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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

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

وافرنجية للعمل يف 
 حلويات ابراهيم

للمعلومات االتصال 
على:

95972071

مطلوب

Full Ad and 
details on  
page 20

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

»حزب اهلل« النقابي »يصّوب« موقفه احلكومي: نرفض صيغة األجور.. والرئيس سليمان رفض استقباله

فيلتمان لـ»14 آذار«: ليحكم اإلسالميون ... وليعد احلريري!
اليت  العاصفة  تنجح  مل 
أمس  لبنان،  ضربت 
آثار  غسل  يف  االول، 
العمالية  ـ  احلكومية  األزمة 
زيارة  وجاءت  املتفاقمة، 
اخلارجية  وزير  مساعد 
األمريكية جيفري فيلتمان، 
السياسي  الطقس  لتزيد 
لبنان سوادًا، يف ظل  يف 
رماها يف  اليت  »النصائح« 
صوالته وجوالته يف طول 
البالد وعرضها، حتى كاد 
موعد  للبعض  حيّدد  أن 
السوري  النظام  سقوط 
وكل املنظومة املتصلة به، 
وحبذا لو أن أهل السياسة 
األكثرية  يف  لبنان،  يف 
بينهما،  وما  واألقلية 
مع  يتضامنوا  أن  قرروا 
رئيس  دولتهم،  رأس 
ميشال  مجهوريتهم 
تصرف  الذي  سليمان، 
تصرفًا يليق باملقام الذي 
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

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

التتمة صفحة 17
كل  وبتضحيات  أواًل  ميثله 
برفضه  ثانيًا،  اللبنانيني 
ردًا  فيلتمان،  استقبال 
األمريكيني  تصرف  على 

غري الالئق معه أثناء رحلته 
األمريكية األخرية.

بدا  األثناء،  هذه  يف 
العام،  العمالي  االحتاد 

مسعى عراقي لدى دمشق »إلزالة كل العقبات«

األسد لوفد لبناني: 
سوريا ستتجاوز ما متّر به

بعدما طالبت الديبلوماسية 
عقوبات  بالغاء  السورية 
اليت  العربية  الدول  جامعة  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

نسخة منقحة عن مساومات 
السياسة،  أهل  وصفقات 
على  »سرًا«  وافق  عندما 
اجلديدة،  األجور«  »صيغة 
مع  بالتواطؤ  األول،  أمس 
واهليئات  السلطة  أهل 

ترك  طالبًا  االقتصادية، 
يعلن  بأن  له،  هامش 
فيما  إعالميًا،  هلا  رفضه 
احلكومة  أهل  بعض  كان 
ينقلبون، يف اليوم التالي، 
تصويتهم،  حرب  على 
بإعالنهم رفضهم لقرارات 
»املخّيبة  الوزراء  جملس 
حبق  واجملحفة  لآلمال 
وانضمامهم،  اللبنانيني«، 
اىل  اهلل«،  »حزب  وحتديدًا 
الدعوة اليت أطلقتها هيئة 
واحلزب  النقابية  التنسيق 
الشيوعي و«التيار الوطين 
والتظاهر  لإلضراب  احلر« 

يوم اخلميس املقبل!
من  السياق،  هذا  ويف 

اقرت يف 27 تشرين الثاني 
على سوريا يف مقابل توقيع 

دخان يتصاعد من حريق نتج من تفجري انبوب للنفط يف مصفاة حمص أمس االول

ميقاتي مستقبال  فيلتمان
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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

 W³FK� dšQ²� X½« q¼
pMÐù ÂbI�« …d�

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

h??�?ý q?�
`????????Ð«—

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

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
 مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري 
والرقص الشرقي
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Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

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

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

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

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

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

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

جملس  رئيس  استقبل 
عني  يف  بري  نبيه  النواب 
وزير  االول  امس  التينة 
غازي  العامة  االشغال 
معه  وعرض  العريضي 

التطورات الراهنة.
وخالل اللقاء قدم العريضي 
لربي كتابه اجلديد فلسطني 
حق ال ميوت مؤكدا الصداقة 
والعالقة اليت نفتخر بها مع 

دولة الرئيس.
سويا  دائما  حنن  وقال: 
لبنان  عن  الدفاع  يف  ومعا 
فلسطني  وعن  وعروبته، 

وحق الشعب الفلسطيين.
نقابة  جملس  استقبل  ثم 

تلقى برقية من رئيس جملس الشيوخ الفرنسي

بري استقبل العريضي ونقيب 
احملامني والوفد

سليمان بدأ زيارته الرمسية الرمينيا بلقاء اجلالية:

مستمرون بالدعوة اىل احلوار وحتسني ادائنا الدميقراطي
العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
يف  االستمرار  سليمان  ميشال 
احلوار  نهج  اعتماد  اىل  الدعوة 
مقررات  تطبيق  على  والعمل 
وحتسني  الوطين  احلوار  مؤمتر 
ادائنا الدميوقراطي واللجوء اىل 
اي  حلل  الشرعية  املؤسسات 
خلل طارىء بعيدا عن اي عنف، 
قدراتنا  لتعزيز  اجلهد  ومواصلة 
والرادعة  املقاومة  الوطنية 
تهديد  اي  وجه  يف  وتوحيدها 
او عدوان، واملضي يف الضغط 
القرار  لتنفيذ  اسرائيل  على 
واستعادة  مندرجاته  بكل   1701
أرضنا  على  سيادتنا  كامل 
العسكرية  القوات  وسيطرة 
على  سواها  دون  من  اللبنانية 

مقدرات الوطن.
يتحضر  لبنان  ان  أوضح  واذ 
صعيد  على  االصالح  من  ملزيد 
جديد  قانون  اقرار  على  العمل 
الالمركزية  واقرار  لالنتخابات 
االدارية وحتسني قطاع اخلدمات، 
كما انه سيبدأ رحلة التنقيب عن 
والنفطية قريبا،  الغازية  الثروة 
فإنه اشار اىل ان زيارته الرمينيا 
الصداقة  عالقات  لتعزيز  تهدف 
دعائم  وتثبيت  املميزة  الثنائية 
تعاون مستقبلي دائم ومتجدد، 
اتفاقات  سلسلة  خالل  من 
عليها  التوقيع  سيتم  تعاون 
بني اجلانبني، الفتا اىل السعي 
حديثة  تعاون  اطر  لبناء  احلثيث 
تنطلق  االغرتاب،  مع  متطورة 
وصوال  االغرتابية  البطاقة  من 
اىل حق املغرتبني يف التصويت 
ان  اىل  مشريا  االنتخابات،  يف 
بني  مباشر  خط  تسيري  موضوع 
موضع  زال  ما  ويريفان  بريوت 

إهتمام ودرس
مواقف سليمان جاءت خالل اليوم 
ارمينيا  اىل  وصوله  من  االول 
يف اطار زيارة رمسية يقوم بها 
بدعوة من نظريه االرميين سريج 
اللبنانية  ترافقه  سركيسيان، 
سليمان  وفاء  السيدة  االوىل 

من  عددا  يضم  رمسي  ووفد 
اىل  اضافة  والنواب،  الوزراء 

وفد اداري وامين واعالمي.
معهد املخطوطات

بعد  زار  سليمان  وكان 
معهد  االول،  امس  ظهر 
االرمينية  القدمية  املخطوطات 
العاصمة  يف   )Matenaradan(
يريفان، ترافقه عقيلته ورئيس 
اخلارجية  وزير  الشرف  بعثة 
االرميين ادوارد نالبانديان حيث 
كان يف استقباهلما مدير املعهد 

هراتشياتامرازيان.
سليمان  دون  اجلولة،  وبعد 
للمعرض،  الذهيب  السجل  يف 
أرمينيا  ختتزن  التالية:  العبارة 
تارخيا من البطولة واجملد وتراثا 
دينيا وإنسانيا وفنيا غنيا تثبته 
من  لكم  القدمية.  املخطوطات 
لبنان وإىل األمة األرمنية العريقة 
التضامن واحملبة  أصدق مشاعر 

والتقدير.
هدية  املعهد  مدير  قدم  بعدها، 
اىل رئيس اجلمهورية عبارة عن 
نادر،  ارميين  خمطوطات  كتاب 
فيما قدم له سليمان كتابا عن 

خمطوطات لبنانية.
أقامت  االول،  امس  ومساء 
استقبال  حفل  اللبنانية  اجلالية 
اجلمهورية  رئيس  شرف  على 
يف  املرافق،  والوفد  وعقيلته 
غولدن  فندق  يف  االقامة  مقر 
السلك  اعضاء  حضره  باالس، 
واالجنيب  العربي  الدبلوماسي 

املعتمد يف ارمينيا.
وعقيلته  سليمان  دخول  وفور 
والوفد الرمسي املرافق القاعة، 
بامسه،  واهلتاف  التصفيق  عال 
حمبتهم  عن  اجلالية  ابناء  وعرب 
وتقديرهم  اللبناني  للرئيس 
اكثر  تقربهم  اليت  الزيارة  هلذه 

