرينا  خارجية.  مبشاكل 
الفوضى يف  الغرب ويريد  البعض املتعاون مع 
لبنان هو اآلن يف مرحلة ضعف لذلك ال يستطيع 
ان يقوم باعمال الشغب وضرب االستقرار. حنن 

نأمل منكم دائما ان تتابعوا اخبار لبنان لتميزوا 
الكذب من الصح الننا معروضون العالم تضليلي 
اللبنانيني، بني املسلمني  اللقاء بني  هدفه منع 
»فرق  سياسة  السياسة  هذه  والشيعة،  السنة 
تسد« خمطط هلا لضرب وحدة العرب. واذا حتقق 
ذلك سيكون على حسابنا حنن الن الفلسطينيني 
اليت  واملياه  سورية  ويف  عندنا  سيستوطنون 

تريدها اسرائيل موجودة عندنا ويف سورية.
وقال: الذي طرد الشعب الفلسطيين من ارضه 
يف  يعيش  سنة   63 عليه  ومضى   1948 سنة 
)شلحه(  منه  انتزع  والذي  تعيسة  حياة  الشتات 
غرية  لدية  ليست  االكيد  من  وارضه  هويته 
اللبناني  على الشعب السوري وال على الشعب 
احلكم  هو ضرب  يفعله  الذي  كل  احد  على  وال 
اجل السالم مع  القائم واالتيان بفئة تعمل من 
هذا  هم  حيث  الفلسطينيني  وتوطني  اسرائيل 
خططهم  تنفيذ  اجل  ومن  الصراع.  جوهر  هو 
امل  ال  الذين  السلفيني  من  مبجموعة  استعانوا 
هلم بالوصول اىل السلطة بهذا االسلوب.. اآلن 

قد  عسكريا  تكون  ان  ونأمل  مستمرة  املعركة 
اصبحت يف نهايتها.. املعارك العسكرية الكبرية 
انتهت واليوم هناك معاجلات امنية ان شاء اهلل 

ال تطول كثريا.
وتابع العماد عون يقول: االصالحات يف سورية 
على قدم وساق وان شاء اهلل تتحقق يف القريب 
سورية،  يف  سعيدة  نهاية  اىل  ونصل  العاجل 
يريدون ضرب  وهم  كثر  املتضررين  طبعا  لكن 
االستقرار.. الصراع احلالي هو بني فئتني: فئة 
الفوضى  الفوضى،  تريد  وفئة  االستقرار  تريد 
اخلالقة اليت حدثتنا عنها كونداليزا رايس.. هذا 
كله  ذلك  وخالف  وغاياته  جبذوره  املوضوع  هو 
احلرب  وتربير  الفوضى  لزرع  وشائعات  دعايات 

على سورية.
القادم  اللقاء  اهلل  شاء  ان  عون:  العماد  وختم 
منطقتنا  اقل يف  والقلق  احسن  االوضاع  تكون 
ولكن ال ختافوا على لبنان »حننا حمّصنينو« وان 

شاء اهلل ال يصري اي شيء..
عشتم وعاش لبنان.

املطرب خالد االمرياملطرب لحود حدشيتيعريف املناسية ريتشارد طنوس

ريتشارد طنوس والعائلة جوزيف بو سجعان والعائلةالهاشم، كالب، حافظ، ابراهيم، عنداري واملغوّش

كالب، درباس وعنداري كامل جبور والعائلة ياسر الخطيب والعائلة

طوني طوق واصدقاءيمنى نعمة والعائلةنسيب الهاشم، هشام عاّلم وحضور 

بعض الحضورنسيب الهاشم ومارشا البايع ويمنى نعمة  يف حلبة الرقص



Page 20صفحة 20     

Advertisements

®

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011



Page 21صفحة 21     

Advertisements

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011



Page 22صفحة 22     

مناسبات

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

مبناسبة عيد استقالل لبنان  وبدعوة من بلدية 
سارافينوفسكي  بيل  ورئيسها  روكدايل 
وكذلك السيناتور العمالي احملامي شوكت 
امام  اللبناني  العلم  رفع  جرى  مسلماني 
مبنى بلدية روكدايل حبضور عدد من اعضاء 

البلدية ورجال دين ومواطنني.
)سو(  زبيدة  السيدة  املناسبة  عرفت  وقد 

الدّن وقدمت املتكلمني باسلوب الئق.
للنشيد  احرتاما  احلضور  وقف  ان  وبعد 
الوطين االسرتالي قام السيناتور مسلماني 
ورئيس البلدية سارافينوفسكي برفع العلم 
االبورجييين اوال والعلم االسرتالي ثانيا ومن 
اللبناني  الوطين  للنشيد  احلضور  وقف  ثم 

وجرى رفع العلم اللبناني.
بلدية  رئيس  الدن  سو  قدمت  ذلك  بعد 

روكدايل بيل سارافينوفسكي الذي قال:
ارحب  البلدية  اعضاء  زمالئي  بالنيابة عن   
حياة  يف  العظيمة  املناسبة  هذه  يف  بكم 

مدينتنا.
ان جمتمعنا احمللي هو احد احد اكثر اجملتمعات 
تعددا لالثنيات يف سيدني وتشعر البلدية 
ملدينتنا  الثقايف  التنوع  دعم  يف  بالفخر 

بعدة وسائل.
االكرب  الغنى  ان  واعرتف  اقر  اني  وقال 
مدينة  سكان  ان  شعبها.  هو  ملدينتنا 
روكدايل هم من خلفيات متعددة وساعدوا 

على جعل هذه املدينة عظيمة.
يبلغ عدد سكان روكدايل ومنطقتها حواىل 
من  منهم  املئة  يف   40 نسمة،  ألف   100
اصول اثنية و10 باملئة من خلفية لبنانية.

اليوم وفيما نرفع العلم اللبناني امام مبنى 

رفع العلم اللبناني امام مبنى بلدية روكدايل مبناسبة استقالل لبنان

جلبهما  اللذين  والغنى  القوة  نتذكر  بلدية 
هذا الشعب ملدينتنا..

اصبحب  االعالم  رفع  احتفاالت  ان  وقال 
مدينتنا  روزنامة  يف  جدا  مهمة  مناسبة 
وائتالف  تواصل  يف  حيويا  دورا  وتلعب 

جمموعات متعددة يف جمتمعنا.
ان االحتفال بيوم استقالل لبنان هو يوم 
من  املتحدرين  واللبنايني  للبنانيني  هام 

اصل لبناني ومدينة روكدايل.
بلدية  جملس  عن  بالنيابة  بالتهنئة  اتقدم 
استقالل  بعيد  اللبنانية  للجالية  روكدايل 

لبنان.
السيناتور شوكت مسلماني

ثم قدمت السيناتور شوكت مسلماني الذي 
قال:

لبنان وبرفعنا  بعيد استقالل  اليوم حنتفل 
العلم اللبناني حنتفل بتواصلنا كاسرتاليني 
بلداتنا ومدننا وقرانا  لبناني مع  من اصل 

يف الوطن االم.

اننا حنتفل مبرور 140 عاما على املساهمة 
كلبنانيني يف بناء االمة االسرتالية.

وقال ان اللبنانيني بهجرتهم اىل هذه البالد 
محلوا معهم املعتقدات والتقاليد والعادات 
التزامهم  اىل  اضافة  الطويل  وتارخيهم 

باجملتمع اجلديد.
اليوم هناك اكثر من 300 الف اسرتالي من 
هلم  وطنا  اسرتاليا  يعتربون  لبناني  اصل 

واعتقد انهم اغنوا جمتمعنا.
تقدر  ال  مساهمات  اللبنانيون  قدم  وقد 
اىل  القتال  ضمنها  ومن  اسرتاليا  لوطننا 
يف  االسرتاليني  اجلنود  اخوانهم  جانب 

احلربني العامليتني.
وقال ان غالبية اللبنانيني يقطنون يف نيو 
ساوث ويلز وان مدينة روكدايل احدى اكثر 

مدن الوالية تنوعا اثنيا.
على  اجلميع  مسلماني  السيناتور  وشكر 

حضورهم.
ثم قدم رئيس البلدية والسيناتور مسلماني 

باقة زهر للسيدة سو الدن تقديرا جلهودها 
يف اجناح االحتفال.

غين  كوكتيل  هناك  كان  ذلك  بعد 
اعدته  واملرطبات  واحللويات  باملأكوالت 

البلدية للحضور.

ماكدونالد، عواضة، املغوش، مسلماني، الصاج، ابراهيم، سارافينوفسكي وحضورمقدمة املناسبة زبيدة الدنرئيس البلدية بيل سارافينوفسكيالسيناتور شوكت مسلماني

املديرة العامة الجديدة لبلدية روكدايل مرييديث واالس 
وزرجها يرفعون العلم االبوريجيني يرفعون العلم اللبناني

مسلماني وسارافينوفسكي يتوسطان خليل وخضر ابراهيممسلماني وسارافينوفسكي بعد رفع العلم االسرتالي

ماكدونلد، عواضة، مسلماني،  سارافينوفسكي والدنابراهيم، واالس، مسلماني، انجيلو، سارافينوفسكي وابراهيمعواضة،مسلماني، الدن، سارافينوفسكي ابراهيم وماكدونالد مسلماني وسارافينوفسكي يرفعان العلم االسرتالي

جانب من الحضور

عضوا بلدية روكدايل ماكدونالد وعواضة يضعان اكليال 
من الزهر
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أرض الطفوف فيالٌق وحشوُد

وصدوُد غصٌة  رافقتها  اذ 

واسوُد ضياغٌم  حلبٍة  يف 

وسجوُد مدائٌح  راحيّت  يف 

ورعوُد بوارٌق  مقليّت  ويف 

والنائحاُت على الدفوِف جتوُد

مولوُد بقلبنا  احلسني  حّب 

حتى متى يا دوَح انت تعوُد

اجوُد للنائحني  وجعلتين 

خدوُد الدموع  قطر  من  حتمّر 

وحدوُد شريعٌة  احلسنَي  ان 

وعوُد السماء  كبَد  وخّبرت 

املوعوُد حلُمنا  تواىل  حتى 

اصل البال يف شرقنا املوؤوُد

صعوُد الدماء  على  مبقامهم 

جروُد الربيع  سهَل  ويّبست 

موجوُد دائما  االله  ان 

فهوُد اجلموع  بني  وتكاثرت 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

مرات عديدة لبى فيها جنم لبنان والعرب 
اطال   - الصايف  وديع  الكبري  املطرب 
الدعوة القامة احلفالت  اهلل يف عمره - 
الكبرية يف اسرتاليا وآخرها كانت دعوة 
حيث  الدويهي  هاني  احملبوب  املتعهد 
مع  باالشرتاك  كبرية  مهرجانات  احيا 
اليت  كرم  جنوى  الفنانة  االغنية  مشس 
شاركته باغنية رائعة واجرينا معه مقابلة 

نشرناها يف حينها..

جنم لبنان والعرب وديع الصايف يف سيدني

ويروق لنا دائما ان نردد مع احرار العرب 
ما انشده املطرب الكبري مع كل ضمري حي 
يف  خاصة  العربي  وطننا  يعانيه  ملا  نظرا 

فلسطني واجلوالن ولبنان وسورية:
»خليك  يا ابين عالوطن سهران

وعني البيجيها النوم وّعيها«
وديع الصايف صوت ال يتكرر رفع مستوى 
اجملدد  قمم  اعلى  اىل  العربية  االغنية 

واالبداع.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

يف كربالئك يا حسنُي توافدْت

حتدو الركاب وعلى اجلباه مآثٌر

هذا احلسني والنفوُس شوامٌخ

نوائٌح واحلمام  عاٍم  كل  يف 

يف مقلتيك يا محام نواعٌس

واقّلُب الطرَف املكّحَل بالدما

واجلمر يف االحشاء منذ والدتي

بالثرى املعّفُر  القلب  فتنّهد 

مّحلتين يف الغادرين مصائبًا

وتركتين بني اهلواجس دمعًة

وظلمتين من بعد وصلك جاهاًل

احالمنا توّزعت  النيّب  ابن  يا 

قد عاد فينا من جيّمُع مشلنا

وتلك امّية وان تعاظَم شأُنها

قد حاربوا نسل النبّوة وارتقوا

قد حّفرت اقدامهم زهَر الندى

ظْت صرخ اليقني والضمائُر ُيقِّ

فتفّجرت حتت الرتاب صواعٌق

* النجم الكبري وديع الصايف يتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*

 

وتقدم  اهلل  لوجه  تعمل  اليت  السيدة 
هي  مبصداقية  االجتماعية  اخلدمات 
سيدة فاعلة يف اجملتمع وختاف اهلل الن 

رأس احلكمة خمافة اهلل..
والسيدة روال متى سالمة عقيلة االب 
)استيفانو(  صيب  وهلما  سالمة  فادي 
دراستهما  يتابعان  )سريينا(  وبنت 
االستاذ  املرحوم  كرمية  هي  بتفوق 
جريج  ماري  واملربية  متى  ميخائيل 
االعمال  ورجل  املهندس  وشقيقة 

املقيم يف فينزويال حنني متى.
ولدت احلسناء روال يف دمشق وترعرعت 
فيها وحازت على ليسانس يف االدب 
الفرنسي من جامعة دمشق وانتقلت مع 
زوجها وجنليهما اىل ايطاليا حيث عملت 
مديرة مكتب عالقات عامة بني اجلالية 
العربية واحلكومة االيطالية وهي تتقن 
وااليطالية  واالنكليزية  العريبة  اللغات 
والفرنسية كما شاركت يف جوقة فرح 
الدمشقية الكنائسية اليت يرأسها االب 
حاليا  وتعمل  زحالوي  الياس  املعروف 
يف سيدني متطوعة كمديرة يف جوقة 
جبذورها  وتعود  الرقاد  سيدة  كنيسة 
تلك  سورية  يف  مرمريتا  مدينة  اىل 

احلسناء روال متى سالمة
رأس احلكمة خمافة اهلل

األسبوع
 اعداد:

 أكرم املغّوش

وجه

املدينة اليت أعطت سورية والعامل قامات 
لة  اكادميية وعلمية تقدر باملئات من مَحَ

الدكتوراه يف خمتلف االختصاصات.
تقول السيدة روال انين سعيدة جدا يف 
وجنلينا  فادي  االب  زوجي  مع  سيدني 
احلبيبني ويهمنا دائما احلفاظ على تقاليدنا 
والتفاعل مع هذه البالد اجلميلة اسرتاليا 
كما نتمنى على اجلالية العربية التعاضد 
الغالي  وطننا  خري  فيه  ملا  والتعاون 
سورية قلب العروبة النابض ونسأل اهلل 
ان تزول هذه الغيوم السوداء وان تبقى 
والشرفاء  االبطال  قلعة  احلبيبة  سورية 

ويطيب لي ان اردد:
بالدي وان جارت علّي عزيزة
واهلي وان ضنوا علّي كراُم

احلسناء روال متى سالمة وجه طافح باخلري 
والعلم والوطنية وحمبة اهلل الن اهلل فوق 

اجلميع والوطن الهله املخلصني. 
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باخللق  النابض  قلمك  عين  كتبه  ما  قرأت 
ادري  لست  الثابت..  والقومي  واحلس 
»القلم  أكون  ان  استحق  كنت  اذا  ما 
امام  تضعين  كلماتك  ولكن  السيف«.. 
اليت حنن  الفكرية  املسؤوليات  من  املزيد 

مجيعا مسؤولون عنها اينما كنا.
انت  لك  العميق  وشكري  اليك  حتياتي 
الذي جتد الوقت دائما لتطلع على ما يدور 
تعد  مل  اليت  شؤوننا  حول  وُيذاع  وُيكتب 

اكثر من هموم.
ابادلك احملبة والتقدير.

بطرس عنداري 

اىل سامي مظلوم

منذ  واالقتباس  االستعارة  على  املسرح  اعتمد 
بدايته. صحيح ان مسرحية »الفرس« اليت اجنزها 
اسخيلوس عام 472 قبل امليالد تعترب اول عمل 
مسرحي متكامل دون استعارة تناول فيه بشكل 
فين رد فعل البالط الفارسي على هزميته.  ولكن 
اسخيلوس واملسرحيني الذين جاؤوا بعده نهلوا 
بال حساب من األساطري والقصص التارخيية اليت 
وتعديلها  تكييفها  يف  يف  يرتددون  ال  كانوا 
لتناسب نصوصهم ومتطلبات املسرح االغريقي.

إال  عمليا  شيء  يبق  مل  التالية  األلفيات  ويف 
واقتبسه املسرح. فهناك مسرحيات مشتقة من 
روايات وقصص قصرية ومقاالت واعمال تارخيية 
وسري حياة وسري ذاتية وتقارير اخبارية ومقابالت 
وجلسات  سرية  اجتماعات  وحماضر  صحفية 
ومما  هزلية.  وكتب  تلفزيونية  وبرامج  حماكمات 
درامية  اعمال  اىل  حتويله  يف  املسرحيون  أبدع 
وتقول  ارسطو.  وشعريات  ماركس  مال  رأس 
الناقدة املسرحية الكسيس سولوسكي انها أعدت 
يف شبابها عمال مسرحيا يقتبس نظريات نيوتن.

تستوحي  مسرحيات  عشر  التاسع  القرن  وشهد 
انتقل املسرح اىل نسج حبكات  لوحات فنية ثم 
حتولت  احدث  عهد  ويف  شعبية.  اغاني  تقتبس 
قصيدة اليوت الشهرية »ارض اليباب« اىل عمل 

مسرحي قدمته فنانة واحدة يف نيويورك.
من  لندن  يف  ترايسكل  مسرح  طلب  ومؤخرا 
جيليان  افريقية  اجلنوب  واملسرحية  الروائية 
االضطرابات  تستوحي  مسرحية  اعداد  سلوفو 
اليت اجتاحت مناطق عديدة من لندن يف الصيف 
سجلت  املبادرة  هذه  ان  نقاد  واعترب  املاضي. 
بريوقراطية  على  املسرح  لصاحل  أخرى  نقطة 
الدولة اليت مل تكلف جيشها من اخلرباء واحملللني 

حتى اآلن بدراسة اسباب ما حدث.
وجاء العمل الذي ُقدم على خشبة ترايسكل يف 
شهود  افادات  األول  القسم  متميزين.  قسمني 
مع اشرطة وخرائط ملا حدث ليلة 6 آب/أغسطس 
يستمع  ثم  لندن.  مشالي  توتنهام  منطقة  يف 
املشاهد اىل وجهة نظر الشرطة والضغط الذي 
كان واقعا على قواتها من سكان املنطقة الذين 
وجدوا أنفسهم عالقني وسط االضطرابات، ومن 
من  ولكل  مرتكبيها.  ومن  النهب  اعمال  ضحايا 
هؤالء وجهة نظره وروايته بشأن ما جرى. ولكن 
باحثا اجتماعيا خمتصا بقضايا الشباب اختصر األمر 
من  وهناك  املشروع  الغضب  هناك  ان  بالقول 

ركبوا موجة هذا الغضب واستغلوه ملآربهم.
وباحثني  برملانيني  آراء  الثاني  القسم  ويعرض 
االضطرابات  أسباب  عن  يتحدثون  شرطة  وقادة 

وسبل معاجلتها. وجاءت هذه ايضا متباينة.
اآلراء  تعدد  من  املشاهد  خيرج  احملصلة  ويف 
يريدون  من  هناك  بأن  باحساس  واملنظورات 
ويصف  ظامل.  وجمتمع  جائر  نظام  من  االنتقام 
الغارديان  صحيفة  يف  بيلنغتون  مايكل  الناقد 
اذ  أخَّ درامي  عمل  بأنها  »االضطرابات«  مسرحية 
بيلنغتون  إن كان ذلك فنا يؤكد  وملن يتساءل 
انه فن مسرحي بكل معنى الكلمة ألن من مهمات 
املسرح إطالع اجلمهور على احلقائق واثارة نقاش 

اىل جانب االنتشاء واإلثراء الروحي والرتفيه.

حتويل رأس مال ماركس وقوانني 
نيوتن وأخريا اضطرابات لندن 

اىل مسرحيات

عبداالله جميد



صفحة 24     

ملبورن

Page 24

Melbourne

صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011
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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

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

بقلم كميل مسعود

من يعش يَر 
الغربية  اهلجمة 
امريكا  وخصوصا 
بعد  سورية  على 
اختذته  الذي  القرار 
بعض الدول العربية 
عضوية  بتعليق 
اجلامعة  يف  سورية 
ال  امر  انه  العربية 
يليق باالخوة بالنسبة 
اليت  الدول  لبعض 
قرار  على  صوتت 
باستثناء  التعليق 
لبنان وبعض الدول 
انه  باعتبار  العربية 

ومعينا  سندا  اال  يوما  كانت  ما  عربية  دولة  حبق  جائر  قرار 
للعرب.

من املعروف واملفهوم ان القرار هو عن سابق تصور وتصميم 
حتت مظلة امريكية اسرائيلية.

وبالرغم من تعليق عضوية سورية يف اجلامعة ما زالت بعض 
الدول العربية تقوم باتصاالت مع احلكومة السورية.

للمراقبني  قدمها  اليت  التسهيالت  وبعد كل  االسد  فالرئيس 
االكثرية  فان  الحقا  يليها  وما  بها  قام  اليت  واالصالحات 
اجنزه بغض  ما  تؤيده يف كل  السوري  الشعب  الساحقة من 
النظر عما تقوله بعض احملطات املشبوهة وما تضمره من شر 
لسورية.. فالرئيس االسد ماض يف االصالحات بالرغم من كل 
العراقيل اليت تواجهه يف الداخل واخلارج  وسيعود اكثر متسكا 
بعروبته القومية اليت ال ميكن التهاون بها بالرغم من كل الذين 

اساءوا اليه واىل الشعب السوري.
ان االجتماع االخري، الذي عقد يف القاهرة والذي فرض عقوبات 
اقتصادية على سورية، ال قيمة كبرية له وان فرض مثل هذه 
العقوبات ال يقدم وال يؤخر.. فسورية دولة منتجة جلميع املواد 
حباجة  وليست  اجلوار  دول  اىل  الكثري  تصدر  وهي  الغذائية 

الحد.
االسد يعمل بهدوء وبنفس سياسي طويل والن سورية دولة 
حمورية يف املنطقة فانها ال ميكن ان تنزلق اىل مستوى بعض 
الدول.. هناك مراهنة على امكان قيام حترك دولي للضغط 
على الرئيس االسد للتنحي كما يشاع عن جملس وطين يلوحون 

به برئاسة غليون.
بالواقع اكثر ما يقال انه جملس خشيب ال احد سائل عنه  وكل 

ما بين على باطل فهو باطل.
معناه  فهذا  والتنحي  باالصالح  االسد  امريكا  تطالب  عندما 
تدخل سافر يف شؤون دولة ذات سيادة دولة مستقلة تعرف 
على  وصية  لتكون  امريكا  فّوض  من  شعبها..ثم  متطلبات 
الشعب السوري واملنطقة؟! هل ان امريكا تغار على شعوب 

املنطقة ام انه تهمها مصاحلها فقط؟
ويف الزيارة االخرية لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
اىل فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي ساركوزي عّب غبطته عن 
وجهة نظره عن االوضاع يف املنطقة بوجه عام وعن املسيحيني 
لبنان فكان جواب ساركوزي  بوجه خاص وخصوصا مسيحيي 
باحلرف الواحد ان تؤسسوا لبنان يف اخلارج! وهنا صح املثل 

القائل »جبنا االقرع تا يشجعنا كّشف عن قرعتو وفزعنا«.
سقط  بانه  تفيد  سورية  يف  الرمسية  االخرية  االصوات  ان 
الطوائف  باقي  الذين سقطوا من  باالغتيال 164 مسيحيا عدا 

على يد العصابات املسلحة.
الدول الكبى والقوى العظمى تلجأ اىل النفاق واحيانا اخرى 
اىل الكذب وتارة اىل التسرت على االهداف احلقيقية لتحركاتها 

خاصة الدول اليت متتد مصاحلها اىل خارج حدودها.
االحد  يوم  شباط   14 بقايا  بعض  ومعه  املستقبل  تيار  اقام 
رشيد  معرض  يف  وذلك  باالستقالل  شعبيا  احتفاال  املاضي 
ذكر  على  املتكلمني  من  احد  يأِت  مل  طرابلس..  يف  كرامي 
االستقالل اطالقا امنا شنوا هجوما على العماد وميقاتي وحزب 
اهلل وسورية وقد تبني يف النهاية ان املظاهرة مل يكن هلا وجود 
لوال السباب والشتائم واسقاط النظام يف سورية كما حكومة 

جنيب ميقاتي.. هكذا اداروا معركتهم يف عاصمة الشمال.
مهما يكن من امر فان سورية اليوم دخلت فعال املرحلة احلامسة 
خاصة وان هناك استحقاقات كبى ومتغريات ومتحوالت كثرية 
يف مسار االزمة القائمة.. ومن يراهن على سقوط االسد لبنانيا 
بناء قصور يف  غربيا كالذين حيلمون يف  ام  ام سوريا  كان 

الفضاء.
واذا سقط االسد ال مسح اهلل الف مرة فهذا يعين سقوط ما 

تبقى من الدول العربية..
ومن يعش يَر.  