فأكثر من وطنهم االم.
ورحب القائم باالعمال يف سفارة 
لبنان يف ارمينيا زياد عطا اهلل 
برئيس اجلمهورية، ورأى انه رمز 
اللبناني، وحامي  لوحدة الشعب 

عن  االول  واملدافع  الدستور 
منيع  وحصن  واحلقوق  احلدود 
وممارستهم  اللبنانيني  لتوافق 
يف  مرجتى  ومالذ  الدميوقراطية 

الصعاب.
والقى سليمان كلمة قال فيها: 
أنا سعيد بأن يكون اللقاء االول 
أبناء  مع  الزيارة  بداية هذه  يف 
اجلالية اللبنانية يف أرمينيا اليت 
انسانية  عالقات  بها  تربطنا 
مطلع  االوسع  مداها  اختذت 
إحتضن  عندما  الفائت  القرن 
الوافدين  االرمن  اللبنانيون 
االضطهاد  من  هربا  لبنان  اىل 
بالدنا  يف  فوجدوا  واجملازر، 
ولدى اهلنا املالذ اآلمن فعاشوا 
اساسيا  مكونا  وباتوا  واندجموا 
من مكونات الشعب اللبناني هلم 
واالجتماعي  السياسي  دورهم 
االستقالل  دولة  قيام  قبل  منذ 
كما لعب االرمن دورا مميزا يف 

عهد املتصرفية عام 1861.
العامل  يف  جيري  ما  ان  وقال: 
العربي ويف سوريا من تطورات 
خاصة  متابعة  ومنكم  منا  يلقى 
ورمبا قلقة حرصا على مستقبل 
االستقرار يف هذه الدول وهناء 
يف  التدخل  دون  ومن  شعوبها 
شؤونها الداخلية. كما نأمل ان 
تذهب هذه التطورات يف اجتاه 
منفتحة  ودميوقراطية  االصالح 
على احلداثة وبشكل حيافظ على 
حقوق االنسان واحلريات العامة 
يف  وحنن  العنف.  عن  بعيدا 
أرمينيا  مع  نعمل  االحوال  مطلق 
إلعادة  للسالم  احملبة  والدول 
للتوصل  اهلادفة  اجلهود  إحياء 
يف  ودائم  عادل  سالم  اىل 
احلقوق  حيفظ  االوسط  الشرق 
العربية والفلسطينية، بعيدا من 
التوطني،  أي شكل من اشكال 
الشرعية  قرارات  اىل  ويستند 
مدريد  مؤمتر  ومرجعية  الدولية 

واملبادرة العربية للسالم.
متكن  الذي  لبنان  إن  اضاف: 
استقراره  على  احملافظة  من 
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نظامه  بفضل  والنقدي  االمين 
املسؤولني  وحكمة  الدميوقراطي 
يتحضر  املصريف،  قطاعه  عن 
طريق  عن  االصالح  من  ملزيد 
لالنتخابات  جديد  قانون  اقرار 
االدارية  الالمركزية  واعتماد 
وحتسني قطاع اخلدمات خصوصا 
واملياه،  الكهرباء  على صعيدي 
بإمكان  االمل  نشوء  اىل  اضافة 
السنوات  خالل  يف  املباشرة 
الغازية  الثروة  باستثمار  املقبلة 
والنفطية اليت مت اكتشافها يف 
سنبدأ  واليت  البحرية  مناطقنا 
وما  قريبا  عنها  التنقيب  رحلة 
عمل  فرص  من  ذلك  يواكب 

وجماالت استثمار.
الدعوة  يف  سنستمر  وتابع: 
والعمل  احلوار  نهج  اعتماد  اىل 
مؤمتر  مقررات  تطبيق  على 
ادائنا  وحتسني  الوطين  احلوار 
اىل  واللجوء  الدميوقراطي 
اي  حلل  الشرعية  املؤسسات 
خلل طارئ بعيدا عن اي عنف، 
قدراتنا  لتعزيز  اجلهد  ومواصلة 
والرادعة  املقاومة  الوطنية 
تهديد  اي  وجه  يف  وتوحيدها 
او عدوان، واملضي يف الضغط 
القرار  لتنفيذ  اسرائيل  على 
واستعادة  مندرجاته  بكل   1701
أرضنا  على  سيادتنا  كامل 
العسكرية  القوات  وسيطرة 
سواها  دون  من  اللبنانية 
ولبنان  الوطن.  مقدرات  على 
لدى  العمل  عن  يتوانى  لن 
الدولية اللزام اسرائيل  املراجع 
التعويض عن كل ما تسببت به 
من  وحروبها  العدوانية  أعماهلا 

قتل وتدمري وإيذاء.
من جهته، التقى وزير الصناعة 
فريج صابوجنيان، بصفته وزير 
الزراعة  وزير  بالوكالة،  الزراعة 
االرميين، ومت خالل اللقاء وضع 
بعض  على  االخرية  اللمسات 
ان  املتوقع  من  اليت  االتفاقات 
امس  توقيعها  جرى  قد  ميون 

اجلمعة.

النقيب  برئاسة  احملامني 
والنقباء  جرب،  نهاد  اجلديد 
السابقني: امل حداد، رمزي 
اقليموس،  انطوان  جريج، 
سليم االسطا، وحضر اللقاء 
احلرة  املهن  مكتب  رئيس 
يف حركة امل علي امساعيل 
ورئيس دائرة احملامني يف 
مصطفى  احملامي  احلركة 
قبالن وجرى عرض لالوضاع 
الشؤون  من  وعدد  العامة 

املتعلقة بالقضاء والعدل.
بري  تلقى  اخرى،  جهة  من 
رئيس  من  جوابية  برقية 
الفرنسي  الشيوخ  جملس 

جان بيار بل.

رأى وزير العمل شربل حناس 
يف حديث اىل صوت املدى: 
ان هناك فرقا جوهريا واسعا 
االجور  تصحيح  مشروع  بني 
الذي تقدم به واملشروع الذي 

أقر يف جملس الوزراء.
ولفت اىل ان املنفعة بالنسبة 
اىل األجراء جاءت أقل بكثري 
مشروعه  يف  يطرحه  مما 
وفوت على اللبنانيني امكان 
السري بعملية صحيحة توصل 
شاملة.  صحية  تغطية  اىل 
لكنه اكد السري يف استكمال 
أمل  على  السياسي  العمل 
النمط  تغيري  من  التمكن 

اإلقتصادي القائم.
يف  حصل  ما  ان  وقال 
تواجه  هو  الوزراء  جملس 
مقاربة  يف  طريقتني  بني 
االمور، مشريا اىل ان هناك 

استخفافا مبصاحل الناس.
تصويت  عدم  على  وردا 
حلفاء تكتل التغيري واإلصالح 
يف  مشروعه  ملصلحة 

شربل حناس: التكتل لن يكون 
شاهد زور يف احلكومة

احلكومة. قال حناس :سنقرر 
وملف  مشروع  لكل  مواقفنا 
هي  ما  وسنرى  حدة،  على 
للتعاطي  األنسب  الطريقة 
مع احلكومة، معتربا ان هناك 
عادات مرتسخة يف إدارة البلد 
عاما،  وعشرين  مخسة  منذ 
التغيري واالصالح مل  وتكتل 
يقبل  ولن  منها  جزءا  يكن 
يف  زور  شاهد  يكون  أن 
الن  اسفه  ومبديا  احلكومة، 
باقي األفرقاء مرتاحون هلذه 
اللعبة وعندما يشعرون خبطر 

على مصاحلهم يتآلفون.
بالضريبة  يتعلق  ما  ويف 
أوضح  العقاري،  الربح  على 
يعين  ذلك  أن  العمل  وزير 
ان كل من ميلك ماال وحيقق 
بالعقارات  املتاجرة  يف  رحبا 
سيعلم ان الضريبة سرتتفع 
ويف املقابل ستخفض اسعار 
الشباب  ن  ميكِّ ما  العقارات 
الشقق  متلك  من  اللبناني 

والبيوت.
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كتلة املستقبل: متويل احملكمة الدولية خطوة اجيابية وفضيحة معمل الزهراني دليل على سيطرة العقلية امليليشيوية
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النيابية  املستقبل  كتلة  وصفت 
متويل احملكمة الدولية ب اخلطوة 
اجليدة واالجيابية، مشرية اىل ان 
تشبه  احلالي  بوضعها  احلكومة 
حتالفا او ائتالفا لعدة حكومات. 
ورأت يف فضيحة معمل الزهراني 
العقلية  سيطرة  على  دليال 

امليليشيوية.
املستقبل،  كتلة  عقدت  فقد 
الدوري،  األسبوعي  اجتماعها 
الرئيس  برئاسة  االول،  امس 
السادات  يف  السنيورة  فؤاد 
تطورات  خالله  استعرضت  تاور 
اصدرتبعده  لبنان،  يف  األوضاع 
الذي  القرار  ان  فيه  رأت  بيانا 
الوزراء  رئيس جملس  عنه  اعلن 
املاضي  األسبوع  ميقاتي  جنيب 
متويل  من  لبنان  حصة  دفع  عن 
خطوة  بلبنان،  اخلاصة  احملكمة 
تلبية  عن  عربت  واجيابية  جيدة 
فريق  ملطالب  احلكومة  رئيس 
14 آذار ورغبات الشعب اللبناني 
اجلدي  لبنان  التزام  وأكدت 
تهدف  اليت  ومهماتها  باحملكمة 
اغتيال  جرمية  حقيقة  كشف  إىل 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
العدالة  وإحقاق  األبرار  ورفاقه 
وذلك بغض النظر عن األسلوب 
الذي اعتمد يف دفع مبلغ احلصة 

املتوجبة على لبنان.
اخلطوة شددت  هذه  قدرت  واذ 
ومنذ  باإلمكان  كان  انه  على 
البداية اإلقدام على هذه اخلطوة 
األطراف  كل  مبوافقة  متت  اليت 
التشنج  وتوفري  للحكومة  املكونة 

البالد  عاشته  الذي  والتأزم 
بعض  ومكابرة  تعنت  نتيجة 
بالتوازي مع  السياسية  األطراف 
ممارسة كمية كربى من التضليل 
والسياسي  اإلعالمي  والتمويه 
الناس  إشغال  إىل  يهدف  الذي 

ليس أكثر وال اقل.
من  لبنان  حصة  دفع  ان  ورأت 
التمويل للمحكمة أثبت من دون 
شك أن من كان ميانع يف التمويل 
إمنا كان حياول أن جير البالد يف 
مواجهة املنطق واحلق عرب عناد ال 
طائل منه متجاهال أن احملكمة هي 
حقيقة جيب اإلقرار بها وبضرورة 

التعاون غري املشروط معها.
التمويل  تأمني  ان  اىل  ولفتت 
هو خطوة جيب أن تتبعها خطوات 
املتهمني  تسليم  وأبرزها  أخرى 
األربعة ال أن يتوىل حزب أساسي 
مشارك يف احلكومة اإلعالن عن 
عن  واإلعالن  التعاون  رفض 

محاية املتهمني.
احلالة الفضائحية

الكتلة  توقفت  البيان:  اضاف 
واهلزلية  الفضائحية  احلالة  أمام 
احلكومة  تعيشها  اليت  املتمادية 
واالرتباك  التباعد  حيث  من 
واملواجهة بني مكوناتها املختلفة 
والذي ينعكس يف النهاية على 
وهيبة  الواحدة  الدولة  صورة 
الوطن  على  ويؤثر  مؤسساتها 
بدولة  أبنائه  وآمال  ومعنويات 
جامع.  ووطن  ومتماسكة  حمرتمة 
إن احلكومة بوضعها احلالي تشبه 
حكومات  لعدة  ائتالفا  أو  حتالفا 

يسريها ويسيطر عليها ويفرض 
أطرافها  مجيع  على  إرادته 
الذي  واملسلحني  السالح  حزب 
التسلطية  سياسته  عرب  ساهم 
هيبة  تهشيم  يف  وامليليشيوية 
مما  املؤسسات  كل  املؤسسات 
مسح مبمارسات باتت تطال مجيع 
األطراف وهذا ما ظهر مؤخرا عرب 

اخلطوات التالية:
معمل  إنتاج  تعطيل  فضيحة  أ- 
مثلت  واليت  للكهرباء  الزهراني 
التدهور  مدى  على  دليل  اكرب 
امليليشيوية  العقلية  وسيطرة 
الواقع  األمر  لقوى  والكانتونية 
ما  وهذا  الزهراني،  منطقة  يف 
اقلق املواطنني وقض مضاجعهم 
خاصة وان أبعاد ما جرى وأسبابه 
يبدو أنه على خلفية خالفات على 
يف  واملغامن  احلصص  اقتسام 
التلزميات والصفقات املقبلة يف 
قطاع  يف  وكذلك  النفط  قطاع 
إنفاق  فيه  يتم  الذي  الكهرباء 
عمليات  وجترى  استثماري ضخم 
لكونها  للدستور  خمالفة  تلزيم 
تتطلب صكا تشريعيا يف جملس 

النواب.
يف  العمل  وزير  إقدام   - ب 
احلكومة احلالية على تلبس لبوس 
القضاة  قاضي  وموقف  دور 
وتوجيهات  ألحكام  إصداره  عرب 
وطرد  سجن  بضرورة  قضائية 
بالتوازي  ذاك،  أو  املوظف  هذا 
وأحكام  ومواقف  تصرحيات  مع 
لزميله وزير االتصاالت من دون 
جلان حتقيق قضائية بل عرب حماكم 

الطلب  غب  صحناوية  تفتيش 
ازدياد  مقابل  يف  ذلك  وكل 
عن  املواطنني  وشكاوى  معاناة 
تراجع يف خدمات اهلاتف اخللوي 
عكس  على  االنرتنت  وشبكة 
الوعود اليت اطلقت يف اكثر من 
مناسبة وقبل أن تستكمل عملية 
التجهيز التقين مبا يضمن خدمات 

فضلى للمواطنني.
ج - ارتباك احلكومة يف ممارسات 
ومواقف وقرارات فيما خيتص يف 
موضوع األجور بشكل مل يسبق له 
مثيل، وسط ختبط انعكس سلبا 
مؤسساتها  ومسعة  البالد  على 
الرتوي  حيتم  مما  املالية 
وغري  هادئة  بطريقة  والتصرف 
ينزلق  ال  لكي  ومتزنة  متهورة 
لبنان ومؤسساته إىل أوضاع غري 

سليمة وغري حمسوبة.
د - تزايد حاالت الفلتان األمين 
والتعدي  املؤسسات  سرقة  من 
على املواطنني وخطفهم وابتزاز 
وكان  ومؤسساتهم  عائالتهم 
امحد  األعمال  رجل  خطف  آخرها 
ليبان  مصانع  عام  مدير  زيدان 

ليه يف البقاع.
حل  تقديم  عن  احلكومة  متنع  ه 
املازوت  أسعار  ملشكلة  عملي 
مبا  أسوة  الشتاء  فصل  خالل 

اعتمدته احلكومات السابقة.
االستخفاف بعقول الناس

الذي  الكالم  ان  الكتلة  واعتربت 
صدر مؤخرا على لسان أمني عام 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل  حزب 
يف  زيادة  عن  حتدث  والذي 
والتسليح  العسكري  التدريب 
توقيت  يف  للقتال  واالستعداد 
حالة  فاقم  حيث  موفقا  يكن  مل 
قطاعات  لدى  والقلق  اخلوف 
وكل  املواطنني  من  واسعة 
مستقرة  غري  حالة  وسط  ذلك 
على  املنطقة  دول  أوضاع  يف 
واألمنية  السياسية  املستويات 
الكالم  أن  كما  واالقتصادية. 
نصراهلل  السيد  عن  صدر  الذي 
وضبط  لتنظيم  استعداده  عن 
مع  واخلفيف  الفردي  السالح 
الثقيل،  بالسالح  متسكه  إعالن 
االستخفاف  من  حالة  عن  يعرب 
وبعقول  املوضوعية  بالوقائع 
ومصري  البالد  ومبستقبل  الناس 
يأمل  الذي  اللبناني  الشعب 
الدولة  تبسط  أن  إىل  ويتوق 
ومؤسساتها  الشرعي  بسالحها 
وسيادتها  سيطرتها  الرمسية 

على كامل أرجاء الوطن.
واكدت انه نتيجة للتجارب املريرة 
اليت عاشها ويعيشها لبنان تعترب 
على  سالح  ألي  شرعية  ال  أن 
األراضي اللبنانية بل أن الشرعية 
األمنية  املؤسسات  لسالح  هي 
اللبنانية  الرمسية  والعسكرية 
اليت هي وحدها اليت تعمل على 
املواطن  ومصاحل  لبنان  محاية 

اللبناني دون سواه.
باإليعاز  احلكومة  رئيس  وطالبت 
إىل اهليئة العليا لالغاثة وكذلك 
اإلغاثية  اهليئات  مع  التعاون 
الدولية، من اجل تأمني املعونات 
واإلنسانية  واالجتماعية  الغذائية 
يف  السوريني  الالجئني  لالخوة 
يف  جيري  ما  غرار  على  البقاع 
الطبية  التغطية  وتأمني  الشمال 
الطرقات  وان  خصوصا  هلم 
تكون  لن  وعكار  البقاع  بني 
املناخية  الظروف  بسبب  متاحة 

املعروفة.