االدارة اجلديدة الفران عكار يف سيدني رود - 
اصناف  على  اكثر  وزادت  الكثري  غريت  كوبرغ 
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وانها  خاصة  بديال 
املكان الالئق ملتذوقي 
اللقمة الشهية واملعاملة 

احلسنة..
املعلم خالد اخلضر يرحب 
بكم طيلة ايام االسبوع 
املمتازة  اخلدمة  مع 
»الطالعة  واالبتسامة 
من القلب« اليت عودمت 

عليها افران عكار.

تتمة املنشور على الصفحة 16

،ونلفت النظر اىل ان رئاسة الدورة احلالية كانت لدولة فلسطني 
ولكن لسبب ما او نتيجة ضغوط معينة ختلت عنها فلسطني لصاحل 

قطر اليت تتوىل تنفيذ املشروع االمريكي بلباس عربي.
الدول  وحماصرة  وتفتيتها  املنطقة  على  اطباقها  امتام  أجل  ومن 
املعارضة لذلك املشروع اوعزت امريكا اىل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من أجل حتريك مسألة برنامج ايران النووي، فتبنى جملس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 2011/11/18 قرارَا يدين 

ايران اليت يشتبه بسعيها اىل امتالك سالح نووي.
به  رحبت  اليت  الغربية  احلملة  بدأت  القرار  صدور  اثر  وعلى 
وأصدرت كل من فرنسا واملانيا وبريطانيا بيانًا مشرتكًا جاء فيه 
الروتيين  التحرك  اىل  العودة  تستطيع  ال  الدولية  اجملموعة  ان« 
األوروبيات  عن شريكاتها  املتحدة  الواليات  تتأخر  ومل  املألوف«، 
فقال السفري االمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غلني 
ديفيس: »ال يرتك التقرير« جمااًل للشك يف ان ايران تريد حيازة 

السالح النووي.
وضم األمني العام لألمم املتحدة صوته اىل صوت األسرة الدولية 
يف مطالبتها ايران بتبديد الشكوك حول برناجمها النووي ،وشدد 
ايران تقديم  انه من مسؤولية  الناطق بإسم بان كي مون: على 

البهان على الطبيعة السلمية لبناجمها النووي.
القوى  مع  املتحدة  لألمم  العام  االمني  موقف  بني  االنسجام  هذا 
التغطية  املتحدة  األمم  امنت  حيث  القاعدة،  عن  يشذ  ال  الغربية 
إلحتالل وتدمري عدة بلدان من يوغسالفيا مرورّا بالعراق وصواًل اىل 
ليبيا وهنا يظهر وجه الشبه يف الطواطؤ بني اجلامعة العربية واالمم 

املتحدة حيث قضية فلسطني هي االستثناء!!
االعالمي  االجتياح  ان  اىل  واإلشارة  التساؤل  من  بد  ال  وأخريًا 
الذي يرافق تلك اهلجمة والذي ينطق بعدة السن تقوده  السافر 
حمطة اجلزيرة ،هل سيقف عند تلك احلدود وتأمني الغبار الكايف 
للتغطية على االنسحاب االمريكي من العراق يف اواخر العام احلالي 
او ان هناك مفاوضات حتت الطاولة بني القوى االقليمية والدولية 
الجياد صيغة حل، ام ان امريكا ستواصل اندفاعتها من أجل تنفيذ 
سياسته يف الفوضى اخلالقة وحماولة القضاء على احملور املعارض 
من  جهوية  او  طائفية،مذهبية،عرقية  كيانات  اىل  دوله  وتفتيت 
اجل تامني التفوق السرائيل اليت تندفع يف تثبيت اهلوية الدينية 

كدولة لليهود؟!

جلنة، حمكمة...
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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
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<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<
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‰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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بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات
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  @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
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ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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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
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PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 
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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

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011
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ولدت التوتوس عام 1961 وانتقلت ادارتها منذ 25 سنة اىل 
االستاذ سامي مظلوم واوالده الذين اجروا عليها تعديالت 
يف الداخل ومن اخلارج لتصبح مكانا الئقا بالزبائن على مدار 

السنة.
الئحة املأكوالت يف ظل ادارة الصديق سامي مظلوم مل تبَق على 
حاهلا حيث جرى االهتمام باملأكوالت اليت اضيفت اىل البيتزا 

والباستا والستايك والسيفود وغريها من االصناف الشهية.
وقد باتت التوتوس املكان االول يف فيكتوريا للعائالت ورجال 
الناس يقصدونها من كل حدب وصوب  االعمال حيث اصبح 

للتمتع جبلسة مرحية وخدمة ممتازة.
التوتوس ليست كباقي مطاعم البيتزا .. انها متتاز عن غريها 

Happy 50th Birthday TOTO's
مطعم التوتوس حيتفل بيوبيله الذهيب

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

بكل ما تقدمه من مأكوالت واهتمام بالزبائن بعضهم يرتادها 
مرآة  ضيوفها  من  العديد  يعتربها  حيث  السنني  عشرات  منذ 

املطاعم.
احلديث عن التوتوس يطول ويطول وما نقوله فيها جلهة تربعها 
على عرش املطاعم يف فيكتوريا ليس جديدا حيث انها حصلت 
النظافة  جلهة  واالمريكية  االسرتالية  اجلوائز  من  العديد  على 

واجلودة واخلدمة واللقمة الطيبة.
وال نذيع سرا اذا قلنا ان االقنية التلفزيونية يف فيكتوريا اذا 
التوتوس  تكون  املأكوالت  عامل  عن  ريبوتاج  اي  اجراء  ارادت 
شاشات  على  مرات  عدة  هذا  شاهدنا  وقد  الالئحة  رأس  يف 

التلفزة.

التوتوس  »والدة«  بعيد  مظلوم  الزميل سامي  احتفل  وقد 
الـخمسني )50( سنة وذلك طيلة يوم الثالثاء املاضي حيث 
قدم املأكل واملشرب للوافدين اىل التوتوس جمانا اي دون 

مقابل.
وقد استقبل سامي احلضور واىل جانبه اوالده على مدخل 
املطعم حبرارة بالغة وكان طاقم من الصبايا يقدمن املأكوالت 
حبضور وسائل االعالم املكتوب واملسموع اضافة اىل بعض 

الصحف االسرتالية وحمطات التلفزيون.
ومت التربع باملال الذي جرى مجعه يف هذا اليوم ملستشفى 
االطفال كما حصل يف السنوات السابقة وقد شكر اجلميع 

االستاذ سامي مظلوم على بادرته االنسانية الطيبة.

*صبايا يرحنب بالرواد مع السيد سامي مظلوم**سامي مظلوم بني الزمالء وكاهن املنطقة**صاحب التوتوس الزميل سامي مظلوم يرحب بالحضور*

*زبائن**سريج وزينون امام مبنى التوتوس يتربعان ملستشفى االطفال**سامي وزينون وسريج مظلوم*

أشرف أبوجاللة من القاهرة: مع نهاية العام 2008، كان يتأمل مارك 
زوكربريغ، الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل االجتماعي فايسبوك، 

مسرية سياسية كربى جرت يف كولومبيا يف مطلع ذلك العام.
حيث أنشأ أحد الشبان صفحة على فايسبوك، يظهر فيها امشئزازه 
من القوات املسلحة الثورية الكولومبية »فارك«، وبعد مرور شهر، 
وحتديدًا يف الرابع من شباط/ فرباير عام 2008، انضم إىل الصفحة 

املاليني من كولومبيا والعامل لالعرتاض على »فارك«.
تلك  إن  األمريكية  بوليسي  فورين  جملة  الشأن  هذا  يف  قالت 
التظاهرات املناهضة حلركة »فارك« كانت التموج األول ملا أضحت 
هذا العام موجة عاملية بشأن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية يف 
احلركات السياسية الكربى، بعدما حتول فايسبوك وتويرت بني عشية 

وضحاها إىل منابر مجاعية وأوراق التماسات وقاعات اجتماعات.
ورمبا بدأت تلك املوجة يف الشرق األوسط من خالل الشباب الثائر 
النهاية  الفعل أدت يف  على موقع فايسبوك، لكن سلسلة ردود 
إىل حركات وتظاهرات قام بها املواطنون لتغيري املشهد من حوهلم، 
ليس فقط يف تونس ومصر وليبيا، حيث ُأسِقط الطغاة هناك، وإمنا 
إسبانيا  والبحرين، ويف وقت الحق يف  واليمن  كذلك يف سوريا 
وإسرائيل واهلند وبريطانيا والواليات املتحدة وأماكن أخرى. ويعترب 

فايسبوك خطًا مشرتكًا يف كل هذه احلركات، وبات البنية التحتية 
لالحتجاجات والتظاهرات.

استعدادًا  الصينية  املاندرين  لغة  دراسة  إىل  زوكربريغ  جلأ  وقد 
فايسبوك  طليعة  من  كجزء  ليس   – الصني  يف  فايسبوك  لنشر 
الشديد على جناح خدمته يف  انطالقًا من حرصه  السياسية، وإمنا 
الصني. وسبق لزوكبريغ أن تنبأ قبل سنوات عدة بأن السيناريو 
الذي حدث يف كولومبيا قد يتكرر كل يوم تقريبًا يف غضون الـ 

15 عامًا املقبلة.
لكن األحداث فاقت توقعاته بالفعل، بعدما شهده عام 2011 من 
حتوالت وتقلبات على الصعيد السياسي. ورأت اجمللة أن السنوات 
اإللكرتونية  الوسائل  أكرب من تلك  تأثريًا  املقبلة قد تشهد كذلك 
املتطورة، منوهًة إىل أن فايسبوك، الذي مل يتمم بعد عامه الثامن، 
سيتجاوز عدد مستخدميه النشطني عما قريب حاجز املليار مستخدم. 
ورغم قلة عدد مستخدمي تويرت، مقارنًة بفايسبوك، إال أنه منصة 

تستخدمها الصفوة. 
فيما تعمل جمموعة من جحافل رجال األعمال يف وادي السيلكون 
اإلعالم  جمال  يف  جديدة  منتجات  تطوير  أجل  من  أخرى  وأماكن 
أكثر فعاليًة يف مساعدة  االجتماعي، قد تصبح يف نهاية املطاف 

األناس العاديني على تنظيم صفوفهم وترتيب أوراقهم.
شديد  فايسبوك  جيعل  ما  أن  بوليسي  فورين  أوضحت  هنا،  إىل 
الفعالية يف عامل السياسة هو حقيقة أنه أول وسيلة اجتماعية. ومع 
أن كلًّ من فايسبوك أو تويرت قد تسبب يف حدوث الربيع العربي، 
الناس على تنظيم  االجتماعية رمبا ساعدت  اإلعالم  أن وسائل  إال 
صفوفهم ونشر الوعي يف ما بينهم. ورمبا هلذا السبب قد يلتزم 
زوكربريغ الصمت يف تلك املرحلة، على عكس املوقف الذي تبناه 

يف العام 2008.
وكوريا  وكوبا  بورما  منها  عدة،  بلدان  يف  فايسبوك  حظر  ورغم 
غري  األخرى  البلدان  عشرات  يف  يعمل  أنه  إال  وإيران،  الشمالية 
استفهام  عالمة  أكرب  تعّد  اليت  الصني،  عدا  ما  يف  الدميقراطية، 
بالنسبة إىل وسائل اإلعالم االجتماعية، يف ظل الرقابة املفروضة 

هناك على بعض مواقع اإلنرتنت.
وبينما يؤكد زوكربريغ أن دخول الصني من أبرز أولويات فايسبوك 
اإلسرتاتيجية، فإنه يصعب ختيل السماح للخدمة بالعمل يف الصني 
وسائل  مع  بالفعل  املطبقة  والرقابة  للرتشيح  التعّرض  دون  من 

اإلعالم االجتماعية األخرى.  

تساؤالت حول وجود أجندة سياسة خارجية لفايسبوك

»عن ايالف«
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Melbourneملبورن

Saturday 3 December 2011السبت 3 كانون االول 2011

املأسوف  فيكتوريا  مشعا يف  لبنانيا  وجها  املوت  غيب 
عليه الفقيد رميون حرب شقيق جوزيف ونسيب واملرحوم 
حنا حرب وفلومينا زوجة وجيه ملكون ونسب زوجة نديم 

ديب وبرناديت زوجة بيرت ستيفن.
وكان لنبأ وفاته احلزن واالمل يف قلوب الزوجة واالوالد 
واالشقاء والشقيقات وعياهلم واالقارب واالصدقاء وكل 
اليت خيتزنها  الطيبة  والصفات  للناس  عرفه مبحبته  من 
يف قلبه وقد احبه اجلميع حيث ربى عائلة مبساعدة زوجته  
خطاه  على  سارت  وقد  للجميع  احملبة  عنوان  تعترب حبق 

وحتلت بأخالقه احلميدة.
الثالثاء  يوم  صباح  من  عشرة  احلادية  الساعة  وعند 
شرائح  كافة  فيه  شارك  حافل  مأمت  له  اقيم  املاضي 
اجلالية اللبنانية وذلك يف كنيسة سيدة لبنان املارونية 
كما شارك ايضا قنصل بلنان العام يف فكتوريا االستاذ 
هنري قسطون والسيدة ليا عقيلته حيث ترأس الذبيحة 
االهلية لراحة نفسه سيادة املونسنيور جو طقشي وعاونه 

لفيف من كهنة الطائفة ومن باقي الطوائف املسيحية.
قرأ النوايا اوالد الفقيد والرسائل شقيقه الشاعر جوزيف 

حرب.
االنكليزية  باللغة  االجنيل  قرأ  طقشي  جو  املونسينيور 
وقرأها بالعربية املتقدم بالكهنة االب جورج نصر خادم 

رعية القديس جاورجيوس.