اميل حلود  العماد  الرئيس  اثار 
اللبناني  الشأن  زواره،  امام 
وضرورة تفعيل العمل احلكومي 
امللحة  الناس  ملصاحل  تأمينا 
جيبه  الذي  الشعب  وحاجات 
واملعيشية  اإلقتصادية  األزمة 
من  إلتفات  أي  دون  بصربه، 
دولته إىل تأمني أدنى مستويات 
وسائل عيشه الكريم من طبابة 
وضمان شيخوخة ومياه وتدفئة 
وكهرباء وإمناء متوازن ووسيط 
املواطن  إليه  يلجأ  للجمهورية 
العامة  اإلدارة  تصبح  عندما 
ومستغل  له  شريف  غري  خصما 
اصطفافا  كفانا  حلاجاته. 
زمن  يفيد يف  حادا ال  سياسيا 
الشدائد املعيشية، ال سيما أن 
الكربى  اإلسرتاتيجية  اخليارات 
فريق  منها  ينال  أن  من  أقوى 
على  مغامر،  أو  مقامر  سياسي 
واجليش  الشعب  ثالوث  غرار 
لبنان  قوة  ومبدأ  واملقاومة 
ما جيعل من سالح   ، من قوته 
املقاومة رافدا أساسيا من روافد 
والعالقة  ومنعته،  لبنان  قوة 
املميزة مع سوريا تنفيذا خلامتة 
ارتضيناه  الذي  الطائف  إتفاق 
حياتنا  من  حموري  مفصل  يف 
أن  لبنان  يسع  ال  العامة حبيث 
يذهب مذهب العداء لسوريا أو 
ينأى بنفسه عن التصدي، حيث 
يستهدف  ملا  ذلك،  له  يتاح 
من  وشعبها  وجيشها  رئيسها 
ضرب  إىل  ترمي  خمططات 
واملقاومة  املمانعة  عقد  وسط 
والشرذمة  اإلستسالم  ملشاريع 

يف املنطقة.
أضاف: انه من املفارقة الالفتة 
سيد  خيرج  أن  مكان،  يف 
املقاومة بني شعبه، وهو الذي 
عدو  من  كلها  املخاطر  تتهدده 
يف  ووسطائه،  ورعاته  لبنان 
حني يذهب البعض من الفريق 
شبكات  إىل  واملغامر  املقامر 
لينفس  اإلجتماعي  التواصل 
شعبه  عن  بعيد  وهو  أحقاده، 

وهمومه.
وتابع: أما يف الشأن السوري، 
أصبح  األمر  أن  إىل  فأشار 
حمسوما ملن يرغب أن يرى، وهو 
العربية خرجت  أن جامعة الدول 
عن ميثاقها وسياستها اجلامعة 
صفوف  يف  فريقا  وأضحت 
املتآمرين على سوريا اليت قال 
باإللتفاف  كلمته  الشعب  فيها 

وبرفض  وجيشه  رئيسه  حول 
والترتيك  التآمر  أشكال  كل 
املسألة  والتدويل.  والتأمرك 
ليست مسألة إصالح وال مسألة 
بروتوكول للمراقبني وال مسألة 
قرار  مع  سيادية  دولة  جتاوب 
املسألة  إقليمي:  مؤسساتس 
إسقاط  يف  هي  املسألة  كل 

دولة ال ترضخ لالستسالم.
السفري السوري

التقى  قد  حلود  الرئيس  وكان 
قبل ظهر امس االول يف دارته 
يف الريزة، السفري السوري يف 
علي،  الكريم  عبد  علي  لبنان 
يف  للتطورات  عرض  وجرى 
يف  والوضع  واملنطقة  لبنان 
علي  السفري  وغادر  سوريا، 
بعد اللقاء من دون االدالء بأي 

تصريح.
كما التقى وفد االحتاد البريوتي 
عدنان  السابق  النائب  برئاسة 
عرقجي، وتناول البحث الشؤون 

العامة يف البالد واملنطقة.
ثم التقى رئيس التجمع الشعيب 
وجيه  السابق  النائب  العكاري 
البعريين الذي حذر بعد اللقاء من 
التعصبية  املواقف  ظهور بعض 
يف الشأنني الطائفي واملذهيب 
مضافا اليها الفئوية يف العمل 
بالفنت  يهدد  مما  احلزبي 

ويضرب الوحدة الوطنية.
التفاهم  اىل  احلكومة  ودعا 
والعمل من اجل معاجلة امللفات 
كما  واالجتماعية،  االقتصادية 
طالب احلكومة واجمللس النيابي 
لبت  املطلوبة  بالسرعة  بالعمل 
مذكرا  االنتخابات،  قانون 
لبنان  مع  بالنسبية،  بالتمسك 
ان  او  واحدة  انتخابية  دائرة 
احملافظة  هي  الدائرة  تكون 
بالتقسيمات  النظر  اعادة  مع 

االدارية.
بعض  انسياق  ان  اىل  واشار 
االجنبية  االمالءات  مع  االطراف 
لبنان  استقرار  ليهدد  يأتي 
وهذا  للتدويل،  الباب  وليفتح 
وامنه  لبنان  وحدة  يهدد  اجتاه 

وعالقاته مع اشقائه العرب.
الدول  واستغرب مواقف بعض 
مشروع  ختدم  اليت  العربية 
ارضاء المريكا  اوسطية  الشرق 
على  الضغط  خالل  من  وذلك 
االبتعاد عن  اىل  داعيا  سوريا، 
نوايا  ختفي  اليت  الشعارات 

خبيثة ومقاصد غري شريفة.

التقى سفري سوريا وزوارا

حلود: اخليارات االسرتاتيجية 
لن ينال منها مقامر

سامي اجلمّيل: حذار التالعب 
بربوتوكول احملكمة

زار مُنسق الّلجنة املركزية يف حزب الكتائب النائب سامي اجلمّيل 
البطريرك  والتقى  الرميل  يف  الكاثوليك  االرمن  بطريركية  مقر 

نرسيس بدروس التاسع عشر.
الرميل  إقليم  يف  وسكانها  الرميل  اهالي  اجلميل  التقى  والحقًا 
من  حمذر  بلبنان.  اخلاصة  احملكمة  متويل  على  وأثنى  الكتائيب. 
»التالعب بالربوتوكول املوقع بني الدولة اللبنانية واألمم املتحدة 

حول احملكمة اخلاصة«
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سلم البطريرك املاروني مار بشارة 
السابق  الرئيس  الراعي  بطرس 
االعالم  لوسائل  االسقفية  للجنة 
للموارنة  بريوت  اساقفة  رئيس 
الرئاسة  مطر  بولس  املطران 
بعد  االعالم  لوسائل  االسقفية 
البطاركة  جملس  قبل  من  انتخابه 
واقيم  الكاثوليك،  واالساقفة 
الصرح  يف  احتفال  للمناسبة 
البطريركي يف بكركي شارك فيه 
اىل البطريرك الراعي واملطران مطر 
لالعالم  الكاثوليكي  املركز  مدير 
واعضاء  كسم  ابو  عبدو  اخلوري 
من  وعلمانيني  كهنة  من  اللجنة 

خمتلف الطوائف الكاثوليكية.
للمطران  بكلمة  االحتفال  استهل 
البطاركة  شكر  الذي  مطر 
ثقتهم  على  الكاثوليك  واالساقفة 
اليت منحوها اياه، وقال: يا صاحب 
الغبطة أردمت ان أتسلم هذه اللجنة 
واليوم بربكتكم نأتي لنأخذ الدعم 
والقوة يف هذا العمل الكبري باسم 
لبنان، وغبطتكم من  الكنيسة يف 
قال ان االعالميني هم أنبياء هذا 
اعالميي  يكونوا  ان  شرط  العصر 

احلقيقة واحملبة.
أضاف: يشرفين ان نزور مقامكم 
الكبري كي نتسلم هذه املسؤولية 
حنن  وبركتكم.  صالتكم  طالبني 
نقدر يف هذه املناسبة مجيع الذين 
بدءا  سبقونا على هذه املسؤولية 
الياس  املطران  الرمحة  مثلث  من 
االول  الفضل  له  الذي كان  فرح 
أخينا  ثم  اللجنة،  هذه  الطالق 
جودة  ابو  روالن  املطران  العزيز 
وغبطتكم على رأسنا مجيعا، وانتم 
من يدعمنا واملثال واملثل لنا يف 
كل عمل اعالمي لنشر كلمة الراعي 
كل  اىل  الراعي  املسيح  وكلمة 

املستمعني اليها.
سوف نبدأ غدا أول لقاء حول كتاب 
قداسة البابا نور العامل، لذلك قبل 
ان نبدأ هذا العمل اردنا ان نأخذ 
مع  غبطتكم  من  واحملبة  الشركة 
كل تقديرنا للذين عملوا ويعملون 
بصورة  واشكر  اللجنة،  هذه  يف 
انطوان  االب  املرحوم  خاصة 
يوسف  االب  اخانا  وايضا  اجلميل 
وله  االصيل  وهواالعالمي  مونس 
اخلوري  وايضا  علينا،  كبري  فضل 
يعرف  وكلنا  كسم  ابو  عبدو 
ايضا  واشكر  وامكانياته،  صفاته 
الصحايف حبيب شلوق والصحافية 
ربيكا ابو ناضر ومجيع العاملني يف 
الكاثوليكية  االعالمية  املؤسسات 
والرمسية واخلاصة خدمة للكنيسة 

وللبنان وللحقيقة.
ابو كسم

كلمة  كسم  ابو  اخلوري  ألقى  ثم 
الراعي  البطريرك  فيها  شكر 
اللجنة  وأعضاء  مطر  واملطران 

االسقفية.
الراعي

مرحبا  الراعي  البطريرك  ورد 
اللجنة  واعضاء  مطر  باملطران 
وقال:  االعالم  لوسائل  االسقفية 
االب  واخوتي  مطر  املطران  أخي 
يوسف  واالب  كسم  ابو  عبدو 
احلاضرين  االجالء  واالباء  مونس 
يف  معنا  احلاضرين  واالعالميني 
كبري  بفرح  العائلي.  اللقاء  هذا 
ان  اهلل  من  ونطلب  معا  نصلي 
السيادة  صاحب  يا  عملك  يبارك 
اسم  طرح  عندما  معاونيك.  مع 
البطاركة  اجتماع  املطران مطر يف 
واالساقفة الكاثوليك ليكون رئيسا 

سلم مطر رئاسة اللجنة االسقفية لوسائل االعالم وتسلم مشروع اللقاء االرثوذكسي

الراعي عرض التطورات مع سالم والفرزلي واكد على اعالن احلقائق
للجنة كان امجاع حوله انه االنسان 
املناسب،  املكان  يف  املناسب 
وهو كما اجلميع بات يعلم االقدر 
مطر  املطران  ووجود  وااللبق. 
يفرحين  اللجنة  هذه  رأس  على 
ويسعدني النين اعرف سيدنا مطر 
الصافية  للحقيقة  حمب  هو  كم 
واحللوة وللتواصل مع الناس. انا 
مل افش سرا عندما اقول انه لديه 
حس كبري على الكلمات فهو يقول 
احلقيقة دائما بكلمات حلوة وبشكل 
ال تزعج احدا لتبقى الكلمة صافية، 
الن االنسان يقول احيانا احلقيقة 
بشكل غري مناسب فتضيع احلقيقة 

والبعض يتعلق بالشكليات.
اضاف: ان عامل اليوم يف حاجة اىل 
جمتمعنا  تقال،  موضوعية  حقيقة 
اليوم حساس جيب ان تقال فيه 
تضيع  ان  دون  هي  كما  احلقيقة 
من  صفات  وهذه  الشكل،  يف 
مطر.  بولس  املطران  رسالة  عمق 
اىل  اجمليء  مبادرة  على  اشكرك 
وانا  الكرمية  اللجنة  مع  الصرح 
انين  اللقاء  هذا  يف  نفسي  اعترب 
بني اهلي. امتنى للجنة ولسيادتك 
كل خري يف خدمة االعالم الكنسي 
اللبناني  الكاثوليكي  املسيحي 
اللجنة،  هذه  الذي حتمله  الصايف 
كلمته  على  عبدو  اخلوري  واشكر 
الكاثوليكي  املركز  معه  واحيي 
واللجنة املكونة هلا كل املؤسسات 
املرئية  الكاثوليكية  االعالمية 
ان  على  حرصنا  مع  واملسموعة 
تضم اللجنة كل الوسائل االعالمية 

الكاثوليكية.
يف  وكنا  بعملنا  انطلقنا  وتابع: 
صدد اعداد نظامنا الداخلي الذي 
تقدمنا به اىل اللجنة التنفيذية، مل 
نستطع ان حنقق كل ما كنا نريد 
ان حنققه وننتظر من اللجنة دورا 
املؤسسات  مع  جسور  لبناء  اكرب 
اجل  من  واالعالميني  االعالمية 
جمتمعنا  لنساعد  معا  التعاون 
اللبناني اىل ان يصل اىل احلقيقة 
يستطيع  احد  ال  املوضوعية. 
احلقيقة  خمبأة،  واحلقيقة  العيش 
وحدها تبقى االساس وهي وحدها 
الكنيسة  ودور  وحترر،  تبين  اليت 
معاجلة القضايا دون اجتزاء، علما 
كما  مرات  عدة  اجتزأ  االعالم  ان 
يشاء، ومرات اجتزأ عن غري قصد، 
يعطيك  ال  االجتزاء  دائما  لكن 

احلقيقة الكاملة.
خالل  من  حنرص  اننا  اضاف: 
الكاثوليكية،  االعالمية  مؤسساتنا 
وهي مشكورة طبعا على ما تقوم 
تلفزيون  مع  الثالثاء  لقاء  يف  به 
لبنان لتخاطب جمتمعنا دون اجتزاء 
احلقيقة، انها االهمية الكبرية اليت 
لوسائل  االسقفية  اللجنة  حتملها 
يف  كبرية  ورسالتها  االعالم 
جمتمعنا اللبناني من جهة وللعامل 
لالمور  ميكن  ال  اخرى.  جهة  من 
ان تسري على ما يرام يف العامل 
تكن  مل  اذا  لبنان  ويف  العربي 
عليها  تبنى  واضحة  حقيقة  هناك 
مع  اتدخل  لن  انا  الناس.  حقيقة 
الذين يشوهون احلقيقة وال اريد 
نيات  لديهم  الذين  من  شيئا 
اقول  ان  اريد  ولكن  غري صافية 
رجال  لسيدنا مطر وهو من خرية 
تستطيع  ال  الكنيسة  ان  الكنيسة 
اال ان تكون عمود احلق كما قال 
احلقيقة  وهذه  الرسول،  بولس 
اللجنة.  هذه  حتملها  ان  جيب 
والبشارات  اجمليء  زمن  نعيش 

Saturday 10 December 2011السبت 10 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@

تتسلم  وانت  السيادة  يا صاحب 
رسالة  لتبقى  اللجنة  هذه  رئاسة 
احلقيقة  على  شاهدة  الكنيسة 
كشف  هو  اللجنة  هذه  ودور 
منهم  وانا  الناس  الن  احلقيقة 
والناس  باالعالم  ثقتنا  نفقد  بتنا 
ملوا من ختبئة احلقيقة النه ال جيوز 
ان نستعمل اهم الوسائل النبوية 
لتشويه احلقيقة فقط . امتنى على 
اللجنة جمددا ان متد جسورها مع 
كل الوسائل االعالمية واالعالميني 
هذه  فعال  لنبين  واالعالميات 
الشركة واحملبة من اجل احلقيقة، 
اليت  االرض  وسيبقى  كان  لبنان 

بنيت فيها احلقيقة احلرة.
بدعوة  مطر  املطران  ورحب 
اجلسور  مد  اىل  الراعي  البطريرك 
مع الوسائل االعالمية من اجل خلق 
جو من التعاون باسم احلقيقة اليت 

هي رسالتنا.
استقباالت

الراعي  البطريرك  استقبل  بعدها 
الوزير السابق وئام وهاب وعرض 
التقى  ثم  العامة.  االوضاع  معه 
مشس  ابراهيم  السابق  الوزير 

الدين وعرض معه التطورات.
واستقبل وفد اللقاء االرثوذكسي 
اللقاء  عام  امني  اىل  وضم 
نائب  تويين،  ميشال  احملامي 
السابق  النواب  جملس  رئيس 
ايلي الفرزلي، النائبان السابقان 
حبيب،  وسليم  فاضل  ابو  مروان 
حمافظ بريوت السابق نقوال سابا، 
شاهني،رجا  كميل  والسادة: 
وسلم  نعيمه.  مسري  بدران، 
القانون  مشروع  البطريرك  الوفد 
االنتخابي الذي أعده اللقاء وجرى 

عرض مفصل لبنوده.
بعد اللقاء، قال الفرزلي: العاطفة 
استثنائية من قبل صاحب الغبطة 
جتاه فكرة احلالة املسيحية اجلامعة 
امليثاقية  الثقافة  من  تنبثق  اليت 
والعيش  لبنان  وحدة  لتؤكد 
املشرتك، ويف الوقت عينه تؤكد 
الذي  االنتخابي  املشروع  هذا  ان 
االرثوذكسية  اجلماعات  به  اطلت 
املسيحية  الشخصيات  من  وكثري 
ال حيمل يف طياته ثقافة طائفية 
تأكيدا  طياته  يف  حيمل  ما  بقدر 
على فكرة حسن التمثيل، وبالتالي 
ان  يستطيع  نيابي  جملس  انتاج 
بصورة  املواطن  ارادة  يعكس 
تعايش  اثره  على  فينتج  صحيحة 
الطوائف  خمتلف  بني  حقيقي 
صاحب  ان  مؤكدا  اللبنانية، 
الغبطة خالل رعايته هلذه املسرية 
يستطيع ان يوجه االمور ملا يتالءم 
مع مصاحل ابنائه ورعيته وخرافه.