رميون حرب يف ذمة اهلل

*الجثمان داخل الكنيسة*

*اوالد الفقيد يقرأون النوايا**عائلة الفقيد* *الكهنة اثناء الصالة على روح الفقيد*

*اخوية الحبل بال دنس وقنصل لبنان وعقيلته*

*ابنة الفقيد تقرأ الرسائل باالنكليزية**شقيق الفقيد جوزيف حرب يقرأ الرسائل*

*الراهبات االنطونيات وجانب من الجمهور املشارك*

املونسينيور جو طقشي وبعد االجنيل املقدس القى عظة 
نودع  اليوم  وقال  الطيبة  الراحل  مزايا  عن  فيها  حتدث 
اخانا رميون الذي ترك هذه الدنيا اىل دار اخللود حيث 
الكهنة  وتعازي  تعازيه  وقدم  آالم  وال  اوجاع  ال  هناك 
الوطن  يف  ولالقارب  وعياهلم  واخواته  واخوته  لعائلته 

واملهجر.
ومن الكنيسة نقل اجلثمان اىل مدافن فوكنر وسط البكاء 

حيث ووري الثرى.

اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن اليت تربطها صداقة اخوية 
بالعائلة وباالخص شقيق املرحوم جوزيف حرب الذي ما 
زال منذ مخسني عاما يشارك اجلالية بافراحها واتراحها 
ومل يتواَن حلة واحدة عن القيام بعمل اخلري تتقدم باحر 
التعازي من االخوة واالخوات واىل ارملة الفقيد جاكلني 
واالوالد واىل كل من ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر 
سائلة اهلل ان يسكن الفقيد  الغالي جنات اخللود ولعائلته 

واهله وذويه الصرب والسلوان.

األمريكية  »أبل«  لشركة  املؤسس  الشريك  وزنياك،  تلقى ستيف 
لاللكرتونيات، هاتف أندرويد من شركة »غوغل« املنافسة يف زيارة 

إىل مقر الشركة.
األمريكية  »آبل«  لشركة  املؤسس  الشريك  ووزنياك  أشاد ستيف 
لشركة  الذكية  اهلواتف  لتشغيل  اندرويد  بنظام  لإللكرتونيات 
»غوغل« وقال إنه سيتفوق قريبًا على نظام تشغيل هواتف »آيفون« 

من حيث النوعية والكم.
»غوغل«   شركة  مقر  بزيارة  ووزنياك  قام  التصريح،  هذا  بعد 
الرئيسي، حيث استقبله الفريق بهدية عبارة عن هاتف »جالكسي 

نيكسوس« باإلضافة إىل قميص قطين عليه عبارة »أندرويد«.
والتقط الشريك املؤسس لـ »أبل« بعض الصور مع موظفي »غوغل« 

عند جمسمات آندرويد املختلفة إحتفاًل بزيارته للشركة.
قبل أيام قليلة، عندما مت إطالق »جالكسي نيكسوس« يف بريطانيا، 
قصد ووزنياك أحد املتاجر األمريكية ليحصل على اجلهاز، لكنه مل 

ليحصل  »غوغل«  مقر  فقصد  توفره،  لعدم  عليه  احلصول  يستطع 
على واحد باجملان.

ابتكر أول جهاز حاسوب »ماك«  الذي  جاءت تصرحيات ووزنياك، 
يف وقت تشتد فيه منافسة اهلواتف اليت تعمل بنظام »اندرويد« 
واعتربت  »آبل«،  شركة  تنتجها  اليت  »آيفون«  نوع  من  لنظريتها 
إشادته بهواتف »أندرويد« املنافسة مثااًل واضحًا على مدى جناح 

»غوغل« يف تضييق هوة املنافسة مع »أبل«.
اهلولندية:  »تليغراف«  الـ  صحيفة  مع  مقابلة  يف  ووزنياك  وقال 
األمر  يتعلق  وحينما  أبل،  هاتف  يف  قليلة  ضعف  نقاط  »هناك 
باجلودة، يأتي أيفون يف الصدارة«. لكنه أضاف: »أقر بأن هواتف 

اندرويد حتتوي على مزايا أكثر من أيفون«.
وأضاف وزنياك بأن جودة »اندرويد« ستكون على نفس مستوى 
نظام تشغيل أبل وأن منصة تشغيل هواتف غوغل ستصبح اخليار 

األول يف سوق األجهزة احملمول.          عن ايالف

الشريك املؤسس يف »أبل« يحصل على هاتف »غوغل« املنافس

ستيف وزنياك يتلقى هاتفه املحمول من غوغل
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مناسبات

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

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

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 
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متفرقـات

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

يقام قداس وجناز االربعني لراحة 

نفس املرحومة
حنة طنوس الباشا

زوجة جرجس طنوس رفول من 
مزيارة وذلك يوم االحد املوافق فيه 
4 كانون االول )غدا( الساعة 9،30 

صباحا يف كنيسة سيدة لبنان - 
هاريس بارك.

الداعون يف اسرتاليا ولبنان: زوجها 
جرجس، اوالدها الدكتور بيار 
وجربان وفوزي ولويس وجميل 

وكالديس وسلوى وعائالتهم وعموم 
عائالت رفول والباشا وجميع اهالي 

مزيارة يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة

قرصنة الكرتونية ملنشأة إلمداد 
املاء يف الواليات املتحدة
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قداس وجناز االربعني

عّطل قراصنة الكرتونيني منشأة المداد املاء يف الواليات 
املتحدة يف أول هجوم يستهدف منظومة صناعية.

يتحرى حمققون فيدراليون من صحة تقرير أفاد بأن قراصنة 
والية  يف  املاء  المداد  منشأة  ُبعد  عن  عطلوا  الكرتونيني 
الينوي وسط البالد يف ما قد يكون أول هجوم الكرتوني 

خارجي يستهدف منظومة صناعية امريكية. 
وقال اخلبري يف محاية البنى التحتية من اهلجمات االلكرتونية 
تشرين   8 وقع يف  الذي  احلادث  تفاصيل  ان  وايس  جو 
االستخبارات  مركز  اعده  تقرير  يف  وردت  الثاني/نوفمرب 

ومكافحة االرهاب يف والية الينوي. 
ومتكن املهامجون من دخول شبكة احدى منشآت امداد املاء 
يف منطقة ريفية غربي سربنغفيلد عاصمة الينوي بكلمات 
مرور وهويات سرقوها من شركة تنتج برجميات للمنظومات 
الصناعية ، حبسب التقرير الذي اطلع عليه اخلبري وايس. 

وقال  عمليتهم.  وراء  املهامجني  دوافع  التقرير  يبني  وال 
وايس ان اجملموعة نفسها رمبا كانت مسؤولة عن استهداف 
منشآت صناعية أخرى أو التخطيط لتوجيه ضربات مستخدمني 
الربجميات  انتاج  شركة  من  مسروقة  الكرتونية  وسائل 

نفسها. 
وزارة  باسم  الناطق  عن  تلغراف  الديلي  صحيفة  ونقلت 
التحقيقات  الوزارة ومكتب  ان  بوغارد  بيرت  الداخلي  األمن 
الفيدرالي حيققان يف القضية. وقال بوغارد انه ال توجد 
حتى اآلن معلومات مؤكدة وذات مصداقية تشري اىل وجود 
خطر يهدد منشآت حيوية أو يشكل تهديدا للسالمة العامة ، 

دون ان يعطي تفاصيل أخرى.

قرصنة منشأة مياه يف واليو الينوي
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STL funding: curtains without applause

BEIRUT: Political leaders 
and the international com-
munity expressed relief 
at Lebanon’s payment of 
its $32.6 million share of 
the annual funding for the 
Special Tribunal for Leba-
non Wednesday, which 
averted the possible col-
lapse of the government.
Political sources told The 
Daily Star that Prime Min-
ister Najib Mikati asked 
the Central Bank for the 
funds from the budget of 
the Higher Relief Com-
mittee, which is under the 
prime minister’s office. 
The sources said Mikati 
reached the deal without 
any trade-offs with his 
March 8 allies, includ-
ing no compromise over 
the issue of “false wit-
nesses” who allegedly 
misled investigators into 
the 2005 assassination 
of former Prime Minister 
Rafik Hariri.
The surprise move came 
hours before the Cabinet 
was set to meet to discuss 
the controversial funding 
issue funding. The ses-
sion was postponed.
“This morning, I trans-
ferred Lebanon’s share of 
the [budget for the] tribu-
nal,” Mikati said during a 
news conference Wednes-
day afternoon.
“I cannot be a prime min-
ister for a government 
that does not comply with 
international resolutions, 
therefore I transferred 
Lebanon’s share of the tri-
bunal,” he said. Mikati had 
threatened to resign if the 
funding was not secured.
“This is a national deci-
sion to preserve Leba-

non,” he added.
The Future Movement de-
scribed the funding of the 
STL as an acknowledge-
ment by Hezbollah and 
the Cabinet of the legiti-
macy and importance of 
the court. “This measure 
is an acknowledgement 
from all members of the 
government, primar-
ily Hezbollah, of the im-
portance of the tribunal, 
which we want in order 
to guarantee stability,” a 
statement released by the 
party’s press office said.
The Future Movement 
also said that Lebanese 
are aware Hezbollah rec-
ognized the U.N.-backed 
court despite its previ-
ous allegations against 
the probe of being “politi-
cized” by the West.
“Lebanese cannot be 
deceived and they know 
very well today that Hez-
bollah recognized the le-
gitimacy of the court by 
funding it without allow-
ing the resignation of the 
government.”
It also called on Hezbol-
lah to fully coordinate 
with STL and facilitate in 
the arrest of the four Hez-
bollah members accused 
of Hariri’s killing.
“Hezbollah is also respon-
sible in this regard to fol-
low up on the court’s path 
and hand over the four 
accused in the killing ... 
to the Lebanese authori-
ties so that [Lebanon] can 
fulfill its promise to the in-
ternational community.”
According to Al-Manar 
Television, Hezbollah 
leader Sayyed Hasan 
Nasrallah will address the 

STL issue and other mat-
ters Thursday.
In a statement released 
after Mikati’s announce-
ment, U.S. Ambassador to 
Lebanon Maura Connelly 
“welcomed Prime Minis-
ter Mikati’s action to fund 
Lebanon’s share of the 
Special Tribunal for Leba-
non.”
She also “noted that Leb-
anon’s commitments to 
the Tribunal extend be-
yond the issue of funding 
alone and fulfilling these 
commitments are impor-
tant indicators of the gov-
ernment’s commitment to 
both Lebanon’s interests 
and its international obli-
gations.”
In an immediate reaction, 
the court, which is investi-
gating Hariri’s killing, said 
via its Twitter feed that it 
was “greatly encouraged 
by the Lebanese PM’s 
announcement that [the] 
2011 contribution to the 
STL has been transferred 
to our account.”
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Mikati prepares to make his announcement

“We look forward to re-
ceiving the money. When 
we do we will confirm that 
it has arrived,” it added.
The United Kingdom also 
released a statement wel-
coming the step. “We 
welcome Lebanese Prime 
Minister Najib Mikati’s an-
nouncement this morning 
that his government will 
honor its international 
commitments to pay its 
share of the United Na-
tions Special Tribunal,” 
the statement said. “The 
United Kingdom remains 
a strong supporter of the 
Special Tribunal and of a 
stable, independent and 
peaceful Lebanon.”
Catherine Ashton, the EU 
foreign policy chief, simi-
larly praised the move in 
a statement: “I welcome 
this positive step, in line 
with previous commit-
ments by the Lebanese 
authorities that Lebanon 
would continue to respect 
its international obliga-
tions. The Special Tribu-

nal plays an important 
role in the fight against 
impunity in Lebanon and 
in the search for justice. I 
encourage the Lebanese 
authorities to continue 
their cooperation with the 
Tribunal.”
“The prime minister’s 
decision should enable 
Lebanon to preserve the 
stability of its government 
and advance towards 
implementing its impor-
tant reform agenda,” she 
added.
While the Future Move-
ment-led March 14 coali-
tion hailed the move as a 
“victory to the principle of 
funding,” it condemned 
the way the funds were 
delivered.
March 14 “deplores the 
way funding has been 
smuggled through,” the 
coalition said, urging the 
government to hand over 
the four suspects. It also 
blasted the way a “na-
tional, justice issue has 
been made equivalent to 

a natural disaster.”
The Higher Relief Com-
mittee is responsibility 
for paying compensation 
for the victims of natural 
disasters and other emer-
gency situations.
For its part, Walid Jumb-
latt’s Progressive Socialist 
Party unreservedly hailed 
Mikati’s measure as a vic-
tory for Lebanon. “This 
is an important achieve-
ment for Lebanon and for 
the [political] forces that 
make up the government 
... in light of this sensitive 
regional moment,” PSP 
spokesman Rami Rayyes 
told The Daily Star.
Speaker Nabih Berri, a key 
player in efforts to find a 
way out of the STL fund-
ing crisis, said: “What 
happened is in the inter-
est of the country.”
Both Mikati and Presi-
dent Michel Sleiman 
telephoned Berri, con-
gratulating him on the 
agreement.
Speaking Wednesday af-
ternoon, Mikati also urged 
rival politicians to return 
to national dialogue un-
der the auspices of Slei-
man. The prime minister 
said the funding decision 
should not be considered 
a victory for one political 
team against the other 
“but rather a gain for the 
state and all the Lebanese 
without exception.”
“The decision stemmed 
from my desire to pro-
tect Lebanon ... as people, 
army, and resistance, and 
also from my belief in the 
right to achieve justice, 
as [we] should not over-
look an assassination of 
a former prime minister.”
“This is a decision that re-
flects Lebanon’s commit-
ment to international res-
olutions and reinforces 
confidence in Lebanon,” 
he added.
The Netherlands-based 
court has indicted four 
Hezbollah operatives in 
connection with Hariri’s 
assassination, all of 
whom remain at large.

BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati said Leba-
non paid its share of 
the Special Tribunal for 
Lebanon’s annual budget 
Wednesday, amounting 
to $36 million.
“This morning, I trans-
ferred Lebanon’s share 
of the [budget for the] 
tribunal,” Mikati said dur-
ing a news conference 
Wednesday afternoon.
“Since I cannot be a prime 
minister for a government 
that does not comply with 
international resolutions, 
that’s why I transferred 
Lebanon’s share of the 
tribunal,” Mikati said.
“This is a national deci-
sion to preserve Leba-
non,” he added.
Sources told The Daily 
Star the funds had come 
from the budget of the 
prime minister’s office 
and were paid through the 
Higher Relief Committee.

There was no immediate 
response or reaction from 
Hezbollah or its March 8 
allies.
He also urged the re-
vival of national dialogue 
among rival politicians 
under the auspices of 
President Michel Sleiman.
Mikati said the funding 
decision should not be 
considered as a victory 
for one political team 
against the other “but 
rather a gain for the state 
and all the Lebanese with-
out exceptions.
“The decision stemmed 
from my desire to pro-
tect Lebanon ... as people, 
army, and resistance, and 
also from my belief in the 
right to achieve justice, 
as [we]should not over-
look an assassination of 
a former prime minister.”
“This is a decision that 
reflects Lebanon’s com-
mitment to international 

resolution and reinforces 
confidence in Lebanon,” 
he said.
The Netherlands-based 
court has indicted four 
Hezbollah operatives in 
connection with Hariri’s 
murder but they have not 
surrendered to the court.
Hezbollah chief Hassan 
Nasrallah, who has de-
nounced the court as part 
of a US-Israeli conspiracy, 
has steadfastly pushed 
with his allies for Leba-
non to cut all ties with the 
tribunal.
Hezbollah toppled the 
government of Saad 
Hariri, the slain leader’s 
son, in January after he 
refused to stop coopera-
tion with the court.
The premier said last 
week that he would rath-
er quit than be head of a 
government that did not 
honour its international 
obligations.

Lebanon paid STL dues: Mikati
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BEIRUT: The zero-hour 
deal reached this week to 
pay Lebanon’s share of 
2011 funding for the Spe-
cial Tribunal for Lebanon 
meant that Prime Minister 
Najib Mikati did not have 
to follow through with his 
threat to resign and that 
Lebanon is free – for the 
time being – from interna-
tional sanctions.
But a Cabinet in which 
Hezbollah calls most of the 
shots supporting a court 
that accuses its members 
of assassinating Rafik 
Hariri cannot come to pass 
without the current restive 
climate in Syria, accord-
ing to a senior political 
source.
“With all the storms around 
us in the region, especially 
over Syria, it is vital that 
we in Lebanon maintain 
our immunity and stability. 
This is best done by keep-
ing this government afloat 
and functioning through 
finding a way to fund the 
STL,” the source said.
Given Syria’s increasing 
isolation, it is important for 
President Bashar Assad 
to have allies in charge 
of Lebanon. Beirut’s gov-
ernment has been one of 
very few to disassociate 
itself from or vote against 
United Nations and Arab 
League sanctions in Syria, 
and Damascus is keen to 
keep it that way.
Just as Syria needs a sta-
ble – and friendly – admin-
istration in Lebanon, so 
too does the health of the 
Lebanese government de-
pend on sustained Syrian 
support. Saving the cur-
rent Cabinet was mutually 

Cabinet survival trumps objections to tribunal

beneficial, even if what it 
took to save it was per-
haps unpalatable for STL 
detractors, according to 
analysts.
“This government is based 
on power balances that 
were constructed in Janu-
ary. The future of the gov-
ernment and the balance 
of power is dependent on 
what happens in Syria,” 
said Paul Salem, director 
of the Carnegie Middle East 
Center. “The fall of the re-
gime in Syria would make 
Hezbollah more vulnerable 
but we don’t see the effect 
of that now. No one wants 
Lebanon to be recalibrated 
at the moment.”
With Syria’s influence still 
looming large in Leba-
nese affairs, the next few 
months are likely to test 
this Cabinet’s resolve, as 
Assad finds his tenure in-
creasingly difficult amid 
sanctions and travel bans.
“Under normal circum-
stances, this Cabinet 
would be able to work to-
gether fairly well, given 
that it is based on a largely 
majoritarian formula. The 
situation in Syria, though, 
seems most likely to test 
this government’s cohe-
siveness,” said Elias Mu-
hanna, author of the Leba-
nese Political blog Qifa 
Nabki.
The decision to fund the 
tribunal demonstrated that 
the current government val-
ues staying intact above a 
principled stance. The STL 
maintained that its opera-
tions would continue with 
or without Lebanese fund-
ing, even if failure to abide 

by U.N. Security Council 
Resolution 1757 would 
have placed Lebanon in 
direct opposition to the in-
ternational community.
Although Hezbollah and 
its allies in Amal Move-
ment and the Free Patriotic 
Movement had voiced their 
opposition to paying for a 
court they claim is a con-
spiracy, bringing down the 
government would have 
been too high a price to 
pay, analysts said.
Salem and Muhanna sug-
gested that a tacit deal 
to fund the tribunal may 
have been in place for 
some time; the delay could 
have been a byproduct of 
court opponents seeking 
concessions from Prime 
Minister Najib Mikati, who 
had threatened to resign 
if an agreement was not 
reached.
“In the formation of the 
government, we don’t know 
if Hezbollah told Mikati it 
was clear it was committed 
[to tribunal funding] but it 
was Mikati’s understand-
ing it would not break with 
international agreements,” 
Salem said.
Muhanna added: “It is en-
tirely possible that [FPM 
leader Michel] Aoun and 
Hezbollah had come to an 
agreement to let the fund-
ing go through months 
ago, but decided to put up 
a fight in order to extract 
some valuable conces-
sions out of Mikati.”
As well as averting poten-
tial sanctions, Wednes-
day’s decision has also 
helped to rebuild some of 
the international commu-

Exterior view of the Special Tribunal for Lebanon building, near The Hague, Netherlands, Friday Nov. 11, 2011.
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nity’s lost confidence in 
Lebanon, after its stances 
on Syria.
Nadim Shehadi, associate 
fellow at the London-based 
think tank Chatham House, 
said that while Lebanon’s 
commitment to the STL is 
by no means complete, its 
support for the tribunal will 
be tested beyond the latest 
crisis over funding.
“The Lebanese govern-
ment still has to cooperate 
by handing over the sus-
pects to the STL and this 
will probably be an ele-
ment of the next crisis,” he 
said. “The importance of 
the STL is that it is not only 
about the assassination of 
Hariri, it is also a challenge 
to a whole political culture 
that has prevailed in the re-
gion for the last 40 years 
and thus has significant 
regional implications.”
By supporting the tribunal, 
a Cabinet containing STL 
opponents has shown it 
is keen to at least be seen 
as in favor of international 
justice, Shehadi added.
There are many issues 
down the road likely to test 
the current administra-
tion’s unity. In addition to 
2012’s draft budget, there 
are several pieces of leg-
islation that need discuss-
ing, including a likely divi-
sive draft election law and 
a planned overhaul of the 
energy sector.
Muhanna said Lebanon’s 
political sectarianism made 
disagreement likely for any 
government, regardless of 
its complexion.
“Coalition governments all 
around the world have to 
deal with paralysis, stale-
mate, and extensive nego-
tiation in order to get leg-
islation passed. Lebanon 
is particularly vulnerable 
to breakdown because of 
the added confessional el-
ement,” he said.
The government took 
months to build and has 
overcome a major hurdle 
by funding the STL. Salem 
argued that the Cabinet’s 
March 8 core would likely 
seek to keep power in gen-
eral rather than crumble on 
a matter of principle, what-
ever that principle proves 
to be.

“It’s a government of con-
tradictions but they have 
common interests. Aoun 
is a heavy bargainer but he 
wants to remain in govern-
ment. The prime minister 

wants to stay in too,” he 
said.
“[This Cabinet] will likely 
lurch from crisis to crisis 
and see what they can get 
out of it.”

BEIRUT: Citigroup consid-
ers that confidence in the 
Lebanese banking system 
has remained solid, de-
spite ongoing political tur-
moil. These findings were 
reported by Bank Audi’s 
Lebanon Weekly Monitor.
Citigroup just released its 
Middle East Macro Monthly 
report covering macroeco-
nomic conditions in the 
MENA region, including 
Lebanon.
According to the report, 
while there has been a 
small uptick in dollariza-
tion, a possible indicator 
of eroding confidence in 
the Lebanese pound, de-
posit growth and, in par-
ticular, nonresident de-
posit growth, remain very 
strong, at 12 percent and 
18 percent year-on-year in 
September respectively.
The premium charged on 
Lebanese pound depos-
its over dollar deposits, a 
common measure of the 
country’s risk premium, 
has remained at all-time 
lows and stable (2.7 per-
cent).
These indicators are partic-
ularly important given the 
role the Lebanese banking 
sector plays in propping 
up government finances 
through its purchase of 
government debt.
On the other hand, Citi-
group calculated that the 
12-month rolling deficit 
fell to 5.6 percent of GDP 
in July, its lowest level in 
the past decade.
This is mainly due to a 
decrease in real govern-
ment expenditure, which 
continues to fall as a 
share of GDP due to the 
government not enacting 

spending programs. Total 
government expenditures 
fell to just 27.4 percent of 
GDP on a 12-month rolling 
basis in August.
Furthermore, Citigroup in-
dicated that indicators are 
mixed on the economic 
front.
Tourism appears to have 
suffered as a result of re-
gional and domestic po-
litical uncertainty, with 
passenger arrival growth 
continuing to slow at Bei-
rut airport and hotel occu-
pancy rates averaging only 
56 percent in the year to 
October, as opposed to 68 
percent for the same pe-
riod last year – according 
to latest data from Ernst & 
Young.
Imports slowed substan-
tially earlier this year, 
with incoming freight de-
clining, but latest figures 
from August show a sharp 
rise, leveling year-on-year 
growth.
Indicators from the con-
struction sector show a 
slowdown in growth, with 
outstanding construc-
tion permits (measured in 
terms of area under con-
struction) falling in recent 
months.
As real estate and tour-
ism are key drivers of the 
Lebanese economy, Citi-
group anticipates a sharp 
slowdown in real econom-
ic growth, to 2.8 percent 
this year, rising gradually 
in 2012-13.
Yet, Citigroup sees sub-
stantial risks to the Leba-
nese outlook emanating 
from regional geopolitics, 
which have the potential 
of disturbing local political 
stability.  