الرابطة  وفد  الراعي  والتقى 
اللبنانية للروم االرثوذكس برئاسة 
للبطريرك  قدم  الذي  غالم  نقوال 
مشروع قانون لالنتخابات النيابية 
ومشروع قانون االنتخابات جملس 

بلدية بريوت.
حركة  رئيس  استقبل  ذلك،  بعد 
الذي  معوض  ميشال  االستقالل 
لشكر  الزيارة  ان  اىل  أشار 
عنه  ممثال  ايفاده  على  البطريرك 
الرئيس  استشهاد  ذكرى  يف 
ملشروع  تأييده  معلنا  معوض، 
االرثوذكس،  االنتخابات  قانون 
صفحة  طي  ضرورة  على  مشددا 
االنتقادات اليت كانت موجهة ضد 
اي  ضد  انه  ومعلنا  البطريرك، 

انتقاد شخصي للبطريرك.
وديع  الفنان  الراعي  والتقى 

العائلة  من  وفد  مع  الصايف 
زيارة  يف  جحا  ميشال  والشاعر 
وتقدير وحمبة للبطريرك الراعي. 
وجرى خالل اللقاء عرض لبعض 
اللقطات املصورة الغنية الصايف 
اجلديدة واملهداة للبطريرك وهي 
بعنوان يا بطريرك اجملد يا راعي 

لبنان.
بعطاءات  البطريرك  واشاد 

الصايف اليت يفتخر بها لبنان.
تويين

تويين  نايلة  النائب  واستقبل 
يرافقها مدير حترير جريدة النهار 
للتأكيد  زيارة  يف  حجار  غسان 
الثوابت  من  هي  بكركي  ان 
وقدم  بها.  املس  ميكن  ال  اليت 
البطريرك للنائب تويين امليدالية 
تقديرا  املارونية  البطريركية 

جلريدة النهار.
سالم

وظهرا استقبل النائب متام سالم 
ومت  شرف  ابو  جوزف  واحملامي 
وقدم  العامة.  لالوضاع  عرض 
كتيبا  الراعي  للبطريرك  سالم 
عن متثال الرئيس صائب سالم 

الذي اقيم يف بريوت.
واكد سالم مواقف بكركي اجلامعة 
لكل اللبنانيني، مشريا اىل انها 
املواضيع  حول  افق  جولة  كانت 
املطروحة على الساحتني احمللية 
على ضرورة  واالقليمية. وشدد 
بعضهم  مع  اللبنانيني  تضامن 
الظروف  ظل  يف  البلد  النقاذ 
الصعبة ونبذ اخلالفات واالحقاد.

التقدمي  احلزب  قيادة  تستكمل 
برئاسة  اجلديدة  االشرتاكي 
ناصر،  ظافر  العام  السر  أمني 
جولتها التعارفية العابرة للمحاور 
املتخاصمة. تستمع إىل خطابات 
متباينة.  وطروحات  متناقضة 
تستقي منها ما يناسب أجندتها 
للمرحلة املقبلة، وتهمل ما تبقى 
من أفكار نافرة ُتلقى على طاولة 

النقاش.
تسمح  اليت  احلوار  »فيزا«  بيدها 
بني  اخلالفات  حواجز  بعبور  هلا 
وحتاول  اخلصمني،  الفريقني 
األحزاب  مقار  يف  هلا  الرتويج 
اليت تلتقيها، أيًا يكن تصنيفها، 
علمًا بأن هذا التوصيف ال يؤّخر 
أو يقّدم يف املقاربة اجلنبالطية، 
تكون  تكاد  مسافة،  تضع  اليت 
متساوية، بني هذه القوى، وإن 
ويف  احداها،  مع  شريكة  كانت 

مرمى اعرتاض األخرى.
و«املردة«  »القوات«  بني 
اخلالفات  من  كبرية  مسافات 
املثقلة بصراع املاضي، خصومة 
ولكن  املستقبل،  ونزاع  احلاضر 
عبورها  على  قادر  »االشرتاكي« 
ساعة.  وعشرين  أربع  من  بأقل 
خّبفة  املرتاسنينْ  بني  يتنّقل 
اختاره  الذي  الوسطي  املوقع 
باألمس  لنفسه.  املختارة  سّيد 
»التقدمي« يف معراب  كان وفد 
برئاسة  »قواتي«  وفد  بضيافة 
األمني العام عماد واكيم، تبعها 
حزب  مع  السوديكو  يف  لقاء 
الوطنيني األحرار، على أن يكون 
»تيار  حضرة  )امس( يف  اجلمعة 

املردة« يف مقره يف بعبدا.
على  تنسحب  نفسها  العناوين 
من  بدءًا  مجيعها،  اللقاءات 

واالستقرار  الدولية  احملكمة 
قانون  إىل  وصواًل  الداخلي 
االنتخابات النيابية. يف املسألة 
الضيف  الفريق  أبدى  األوىل، 
إجيابية جتاه خطوة احلكومة بإقرار 
أما  الدولية.  احملكمة  متويل  بند 
القوى  بني  للتواصل  بالنسبة 
وفد  أبدى  فقد  السياسية، 
احلواري  للمبدأ  تأييده  »القوات« 
كان  إذا  ثنائي،  مستوى  على 
متعذرًا إعادة إحياء طاولة احلوار 

الوطين.
على  االنتخابي  امللف  كان  كما 
زاوية  من  الفريقني،  طاولة 
العملية  سريعى  الذي  القانون 
من  مببادرة  وذلك  االنتخابية، 
حاولت  اليت  القواتية  القيادة 
من  ضيوفها  موقف  استيضاح 
وزارة  من  املقرتح  املشروع 
مواقف  كانت  وإذا  الداخلية. 
االنتخابات  قانون  من  الفريقني 
يصل  مل  البحث  فإن  معروفة، 
التحالفات  مرتبة  إىل  بينهما 
االنتخابية املرتقبة. عقب اللقاء، 
أشار ناصر اىل »ان العالقة مع 
حزب »القوات« غري مستجدة ولو 
ان هذا اللقاء أتى بعد فرتة من 
جددنا  وقد  السياسي  التباعد 
التأكيد على ان احلوار هو السبيل 
الوحيد ملعاجلة كل املشاكل بني 
هذه  يف  والسيما  اللبنانيني 
البلد،  فيها  مير  اليت  املرحلة 
والتشنجات  التوترات  من  بكثري 
يف ظل التغريات والتحوالت يف 
املنطقة وتداعياتها على لبنان«. 
وشدد على »وجوب صون الوحدة 
الوطنية اللبنانية الداخلية يف وجه 
لتأمني  املرتقبة  التداعيات  هذه 

مصلحة مجيع اللبنانيني«.

»االشرتاكي« فـي معراب.. ويلتقي »املردة«
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»لو تكاشفتم، ملا تدافنتم«.
)من أقوال الرسول(

منذ أشهر واللبنانيون يضعون أيديهم على قلوبهم خوفًا مما 
والثورات  اإلقليمية  التطورات  بفعل  مفاجآت  من  ينتظرهم 

الشعبية.
ازداد توّجسهم أخريًا مع تفاقم األوضاع يف سوريا،  وقد 
الفتنوي  واملذهيب  الطائفي  اخلطاب  منسوب  وارتفاع 

الداخلي.
التوّجس  النائب وليد جنبالط األكثر تعبريًا عن هذا  وكان 
الذي اعتربه اخطر من احملكمة الدولية ومتويلها، وخصوصًا 
السياسيني  األفرقاء  معظم  بني  احلوار  انقطع  بعدما 
إحياء  يف  سليمان  ميشال  الرئيس  وفشل  اللبنانيني، 
طاولة احلوار الوطين بسبب تشبث أركان املعارضة وبعض 
املوالني مبواقفهم حيال القضايا اليت ُطرحت حول الطاولة 
وُأقرت، لكنها بقيت من دون تنفيذ ويف مقدمها السالح 
الفلسطيين خارج املخيمات، إضافة إىل اشرتاط املعارضة، 
الرئيس سعد احلريري، ان يكون للحوار املستعاد  بقيادة 
جدول أعمال من بند واحد هو سالح »حزب اهلل«، وإال فإنها 
ال تشارك فيه، األمر الذي يرفضه احلزب وحلفاء املقاومة 
مبن فيهم النائب جنبالط الذي أكد يف ذكرى ميالد والده 
قبل أيام »ان حزب اهلل، هو رأس احلربة يف املقاومة دفاعًا 
عن لبنان، وحنن حباجة إىل سالح احلزب يف اخلطة الدفاعية 

عن املقاومة«.
األكثر  يكن  وإن  لبنان،  على  اخلائف  وحده  جنبالط  وليس 
تاريخ  ان  وخصوصًا  إراحة ضمريه،  بغية  خوفه  عن  تعبريًا 
الدروز عمومًا، وعائلة جنبالط خصوصًا، حافل بصور النكبات 
الطائفية واملذهبية  الفنت  تلحقها  ان  اليت ميكن  والفواجع 
باللبنانيني وبلبنان. كذلك، يف ذاكرة آل جنبالط، آثار ال 
متحى من جمازر 1860 أيام العثمانيني، إىل جمازر 1982 إبان 
االجتياح اإلسرائيلي للبنان وصعود آرييل شارون إىل اجلبل 
ترافقه امليليشيا اليت شجعته على اجتياح لبنان يف حزيران 