Citigroup: Confidence solid in 
Lebanese banking sector
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Israel to release millions in 
withheld Palestinian tax money

LONDON/PARIS/TEHRAN: 
Britain expelled all Iranian 
diplomats and shut its em-
bassy in Tehran Wednes-
day after the mission was 
attacked by protesters 
Tuesday angry at fresh 
sanctions against the Is-
lamic republic’s nuclear 
program.
France, Germany and the 
Netherlands said they were 
recalling their envoys for 
consultations, despite 
Iran’s warnings that Brit-
ain would face “repercus-
sions” for the recall, urging 
other European Union na-
tions not to follow suit.
British Foreign Secretary 
William Hague accused 
the Iranian government 
of tacit support for Tues-
day’s attack by hundreds 
of demonstrators, though 
he stopped short of cutting 
diplomatic ties altogether.
“If any country makes it im-
possible for us to operate 
on their soil they cannot 
expect to have a function-
ing embassy here,” Hague 
said in a speech to parlia-
ment.
To cheers from lawmakers, 
Hague said he had ordered 
all Iranian Embassy staff 
to leave Britain within 48 
hours and closed the mis-
sion in London immedi-
ately.
All Britain-based staff had 
also been evacuated from 
the embassy in Iran for 
their safety and the mission 
had been shut just minutes 
before he spoke, he added.
The protests in Tehran were 
called to vent anger over 
Britain’s announcement 
last week that it was halting 

U.K. shuts embassy in Iran, expels diplomats

all transactions with Iran’s 
financial system, including 
its central bank.
Iranian officials this week 
retaliated by passing a law 
to expel the British am-
bassador within days as 
diplomatic ties were down-
graded.
British Prime Minister Da-
vid Cameron had earlier 
promised “very tough ac-
tion” following the violent 
scenes when around 200 
protesters rampaged for 
hours through Britain’s two 
diplomatic compounds in 
Tehran.
They tore down the Union 
Jack flag, ripped up pic-
tures of Queen Elizabeth II, 
trashed embassy offices, 
set documents alight, and 
briefly blocked the move-
ments of six diplomats.
Iranian police, who initially 
appeared to do little to pre-
vent the violence, eventu-
ally forced protesters to 
leave after firing tear gas 
and clashing with them, 
Hague said.
“The idea that the Iranian 
authorities could not have 
protected our embassy or 
that this assault could have 
taken place without some 
degree of regime consent 
is fanciful,” he said.
But he said the British ac-
tions did “not amount to 
the severing of diplomatic 
relations in their entirety. 
It is action that reduces 
our relations with Iran to 
the lowest level consistent 
with the maintenance of 
diplomatic relations.”The 
United States demanded 
“clarity” from Iran Wednes-
day on whether it would 

protect foreign diplomats 
and backed Britain’s deci-
sion to expel the Iranian 
diplomats.
“We are looking for some 
clarity from the Iranian re-
gime that they’re going to 
live up to their international 
obligations to protect the 
welfare and safety of diplo-
mats,” said Josh Earnest, a 
White House spokesman.
The situation dramatically 
heightened tensions be-
tween the West and Iran 
over Tehran’s nuclear pro-
gram, which it insists is 
only for civilian purposes.
EU foreign ministers held 
talks Wednesday on issues 
including Iran, with Britain 
believed to be pushing for 
coordinated action that 
could include oil sanc-
tions.
France, Germany and 
the Netherlands all said 
Wednesday they were re-
calling their ambassadors 
to Iran for “consultations,” 
while Norway closed its 
Tehran embassy and Swe-
den summoned the Iranian 
ambassador.
“Given the flagrant and 
unacceptable violation of 
the Vienna convention on 
diplomatic relations and 
the seriousness of the vio-
lence, the French authori-
ties have decided to recall 
their ambassador from Iran 
for consultations,” French 
Foreign Ministry spokes-
man Bernard Valero said in 
a statement.
“Tomorrow ... with our Euro-
pean partners, we will dis-
cuss further repercussions 
of this latest irresponsible 
behavior by the Iranian au-

A British police car secures the area outside of the IRANian Embassy in west London, Wednes-
day Nov. 30, 2011.(AP Photo/Yui Mok, PA)
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thorities,” Valero said.
In what appeared to be re-
prisal attacks, police in the 
Swiss capital Bern said they 
arrested two young men for 
throwing incendiary de-
vices and stones at Iran’s 
embassy Wednesday.
The U.N. Security Council, 
the United States, the Euro-
pean Union and even Iran’s 
ally Russia all condemned 
the attacks as unaccept-
able.
But prominent Iranian 
MP Aladdin Brujerdi, the 
chairman of the Iranian 
parliamentary national se-
curity and foreign policy 
commission, Wednesday 
said “Britain is responsible 
for all the repercussions of 
its action.”
“We recommend other Eu-
ropean nations not follow 
the policies of Britain and 
the United States,” Brujerdi 
said.
Iran’s foreign ministry had 
earlier expressed “regret” 
over the incident, and a se-
nior policeman was quoted 
as saying that some pro-
testers had been arrested.
Parliamentary Speaker Ali 
Larijani defended the pro-
testers, saying they had 
been angered by the British 
government and “decades 
of domineering moves by 
the British in Iran.”
Britain’s sanctions against 
Iran’s financial system 
were announced in con-
junction with similar mea-
sures by the United States 
and Canada following a 
U.N. report which crystal-
ized fears about Tehran’s 
nuclear program.
The European Union’s for-
eign ministers are to meet 
in Brussels Wednesday to 
map out Europe’s response 
to the report. French Presi-
dent Nicolas Sarkozy has 
proposed freezing central 
bank assets and halting oil 
purchases to press Tehran 
to halt its nuclear program.
The EU has already decided 
to add some 180 names to 
a list of people and entities 
targeted by pan-European 
sanctions. Diplomats said 
earlier this week that the 
French proposal for an 
embargo is being met with 
resistance from some EU 
capitals. 

OCCUPIED JERUSA-
LEM: Israel announced 
Wednesday it was releas-
ing millions of dollars 
in tax revenues it owes 
the Palestinians, lifting a 
month-old freeze that had 
threatened to undermine 
the pro-Western Palestin-
ian Authority.
Prime Minister Benjamin 
Netanyahu had come un-
der international pressure 
to hand over the funds, 
about $100 million a month 
that includes import duties 
Israel collects on behalf of 
the West Bank-based au-
thority.
The money is vital for 
paying civil servants em-
ployed by the Palestinian 
government in the occu-
pied West Bank, where it 
exercises limited self-rule 
under interim peace deals 
with Israel.
In a punitive measure, Is-
rael began withholding 
the funds on Nov. 1, a day 
after the Palestinians won 
membership in the U.N. 
cultural agency UNESCO 
as part of their unilateral, 
and slow-moving, drive 
for U.N. statehood recog-
nition.
Israel has called on the 
Palestinians to abandon 
that bid and return to 
peace talks that collapsed 
in September 2010 over 
Israeli settlement building 
in the West Bank and East 
Jerusalem which they say 
will deny them a viable 
state.
An Israeli government offi-

cial said tax payments for 
October and November 
would be handed over to 
the Palestinian Authority, 
but Netanyahu made clear 
that he reserved the op-
tion to halt them again.
“Netanyahu approved the 
resumption of tax revenue 
transfers, at this stage, to 
the Palestinian Authority,” 
said a statement issued 
by the prime minister’s of-
fice after his inner Cabinet 
gave its backing.
The statement cited what 
it described as a suspen-
sion of “unilateral moves” 
by the Palestinian Author-
ity, a reference to any 
further bids for status up-
grades in U.N. bodies.
“If the Palestinian Au-
thority takes unilateral 
steps again, the transfer 
of funds will be reconsid-
ered,” it said.
Commenting on the deci-
sion to transfer the funds, 
Saleh Rafat, a member of 
the Palestine Liberation 
Organization’s executive 
committee, said: “This 
is first of all Palestinian 
money ... Israel should 
have retracted this deci-
sion weeks ago.”
Last week, Palestinian 
Prime Minister Salam 
Fayyad said the Palestin-
ian Authority was “fast 
approaching the point of 
being completely incapac-
itated” and would not be 
able to pay about 150,000 
workers this month if Is-
rael did not release the 
money. 

Israeli Prime Minister Benjamin netanyahu gestures as he speaks during a Likud 
faction meeting in the Knesset, Israel’s parliament, in Jerusalem, Monday, Nov. 
28, 2011. netanyahu hinted Monday that Israel might soon release tens of mil-
lions of dollars owed to the Palestinians, according to officials who heard him 
testify before an influential parliamentary panel. (AP Photo/Sebastian Scheiner)
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ANKARA/JEDDAH/BEI-
RUT: Turkey said Wednes-
day it had suspended all 
financial credit dealings 
with Syria and frozen Syr-
ian government assets, 
joining the Arab League 
and Western powers in 
imposing economic sanc-
tions against President 
Bashar Assad’s govern-
ment.
The world’s largest Islam-
ic body, meanwhile urged 
Syria to “immediately 
stop the use of excessive 
force” against its citizens 
to avert the threat of for-
eign intervention.
Ekmeleddin Ihsanoglu, 
secretary-general of the 
Organization of Islamic 
Cooperation, told a news 
conference in the Red Sea 
City of Jeddah that for-
eign ministers, attending 
an OIC meeting, called on 
Damascus to quickly en-
ter into a dialogue with its 
opponents.
“The executive commit-
tee [of the OIC] ... urges 
the Syrian authorities to 
immediately stop using 
excessive force against 
citizens and to respect 
human rights,” a state-
ment said.
Ihsanoglu earlier said the 
57-member body wanted 
to try to resolve the cri-
sis in Syria within the OIC 
without foreign interven-
tion, saying the group op-
posed any plans to take 
the issue to the interna-
tional community.
“We are keen to preserve 
Syria’s safety, security 

Turkey follows through on Syria sanctions threat

and stability, and insist 
on rejecting the interna-
tionalization of the Syrian 
crisis and on working to-
wards resolving it within 
the broader Islamic fam-
ily,” Ihsanoglu said at the 
start of the meeting.
But at a news conference 
after the session, Ihsano-
glu warned that Syria’s 
failure to heed calls for a 
peaceful resolution would 
make internationalization 
inevitable.
“If this problem is not 
solved within this family, 
it will go to other places ... 
We think and Syria thinks 
that it is better to solve the 
problem within this frame-
work,” he said.
Asked whether the OIC 
had considered expelling 
Syria from its ranks, Ih-
sanoglu said that was not 
considered.
Syrian Foreign Minister 
Walid al-Moallem left the 
meeting without speaking 
to journalists.
Syrian security forces 
have been using lethal 
force to crack down on 
demonstrations that be-
gan in March against 41 
years of rule by the Assad 
family. Assad says that 
his forces are confronting 
saboteurs inspired by for-
eign powers.
Wednesday’s OIC meet-
ing came as Turkey fol-
lowed through on threats 
of sanctions and the Arab 
League unveiled a list of 
top Syrian officials facing 
a travel ban Wednesday.
The 17 officials who could 

be banned from traveling 
to other Arab countries 
include the defense and 
interior ministers, along 
with close members of 
Assad’s inner circle. As-
sad’s millionaire cousin, 
Rami Makhlouf, who has 
controlled the mobile 
phone network and other 
lucrative enterprises in 
Syria, and the president’s 
younger brother Maher, 
who is believed to be in 
command of much of the 
crackdown, also were on 
the list.
The 17 high-level Syrian 
officials facing an Arab 
League travel ban also 
include a number of of-
ficials in the state secu-
rity service, including 
Maj. Gen. Assef Shawkat, 
the deputy chief of staff 
for security affairs who is 
married to Assad’s sister, 
Bushra.
The travel ban is part of 
an unprecedented series 
of sanctions announced 
by the 22-nation bloc Sun-
day. While many of the 
sanctions went into effect 
immediately, including 
cutting off transactions 
with the Syrian central 
bank, halting Arab gov-
ernment funding for proj-
ects in Syria and freezing 
government assets, the 
travel ban will still need 
be reviewed by a techni-
cal committee Saturday in 
Doha, Qatar.
The League imposed 
sanctions after Damascus 
failed to agree to allow a 
500-strong monitoring 
mission into Syria.
Turkish Foreign Minis-
ter Ahmet Davutoglu told 
a news conference that 
Turkey was imposing a 
travel ban and freezing 
the assets of “certain of-
ficials who are members 
of the main cadre of lead-
ers, who are the subject of 
claims of exerting violence 
against the people or of 
resorting to illegitimate 
means.”“All shipments of 
arms and military equip-

ment through Turkey’s 
land, airspace and seas 
... will be prevented,” he 
said.
He said Ankara was sus-
pending all ties to the Syr-
ian central bank, freezing 
any Syrian government 
assets in Turkey and sus-
pending any loan deals. 
Future dealing with the 
Syrian Trade Bank would 
be suspended, while cur-
rent deals would continue.
He also announced the 
suspension of a joint eco-
nomic and political coop-
eration council between 
the two countries “until a 
legitimate leadership that 
is in peace with its people 
comes to power in Syria.”
However, in imposing the 
sanctions, Davutoglu said 
Ankara had taken “me-
ticulous care” to not in-
flict suffering on the Syr-
ian people because of the 
mistakes of the govern-
ment.
“We will also evaluate ad-
ditional measures that 
we can take after this, 
depending on the behav-
ior of the Syrian govern-
ment,” he said.
Turkish President Abdul-
lah Gul, speaking after Da-
vutoglu’s announcement, 
said Turkey was moving 
“extremely carefully.”
“Basic and vital human 
needs such as water or 
electricity will definitely 
not be included in these 
measures,” Gul said.
The new sanctions come 
on top of sanctions already 
imposed by the United 
States and the European 
Union – punishing an al-
ready wobbling economy. 
Turkey and Syria did $2.4 
billion in trade last year, 
according to the Turkish 
Embassy in Damascus.
The sanctions are aimed 
at weakening the resolve 
of Syria’s business class-
es based in the two capi-
tal cities, Damascus and 
Aleppo. Syrian business 
leaders have long traded 
political freedoms for eco-

Moallem and Qatari Prime Minister Sheikh Hamad bin Jassem al-
Thani in Jeddah.
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nomic privileges in Syria, 
where the prosperous 
merchant classes are key 
supporters.
Despite the increased 
diplomatic and finan-
cial pressure, activists 
reported continued vio-
lence Wednesday in sev-
eral areas, including Idlib 
province, which borders 
Turkey, and the southern 
Deraa province. The Brit-
ish-based Syrian Obser-
vatory for Human Rights 
said Wednesday dozens 
of tanks and armored per-
sonnel carriers stormed 
the village of Dael in Deraa 
province early in the morn-
ing amid heavy gunfire.
All communications with 
the village were cut at 
dawn, including mobile, 
land lines as well as elec-
tricity, the observatory 
said.
Another activist coalition, 
called the Local Coordi-
nation Committees, also 
reported explosions and 
deployment of the military 
in Dael and said communi-
cations had been cut.
Syria has banned most 
foreign journalists and 
prevented independent 
reporting, making witness 
accounts and details gath-

ered by activist groups a 
channel of information.
Wednesday, state-run TV 
announced that more than 
900 detainees involved 
in the uprising were re-
leased from prison in an 
act of amnesty. About 
1,700 prisoners were re-
leased earlier this month, 
the state-run news agency 
SANA said.
Separately, a judge in Da-
mascus ordered the re-
lease of nine activists who 
were detained in August, 
human rights campaign-
ers said. “They will be out 
within hours, we are just 
waiting for their papers,” 
said activist Mazen Dar-
wish.
The U.N. Human Rights 
Council will hold a special 
session on the situation 
in Syria Friday following 
a request by the European 
Union, a diplomatic source 
told AFP.
The move follows a report 
published Monday by the 
U.N.-appointed investi-
gators who found Syrian 
security forces had com-
mitted crimes against hu-
manity, including the kill-
ing and torture of children, 
on orders from the top of 
Assad’s command.  

BEIRUT: Marada Move-
ment leader Suleiman 
Franjieh expressed his 
support for Maronite 
Patriarch Beshara Rai 
Wednesday and endorsed 
a system of proportional 
representation in parlia-
mentary elections.
“We came to stress to 
him [Rai] that we were 
and are still with Bkirki 
and we stand today by 
his side in these circum-
stances,” Franjieh told 
reporters after visiting 
the patriarch at his resi-
dence in Bkirki.
The Zghorta MP said he 
supported a proportional 

representation system 
with medium-size dis-
tricts. “We don’t mind the 
adoption of the Orthodox 
[Gathering’s] proposal.
We should have sev-
eral choices, the first of 
which should be that of 
the Orthodox Gathering,” 
Franjieh said. “We must 
agree on an [electoral] 
law and look for what 
unites Christians.”
The Orthodox Gathering 
proposed that each sect 
elects its own MPs within 
a proportional represen-
tation system with a sin-
gle, nationwide electoral 
district.  

Franjieh praises Rai fol-
lowing Bkirki visit
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Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP,  met 
on monday with sev-
eral local teachers and 
representatives from 
the NSW Teachers Fed-
eration outside his East 
Hills Electorate office to 
discuss their concerns 
about the NSW Govern-
ment’s wages legisla-
tion.
«I appreciate the con-
cerns raised by the 
Teacher>s about the 
NSW Government’s 
wages legislation.»  Mr. 
Brookes said.
«However, everyone 
needs to understand 
that if the Government 
does not act to ensure 
wage increases above 
2.5% are matched by 
savings, the impact on 
the State over the next 
four years will be in the 
order of $1.96 billion.»  
He said.
«That is simply money 
NSW does not have at 
the moment because 
under the previous 
Government, a number 
of agreed savings that 
were to fund wages 
increases were never 
achieved.»
«The previous Govern-
ment’s inability to fund 
wage increases result-

MEMBER FOR EAST HILLS 
MEETS WITH TEACHERS

ed in an additional $900 
million in costs to NSW 
taxpayers.» Mr. Brookes 
said.
The meeting with the 
teachers was cordial 
and everyone present 
had an opportunity to 
express their views and 
ask Mr Brookes ques-
tions.
Mr Brookes asked the 
teachers to write to him 
to outline their local is-
sues and said he would 
take their concerns di-
rectly to the Hon. Adrian 
Piccoli, MP, Minister for 
Education.
«Although the Govern-
ment’s policy is going 
to deliver real benefits 
for NSW while ensur-
ing public servants re-
ceive wage increases, 
it is important that the 
decision makers are 
aware of the concerns 
being expressed by my 
constituents.» Glenn 
Brookes said.
«I’m glad the teachers 
took the time to meet 
with me today.»  
«I was elected to rep-
resent the views of all 
East Hills voters and I 
fully intend to do that.»

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671
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RUGBY league great Ar-
thur Beetson has died 
after suffering a heart at-
tack on the Gold Coast. 
Beetson, 66, was riding 
his bike at Paradise Point 
around 9.15am on thurs-
day when witnesses said 
he suffered severe chest 
pains and ambulance of-
ficers were called to treat 
him at the scene.
Queensland Premier 
Anna Bligh broke the 
news of Beetson’s death 
in parliament, saying 
Queensland had lost one 
of its legends.
“He was a knockabout 
bloke from country 
Queensland, he loved 
his league, he loved his 
Queensland and his loss 
will be felt from many,” 
Ms Bligh told parliament.
Beetson was Queen-
sland’s first State of Ori-
gin captain in 1980, and 
coached the Maroons to 
series wins from 1982, 
1983, 1984 and 1989.
He was inducted into the 
Australian Rugby League 
Hall of Fame in 2003.
Born in Roma, he repre-
sented Queensland and 
Australia from 1964 to 
1981.
The first Indigenous 
Australian to captain his 
country, he went on to 
play 29 Tests between 
1966 and 1977.
He made his first grade 
debut with the Redcliffe 
in 1964 and after two 
seasons in the Brisbane 
competition he  joined 

Rugby league legend 
Artie Beetson dies of 

heart attack at 66 

the Balmain Tigers.
He was instrumental 
in the Tigers run to the 
1969 premiership, even 
though he did not play 
in the grand final against 
South Sydney due to 
suspension.
After he left the Tigers 
in acromonious circum-
stances in 1970 he linked 
with Eastern Suburbs, 
winning two premier-
ships in 1974-75 before 
ending his Sydney ca-
reer with Parramatta. He 
returned to end his play-
ing career with Redcliffe 
in 1981.
He later coached Aus-
tralia, Queensland the 
Roosters, Redcliffe and 
the Cronulla Sharks.
In February 2008, Beet-
son was named in a list 
of Australia’s 100 Great-
est Players (1908-2007) 
which was commis-
sioned by the NRL and 
ARL to celebrate the 
code’s centenary year in 
Australia.
Beetson went on to be 
named in the front-row in 
Australian rugby league’s 
Team of the Century.
He was hospitalised in 
Townsville in 2009 dur-
ing a work visit.
Beetson was one of just 
seven Immortals, along-
side Clive Churchill, Bob 
Fulton, Reg Gasnier, 
Wally Lewis, Graeme 
Langlands and Johnny 
Raper.
In recent years, he spent 
many years as a recruit-
ment officer for sides in 
NSW and Queensland.

LABOR’S Left faction 
will oppose a push by 
Immigration Minister 
Chris Bowen to lift the 
nation’s refugee intake 
in exchange for plat-
form changes to sup-
port his so-called Ma-
laysian Solution. 
Left convenor Doug 
Cameron said the refu-
gee intake should be 
lifted, but the change 
should not be tied to 
the Malaysia people 
swap plan.
“I would not think that 
the Left would support 
that proposition,” he 
told The Australian On-
line.
“It’s time to stop treat-
ing refugees like they 
are some kind of dis-
ease affecting Austra-
lia.”
Senator Cameron said 
Mr Bowen’s proposed 
Malaysia Solution had 
little change of suc-
ceeding in parliament 
and should not gain the 
support of the ALP’s 
policy-making confer-
ence, which begins to-
morrow.
“The principled po-
sition is to increase 
our refugee intake, do 
heavy lifting as coun-
tries like Malaysia are 
already doing, continue 
to take steps against 
people-smugglers in 
cooperation with our 
regional partners but 
play a more humane 
and fair role in dealing 
with asylum-seekers,” 
he said.
Mr Bowen will propose 
at the ALP’s confer-
ence that the party 
amend its platform to 
reflect an “aspiration” 
for Australia to boost 
its refugee intake from 
13,750 to 20,000.
“I just think it’s very 
important that the La-
bor platform, which is 

ALP brawl looms over plan 
to lift refugee intake in bid to 

shore up Malaysian swap plan 
after all a statement of 
broad objectives, has 
that objective in it for 
the first time,” he told 
the ABC.
But the Immigration 
Minister wants the Left 
to back his stalled Ma-
laysian Solution as part 
of a tough offshore 
processing regime to 
tackle people-smug-
gling.
“Just increasing your 
refugee intake is not a 
deterrent to getting on 
a boat to come to Aus-
tralia, but if it is part of 
a broader mix, which 
included offshore pro-
cessing, that would be 
important,” he said.
Senator Cameron con-
firmed the Left would 
also propose a motion 
at the ALP conference, 
starting in Sydney to-
morrow, that Labor 
should abandon its 
pledge to return to sur-
plus by 2012-13 if the 
global economic situa-
tion continues to dete-
riorate.
“I think generally the 
position the govern-
ment has adopted on a 
return to surplus under 
current economic con-
ditions is reasonable,” 
he said.
“But if the economic 
situation in Europe 
and the United States 
deteriorates and has 
an affect on employ-
ment in Australia then 
I am strongly of the 
view that the govern-
ment should prioritise 
jobs over budget sur-
pluses.”
Labor Left delegates to 
conference will meet 
this afternoon to dis-
cuss conference pro-
posals including gay 
marriage, uranium 
sales to India, party 
reform and industrial 
relations.



Page 37صفحة 37     

News

Politicians get a Christmas cracker of a pay rise 

No wonder she’s happy ... Prime Minister Julia Gillard. Picture: 
The Daily Telegraph Source: HWT Image Library

PRIME Minister Julia Gil-
lard’s pay packet is to 
soar by $90,000 to about 
$470,000 - making her 
higher paid than US Presi-
dent Barack Obama and 
British PM David Cam-
eron. 
Former Liberal member 
and new Speaker Peter 
Slipper will pocket at least 
$315,000 after snaring a 
$70,000 pay rise as part 
of a generous pay rise for 
federal MPs - to be in ef-
fect in time for Christmas.
A social services expert 
says politicians will now 
be under pressure to jus-
tify their pay rises, when 
in other professions you 
must prove your perfor-
mance has improved to 
command a bump.
Just days after the Gillard 
government announced 
plans to slash billions of 
dollars in public spending 
as part of a savage mini-
budget, The Daily Tele-
graph reports the base 
salary for even the most 
junior parliamentarian will 
jump from $140,000 to at 
least $180,000.
The benefits will be even 
more lucrative for shadow 
ministers - such as Joe 
Hockey, Malcolm Turnbull 
and Chris Pyne - who will 
be paid a special “load-
ing” for the first time.
The Government is brac-
ing for a public backlash 
to the pay deal, particular-
ly after its spending cuts 
announced just two days 
ago included slashing the 

baby bonus and reducing 
public service spending.
Victorian Council of Social 
Services chief Cath Smith 
said MPs should show im-
provements in the same 
way they expect improve-
ments from nurses, police 
or teachers.
“I think we need to see 
some productivity and ef-
ficiency gains by our pol-
lies as well, their account-
ability for pay rises,” Ms 
Smith said.
“If you’re going to have 
pay rise at the moment if 
you’re government fund-
ed or you’re a public sec-
tor workforce you’ve got 
to demonstrate account-
ability and productivity 
improvements so I think 
I would like to see some 
productivity improve-
ments for how parliamen-
tarians work as well.”
She suggested one exam-
ple would be to improve 
behaviour during ques-
tion time.
“I think the point of Parlia-
ment is to debate ques-
tions of policy so I would 
certainly put some mea-
sures around efficiency 
in debating policy rather 
than personal attacks.”
Perks cut
But the lifetime Gold Pass 
will be axed for future MPs 
as part of an overhaul 
of entitlements aimed at 
cleaning up a system 
open to abuse.
The overseas study allow-
ance - which allows MPs 
to travel first class around 