من ذلك العام.
بأهل  أحدقت  اليت  األخطار  جنبالط  تغيب عن ذهن  ال  كما 
اجلبل  يف أحداث 7 و9 أيار 2008 وكان مفرتضًا ان يشاركه 
العماد ميشال عون يف القلق على وحدة البالد وسالمتها، 
بإزاء التحريض الفتنوي املذهيب الذي اعتربه األمني العام 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل يف الكلمة اليت ألقاها 
األقوى لدى  السالح  الثالثاء املاضي يف ذكرى عاشوراء، 
ملشروع  إحياء  املنطقة  لتفتيت  واإلسرائيليني  األمريكيني 
وجيب  جدي،  الفتنة  خطر  ان  اجلديد.ذلك  األوسط  الشرق 
ان يتقدم ما عداه من ملفات وقضايا تشكل ربط نزاع بني 
»التيار الوطين احلر« ورئيس جملس الوزراء جنيب ميقاتي، 
الذي حتّول يف وقت ما اىل نزاع مذهيب ماروني ـ سين من 
شأنه تهديد االستقرار، واملس بالوحدة الوطنية. وال يشك 
أحد يف أهمية القضايا اليت يطرحها عون، ويقول ان ميقاتي 
أعمال جلسات جملس  يدرجها يف جدول  وال  فيها،  مياطل 
الوزراء، ويف مقدمها املوازنة، وتصحيح األجور، واإلصالح 
جديد  رئيس  تعيني  سيما  وال  التعيينات،  واجناز  املالي، 

جمللس القضاء األعلى متهيدًا لفتح ملف شهود الزور.
ومثة من شّبه يف حميط عون، ميقاتي بـ«أمري« الفيلسوف 
السياسية  برباعته  اشتهر  الذي  مكيافيلي  نيقوال  االيطالي 
والعماد  واخلداع.  املكر  حد  أحيانًا  تبلغ  اليت  والدبلوماسية 
عون الذي يعرف أكثر من سواه ما فعلته الفتنة يف لبنان، 
منذ فتنة 1860 حتى أحداث اجلبل عام 1982 يوم كان قائدًا 
للجيش، يتعنّي عليه ان يعري الوضع العام اهتمامًا خاصًا، 
التغيري  »كتلة  وحلفائهم يف  التيار  وزراء  مشاركة  وجيعل 
باملسؤولية يف  ثباتًا ومتسكًا  أكثر  احلكومة  واإلصالح« يف 
ثم  اجمللس،  مقاطعتهم  من  بدال  الدقيقة،  الظروف  هذه 
التلويح بإمكان تقدميهم استقاالتهم من الوزارة إذا مل تلّب 

»األمري« واجلنرال معاً يف 

 انه التحدي األكرب ورمبا الفرصة األخرية أمام العرب ليثبتوا مواجهة الفتنة
التخاذل  مستويات  أدنى  بلغوا  ان  بعد  البقاء  يف  جدارتهم 
من  اليوم  عامل  يعيشه  ما  ملواكبة  القومي  الوعي  وانعدام 
ثورات علمية وصناعية وثقافية، فاستقروا يف أسفل السّلم 

احلضاري.
الثانية اي قبل ثلثي  العاملية  اليت تلت احلرب  كانت احلقبة 
ضياع  من  ابتداء  العرب،  لدى  وتراجع  انهزامات  حقبة  قرن 
واحتالل  حزيران  هزمية  اىل  الثالثي  العدوان  اىل   فلسطني 
اراٍض عربية جديدة اىل حرب لبنان وانتهاء بالكارثة الكربى أي 

تدمري العراق كيانًا ودولة...
من  العربي  العامل  ما شهده  العامل  منطقة يف  أي  تشهد  مل 
حروب وغليان واضطرابات وإهدار للدماء الربيئة بتدبري خارجي 

وتواطؤ داخلي.
انها ثروة خيالية وهبتها  النفط حتولت اىل لعنة.   ان نعمة 
الطبيعة للعرب وتدر عليهم حنو 009 مليار دوالر سنويًا، دون 
والقوانني  الدساتري  بتحديث  أنفسهم  تطوير  من  يتمكنوا  ان 
وإخراج املواطن من اجلهل والبداوة مكتفني بالظواهر الرخيصة 
وإهمال  احلجر  تطوير  على  والرتكيز  احيانًا  اجملرم  واإلسراف 

البشر.
هلذه االسباب وغريها سيطرت األّمية وسيطر اخلوف يف ظّل 
حكم الفرد واألسرة واالرهاب، فلم يبق للمواطن العفوي سوى 
اللجوء اىل الصالة ومناجاة اهلل، فتسربت التعاليم والتوجيهات 
الدينية اىل أذهان الكثريين يف غياب حرية العمل السياسي 

املدني.
ان صعود اإلسالميني ليس جديدًا. فقد كان تنظيم االخوان 
يف مصر يضم اكثر من مليون عضو قبل ستني عامًا وعاشوا 
اكثر من  سنني طويلة من االضطهاد واملالحقة وحتولوا منذ 
خالف  على  للواقع  وتفهمًا  اعتدااًل  اكثر  حزب  اىل  قرن  ثلث 

اجملموعات السلفية والتكفريية.
انتخابات عربية حرة او شبه حرة جرت منذ ٥2 عامًا  يف كل 
وحتى الساعة، كان االسالميون قوة بارزة ابتداء من االردن 
واجلزائر يف مثانينات القرن املاضي، مرورا بتونس واملغرب، 
وانتهاء مبصر حاليًا. ويف اجلزائر منع االسالميون من تسلم 
السلطة او حتى املشاركة يف احلكم ما أدى اىل جمازر وردات 

فعل رهيبة.
ملاذا اخلوف من االسالميني؟

العام على جتربتهم  الرأي  ملاذا ال يرتك هلم اجملال ليتعرف 
العرب جتربة جدية حلكم االسالميني  وتوجهاتهم؟.. ال يعرف 
او  احكام دستورية  دون  السعودية  السائدة يف  تلك  سوى 

قانونية خارج الكتاب اي القرآن الكريم.
 اذا كانت السيدة هيالري كلينتون وزيرة خارجية اوباما تقول 
انها ترحب حبكم االسالميني ومستعدة للتعامل معهم، فلماذا 

التخوف العربي من حكمهم او من مشاركتهم يف احلكم؟
اليت  الصهيونية  بالثقافة  السيدة كلينتون معبأة  ان  ال شك 
ترى ان عاملًا عربيًا خيضع لالسالم املتشدد املعادي للمسيحية 
وقيام  اسالمي   - غربي  لصراع  اجملال  يفسح  عامة  والغرب 
صليبية جديدة تستفيد منها اسرائيل... ورمبا تفضل السيدة 
عبد  زعيمهم  يدعو  الذين  املصريني  السلفيني  فوز  كلينتون 
الدستور  وإلغاء  الشريعة  حكم  عودة  اىل  الشّحات  املنعم 
والقوانني واعتماد اجللد وقطع يد السارق ورجم الزانية ومنع 
اخلمور وارتياد املسابح ومنع االفالم  والغناء وهدم ابو اهلول 

واالهرامات وفرض احلجاب وتشجيع النقاب.
انه التحدي االكرب كما قلنا يف مطلع هذه الكلمة.. انه التحدي 
حزب  كان  فاذا  وشركائهم.  ملعارضيهم  كما  لالسالميني 
االخوان املسلمني وبعد ٣8 عاما على تأسيسه، ال يعرف ان 
العصر يتغري ويتطور وقبول اآلخر ليس أقل من حقيقة وواقع 
االخوان  كان  اذا  واالعراف،  االديان  مجيع  جوهر  من  وجزء 
الصراع  وبداية  اخلطر  ومكمن  الكارثة  فهنا  ذلك  يعرفون  ال 

واالقتتال والعودة اىل مرحلة الصفر.
والعلمانية  القومية  والقوى  االحزاب  امام  التحدي  انه  كذلك 
الرأي  الجتذاب  ومثابرة  جبدية  وتناضل  لتسعى  واليسارية 
باالمر الصعب الن اجملتمع املصري كان  العام، وهذا ليس 

دائما انفتاحيًا ومتساحمًا.
وعلى اجلميع ان يتذكروا دائمًا ان الوضع االقتصادي املصري 
السيء واخنفاض مستوى املعيشة وانتشار الفقر، كل هذه 
ومدارس  جتمعات  وقيام  اخلارجية  االموال  تسلل  اىل   أدت 
متطرفة، وهذه التجارب ليست األوىل ولن تكون األخرية يف 

التاريخ.