the world to study wine re-
gions and fashion houses 
- will also be junked.
After a lengthy review, the 
independent Remunera-
tion Tribunal has decid-
ed on the biggest boost 
to federal MPs’ salaries 
in decades - reversing 
Kevin Rudd’s decision to 
“freeze” their pay during 
the global financial crisis.
Well placed Canberra 
sources said the tribu-
nal’s decision would see 
the current base salary for 
MPs - $140,910 - increased 
to at least $180,000 and 
possibly more.
This will lift the salary of 
Mr Slipper, who last week 
become Speaker, from 
$168,000 when he was 
Deputy Speaker to about 
$315,000 when the new 
deal begins.
And this is before you add 
in all the perks of office.
Treasurer Wayne Swan - 
who is also Deputy Prime 
Minister - will take home 
about $370,000 compared 
to his current salary of 
$287,000.
And, while Finance Minis-
ter Penny Wong has been 
busy slashing spend-
ing, she will earn a hand-
some increase of around 
$70,000 - boosting her 
pay to about $310,000.
It is expected the pay ris-
es will flow to all MPs and 
Senators shortly after the 
announcement next week 
-and possibly appear in 
their next pay packet.
The government is brac-
ing for a public backlash 
to the pay deal, particu-
larly after announcing 
spending cuts including 
reducing the baby bonus 
and announcing plans 
to slash public service 
spending.
Senior Coalition figures 
are backing the reforms, 
arguing the present pay 
scales for federal MPs are 
too low.
It is expected MPs will 
keep their electorate al-
lowances - worth up to 
$46,000 for some parlia-

mentarians.
It was expected this would 
be “rolled into” the base 
salaries for MPs but the 
tribunal has decided to 
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FORMER NSW minister 
Ian Macdonald has admit-
ted to being inside a hotel 
room with a “masseuse”, 
but says he fell “asleep 
as soon as his head hit 
the pillow” and kept his 
clothes on. 
Mr Macdonald took the 
witness stand at the In-
dependent Commission 
Against Corruption at 
12pm today, and admit-
ted that he stayed with 
the woman at the Four 
Seasons Hotel for a cou-
ple of hours.
He could not recall kiss-
ing the prostitute Tiffanie 
roughly or lying on top of 
her but didn’t deny this 
occurred.
He said Ron Medich drove 
him to the hotel and paid 
for what he believed was 
a late-night remedial mas-
sage.
But according to Mr Mac-
donald’s evidence, he 
was very tired and had 
consumed too much al-
cohol so he lay down on 
the bed and fell asleep 
immediately.
Mr Macdonald could not 
explain mobile phone re-
cords that showed he ac-
cessed the internet from 
his phone at 11.18pm and 
again at 1am - after he left 
Mr Medich and entered 
the hotel room.
Mr Macdonald denied tak-
ing off any clothes in the 
room, except for his jack-
et, and could not recall 
telling the prostitute Tif-
fanie: “If only you knew 
who I am, you would be 
surprised.”
Mr Macdonald inferred 
that he was the victim of 
a honeytrap constructed 
by Mr Medich and Mr Gat-
tellari.
“I’m not saying that I was 
a victim, but I’m saying 
that clearly other things 
were going on that I was 
not privy too,” he said.

Plonk, prostitutes, a paranoid pollie: Former NSW Minister 
Ian Macdonald appears before the ICAC inquiry 

keep it as an entitlement.
The boost in pay means 
the prime minister, who is 
paid a loading of 160 per 
cent, takes home at least 

$470,000 - more than US 
president, who earns 
about $400,000, and Mr 
Cameron, whose salary is 
about $221,000.

Asked why he didn’t just 
go home if he was tired, 
Mr Macdonald replied 
that he “should have”.
The commission is inves-
tigating allegations that 
Mr Macdonald accepted 
the services of a prosti-
tute from Mr Medich and 
Lucky Gattellari in return 
for the minister organis-
ing for electricity com-
pany executives to attend 
dinners at the Tuscany 
Restaurant in June and 
July 2009.
Earlier today, the ICAC 
heard:
FRANK Moio, the maitre’d 
at the Tuscany Restau-
rant, has denied that he 
organised a prostitute for 
former NSW minister Ian 
Macdonald.
Mr Moio today contradict-
ed evidence given to the 
Independent Commission 
Against Corruption by 
accused murderer Ron 
Medich, who said he was 
asked to help organise 
the liaison by Mr Moio. 
Mr Moio said he didn’t 
think Mr Macdonald was 
the type of man to “go 
with a girl”.
He denied that he was ini-
tially to drive Mr Macdon-
ald from the restaurant 
in Leichhardt to the Four 
Seasons Hotel for the lia-
sion on July 15, 2009.
He told the inquiry the first 
he heard of the dalliance 
was when Mr Macdon-
ald’s wife Anita Gylseth 
found the electronic hotel 
key in a trouser pocket 
the next day and contact-
ed the restaurant.
“I know his wife and I 
know he’s freshly married 
and I didn’t think that Mr 
Macdonald was the type 
to go with a girl,” he said.
The commission is inves-
tigating allegations that 
Mr Medich and business 
party Lucky Gattellari or-
ganised for a prostitute 

to kiss and fondle Mr 
Macdonald as a favour 
in return for the minister 
organising for electricity 
company executives to 
attend dinners at the Tus-
cany Restaurant in June 
and July 2009.
Mr Moio told the commis-
sion that he believed the 
prostitutes seated at a 
nearby table - which Mr 
Macdonald was to select 
from - were “part of the 
company” in which Mr 
Medich invested.
“That was my impres-
sion and I think Mr Med-
ich mentioned more than 
once that ‘the girls work 
for us’,” he said.
Mr Gattellari said in earli-
er evidence that directors 
of the electrical company 
had prostitutes “on tap”. 
Mr Medich in his evidence 
yesterday portrayed Mr 
Moio as far more than a 
man who ran a restau-
rant.
Mr Moio today said he 
was paid $3000 a week 
by Mr Gatteralli for intro-
ductions to “government 
ministers” who dined at 
the restaurant.
It was also to introduce to 
large construction com-
panies. 
The commission heard 
half of this money was 
paid to Mr Moio’s son-
in-law who was given 
a “phantom job” at the 
electrical company.
The balance was to be 
given to Mr Moio in cash, 
and he agreed this was 
“good money”.
Mr Moio rejected sugges-
tions that when the pay-
ments to his son-in-law 
dried up he complained 
to the company accoun-
tant Kim Shipley.
The money was to be 
paid to Mr Moio in “what-
ever way requested” by 
Mr Moio, the contract 
stated.
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MORE than $400 will 
be shaved off the baby 
bonus and some visa 
charges will jump as the 
Government battles to 
turn a $37 billion Budget 
deficit into a $1.5 billion 
surplus. 
Treasurer Wayne Swan 
today outlined wide-
spread Budget pruning 
as he released the Trea-
sury’s regular assess-
ment of the economy, 
the Mid-year Economic 
and Fiscal Outlook (MY-
EFO).
The Government is tight-
ening its belt - and yours 
as well.  Scroll down to 
take our Cost of Living 
survey to tell us how 
tough it is to make ends 
meet.
The bid for a surplus was 
backed by a new AAA 
rating from a financial 
agency, meaning that for 
the first time even Aus-
tralia has been given top 
marks by all three major 
rating agencies.
The Government fore-
casts a $1.5 billion sur-
plus in 2012-13 - to be 
contained in next May’s 
Budget - despite a giant 
deficit of $37 billion for 
2011-12, up from a pro-
jected $22.6 billion.
Treasurer Wayne Swan 
confirmed on teusday  
that Government tax 
revenue had fallen by 

$20 billion over the four 
years beginning this fi-
nancial year, ramping up 
the deficit.
Along with the baby bo-
nus cut, Mr Swan an-
nounced other cost 
cutting measures includ-
ing:
•	 A	 one-off	 in-
crease in the efficiency 
dividend demanded of 
departments, set to raise 
$1.5 billion, and possibly 
causing public service 
job losses and service 
reductions;
•	 Attacking	 rort-
ing of the Living Away 
from Home Allowance 
tax concessions for for-
eign executives working 
here, expected to save 
$710 million;
•	 Making	 it	 harder	
to get the Dependent 
Spouse Offset avail-
able to spouses without 
children by limiting it to 
those born after 1952, 
which is expected to 
save $370 million;
•	 Reducing	 the	
Baby Bonus from 1 Sep-
tember 2012 to $5000, 
down from $5400, and 
a three-year pause in 
indexation of the pay-
ment. The Paid Parental 
Leave Scheme will not 
be touched;
•	 I n c r e a s i n g	
charges for some visas 
for non-residents com-

FAMILY SQUEEZE: Cuts to baby bonus to 
get back to surplus 

ing to Australia to ensure 
Australian taxpayers are 
no longer subsidising 
visa applications, saving 
$613 million.
Today the third of the 
big three economics rat-
ings agencies, Fitch, up-
graded Australia’s long-
term outlook from AA+ to 
AAA.
The promotion was cred-
ited in part to Australia’s 
“low public debt” and 
“credible inflation target” 
by Fitch Ratings, which 
with Standard&Poors 
and Moodies evaluates 
the strengths of national 
economies.
“These factors have 
helped Australia weather 
a number of externally-
driven shocks over the 
past two decades,” said 
the agency.
It	 added	 Australia’s	
debt-to-GDP ratio was 
26.3 per cent in 2010-
11, while the average for 
like economies was 55.7 
per cent in 2010.  But 
it warned the aim for a 
Budget surplus in 2013 
might not be practicable.
“The Federal Govern-
ment remains committed 
to returning the Com-
monwealth Budget back 
to surplus by FY2012-13 
(fiscal year ending 30 
June, 2013), although a 
further deterioration in 
global economic con-

Treasurer Wayne Swan has revealed the baby bonus will be slashed by $400 to get the bud-
get back to surplus. Picture: Kym Smith Source: The Daily Telegraph 

On Saturday 19/11/2011 
Beirut Hellenic Bank 
opened its 15th Branch 
at Chullora Marketi-
place.
The Bank celebrated 
the occasion by pro-
viding sweets and re-
freshments for the cus-
tomers and guests. The 
Bank’s Deputy CEO Mr 
Steven Pambris was 
available on the day to 
say a few words and 
was honoured to have 
MP Barbara Perry visit 
the branch at midday 
and say a few words 
to the people in atten-
dance.
The new Bank branch 

Hellenic Bank opened 
its 15th Branch at 

Chullora Marketiplace

highlight’s the Bank’s 
commitment to be 
close to the communi-
ty it serves and is part 
of the strategic move 
to expand the network 
and service more peo-
ple in Australia. The 
experience customers 
get when they visit the 
bank with it’s beautiful 
design and open plan is 
testament to the Bank’s 
desire to be a modern 
and caring brand.
The Bank looks for-
ward to providing the 
best service and award 
winning products to 
customers in the Chul-
lora area.
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ditions could delay the 
achievement of this ob-
jective,” said the Fitch 
assessment.
The cuts make it more 
likely the Reserve Bank 
will lower official inter-
est rates by another 0.25 
percentage points next 
week as the Govern-
ment looks for parallel 
assistance on monetary 
policy.
It	 wants	 mortgage	 and	
credit interest rates 
generally to fall as it im-
proves the Budget re-
sult.
The Government’s confi-
dence in Australia being 
able to withstand the col-
lapse of European econ-
omies was bolstered by 
an independent forecast 
that investment in the 
mining industry at Octo-
ber was a record $231.8 
billion, a rise of 34 per 
cent from April.
The public service will 
be asked to provide 
much of the savings and 
the Opposition immedi-
ately accused Ms Gillard 
of breaking an election 
promise.
In	July	 last	year	Ms	Gil-
lard said the public ser-
vice would be spared 
across-the-board cuts.
The mid-year assess-
ment said unemploy-
ment was expected to go 
from 5.2 per cent to 5.5 
per cent as national out-
put falls.
Economic growth in 
2011-12 was expected 
to come in below expec-
tations at 3.25 per cent, 
down by 0.75 per cent.
Net debt - as opposed 
to the gross debt calcu-
lated by Fitch Ratings - 
is expected to be 8.9 per 
cent of GDP in 2011-12, 
falling to 7.7 per cent in 
2014-15. This would be 
one of the lowest debt 
ratios in the world.

 L-R): Kevin Joseph, Deputy CEO Steven Pambris, Barbara Perry)
 MP, Soteris Hadjikyriacou and Despina Savva

 L-R): Tony Mrad, Malak Takache, Nancy Chrysanthakopoulos)
and Despina Savva
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FAMILY VALUE DINNER BOX™

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