اإلسالميون قادمون...
ملاذا ال تقبل التجربة؟

بطرس عنداري

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011

مطالبهم اليت أقر هلم بأحقيتها السيد حسن نصر اهلل يف 
خطاب عاشوراء، علمًا بأن عون، ومعه البطريرك مار بشارة 
سليمان  النائب  »املردة«  تيار  ورئيس  الراعي،  بطرس 
فرجنية، يعتربون أنفسهم ممثلني لـ«أم الصيب«. لذلك مل 
إىل  واجلنرال  »األمري«  بني  النزال  ينتهي  ان  متوقعًا  يكن 
الصراع جيري مع طواحني هواء ال مع  األخري، كأن  انكفاء 
سياسيني جيب ان حيكمهم احلوار، ويفرض عليهم اخرتاع 

احللول، ال اهلروب إىل األمام.
عون  بني  تباعد  انها  يقال  اليت  الكيمياء  طبيعة  تكن  وأيا 
هذه  يف  خصوصًا  الوطنية،  مسؤوليتهما  فإن  وميقاتي، 
الظروف، تلزمهما ـ وعون على األخص ـ مواقف حامسة تعرب 

عن مدى حتسسهما مبسؤولياتهما الوطنية.
وخُيطئ من يظن ان الفتنة السنية ـ الشيعية، إذا دّبت ال 
مسح اهلل ـ وجنبالط يقول انها »لن تدب« ـ فستشعل لبنان، 
على امتداد خريطته، ولن توّفر أحدًا، ال مسيحيًا، وال غري 

مسيحي.
والقطوع الذي مّر على صيدا هذا األسبوع، سواء يف موضوع 
توقف معمل الزهراني إلنتاج الطاقة الكهربائية والذي تردد 
ان مثة اعتبارات مذهبية كانت وراء تعطيله، أو يف ما ورد 
حول الشيعة وكربالء على لسان إمام مسجد بالل بن رباح 
أحناء  توترًا يف  أحدث  والذي  عربا  األسري يف  أمحد  الشيخ 
عدة من البالد عملت هيئات وقيادات ومرجعيات سياسية 
هذا  تداعياته...  من  واحلد  معاجلته،  على  الطرفني  من 
القطوع كان أهم بكثري من اخلالف بني عون وميقاتي حول 

امللفات.
اجلديدة،  السنة  من  أسابيع  ثالثة  قبل  اليوم،  فاملطلوب 
إعطاء اللبنانيني، واملسيحيني خصوصًا، أماًل يف املستقبل 
ليكون كاحبًا هلجرتهم املتزايدة. وتشّكل طريقة طرح النزاع 
جملس  ورئيس  احلر«  الوطين  »التيار  رئيس  بني  احلاصل 

الوزراء، دافعًا جديدًا إىل اهلجرة.
وقد أظهرت دراسة حديثة إلدارة اإلحصاء املركزي أجريت 
حول اهلجرة بني عامي 2004 و2009، ان 44,4 يف املئة 
الشهادات  والشابات محلة  الشباب  املهاجرين هم من  من 
املئة مل يعملوا قباًل، وان ٥,٥1  اجلامعية، وان 48,4 يف 
يف املئة كانوا يعملون وتركوا أعماهلم، وان 66 يف املئة 

هاجروا حبثًا عن عمل.
وحبذا لو أصغى العماد عون إىل ما قاله البطريرك الراعي 
يف عظته األحد املاضي، وأبرز ما فيها: »ال ميكن ان نتحمل 
بعد اآلن خطابًا سياسيًا خاليًا من رؤية مستقبلية«. وأضاف، 
املأزق:  من  للخروج  حلول  إجياد  على  السياسيني  حمّرضًا 
»ليس سياسيًا العمل اخلالي من أي تصّور يرمي إىل تأمني 
شخص.كما  كل  وخري  اجلميع  خري  منه  الذي  العام،  اخلري 

ليس سياسيًا من ال جيد أو يقرتح خروجًا من مأزق«.
التضامن بني  إىل  جنبالط دعا، يف موضوع صيدا،  وكان 
مجيع اللبنانيني، وليس املسلمني فحسب، من أجل »مواجهة 
بأنه  األسري  الشيخ  كالم  ووصف  التحريضي«.  الكالم 
جرحًا  يرتك  ان  شأنه  ومن   )...( ومهني  خميف  »حتريض 

كبريًا يف اجملتمع اللبناني«.
أجل، مطلوب تضامن إسالمي ـ إسالمي، وإسالمي ـ مسيحي 
يف وجه الفتنة. وال يسع املسيحيني القول ان األمر هو بني 

السنة والشيعة، وهو تاليًا ال يعنينا.
وجاء الرد من راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم امللكيني 
الكاثوليك املطران ايلي حدادة معربًا: »ان بلدنا يعاني هذه 
األيام انقسامات وضعفًا يف كل املؤسسات، وحنن مهددون 
باألمن«، داعيًا إىل »االبتعاد عن اخلطاب الفئوي واملذهيب 

ألنه يهدد السالم«، يف إشارة إىل كالم الشيخ األسري.
 ان اللبنانيني إذ ينظرون إىل ما جيري يف عاملهم العربي، 
وخصوصًا يف اجلوار السوري، يدركون انهم ضحايا نظام 
طائفي ومذهيب ظامل، ومعرقل لتقدم بلدهم، وان ال خالص 

هلم منه إال بوحدتهم وتضامنهم. 

ادمون صعب
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العماد  الرئيس  دولة  شّدد 
وضع  أّن  على  عون  ميشال 
»تراوح  وهي  معّقد،  احلكومة 
مكانها«، مشريًا إىل أّن هناك 
اليت  العرقالت  من  الكثري 
تواجهها، منها املصطنع ومنها 

من قّلة املعرفة.
ولفت العماد عون بعد اجتماع 
واإلصالح  الّتغيري  تكّتل 
قرار  أّن  إىل  األسبوعي 
احلكومة  جلسة  يف  املشاركة 
يتّم  أن  على  بعد،  ُيّتخذ  مل 
اّتاذه يف الغد، ألّن األسلوب 
يف الّتعاطي مع مطالب الّتكّتل 
محاية  فهناك  صحيحًا،  ليس 
وراء  تتلّطى  اليت  للمخالفات 
أّنه  على  شّدد  كما  طوائفها. 
ال حيّق ألحد، وليرّبر ذّمته، أن 
إمنائّية  مشاريع  على  يوافق 
على  املواطنني  مجيع  تهّم 
ذلك  بعد  ليعود  سواء،  حّد 
أو يف  الّتمويل  ويعرقلها يف 

مساراتها األخرى.
أّن  عون  العماد  اعترب  وإذ 
يستمّد  احلّر  الوطين  الّتيار 
الواسع  الّتمثيل  من  سلطته 
أشار  الّشعيب،  املستوى  على 
ال  مفلسني  مصرفني  أّن  إىل 
مصرفًا  يشّكال  أن  يستطيعان 
سليمًا حّتى ولو اّتدا، مشّددًا 
البلد  لن يسّلم حكم  أّنه  على 
الّصفة  ال  هلم  ليس  ملن 
الّتمثيلّية وال الّصالحّية إلدارة 

شؤون الّدولة.
الّنص الكامل

العماد  حلديث  الكامل  الّنص 
عون:

لقائنا  يف  بكم  »أهاًل 
األسبوعي،

حكومَتنا  اليوم  درسنا  لقد 
املعقدة واّليت يبدو أّنها تراوح 
تسري  ال  فاملشاريع  مكانها، 
قدمًا فيها، ويوجد الكثري من 
العرقالت منها ما هو مصطنع 
ومنها نتيجة عدم املعرفة عند 
تديد  بصدد  وحنن  البعض. 
نقّرر  مل  اآلن  وحتى  مواقف، 
ما إذا كّنا سنشارك يف جلسة 
يف  املقّررة  الوزراء  جملس 
سيصدر  والقرار  ال،  أو  الغد 
وهذا  الغذاء..  وقت  بعد  غدًا 
الّتعاطي  يف  األسلوب  ألّن 
معنا ليس أسلوبًا صحيحًا، إذ 
وحنن  للمخالفات  محاية  هناك 
أن  نقبل  وال  املبدأ  هذا  ضد 
أّننا ضد مذهب أو ضد  هم  ُنتَّ
املخالفات  ضد  فنحن  طائفة 
وليس ضد طائفة ما، حنتاب 
أن  ألحد  حيق  وال  املخالفات 
هو  هذا  طائفته.  خلف  يلتجئ 

املبدأ األول.
عندما  أّنه  هو  الّثاني  املبدأ 
إمنائّية  مشاريع  لدينا  يكون 
الّلبناني،  اجملتمع  على صعيد 
يعارضنا يف  أن  ألحد  ال حيق 
قرار  يتم  أن  فإما  وزاراِتنا، 
املشروع وإما أال يتم إقراره. 
ذمَته  أحُدهم  يرّبر  أن  ولكن 
فيقول إّنه وافَق على املشروع 
يف  ويعرقله  ذلك  بعد  ليعود 
خيلق  حتى  يؤّخره  أو  الّتمويل 
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فهذا  الّطريق،  على  أزمات 
أيضًا ال نقبل به.

وثالثًا جيب أن ُيفَهم أّنه كما 
الّشعب  ميّثل  من  غرُينا  يوجد 
وموجودون  منّثل،  أيضًا  حنن 
من  اإلجرائية.  الّسلطة  يف 
جهٍة ثانية، مصرفان مفلسان 
سليمًا،  مصرفًا  يشّكالن  ال 
ميكنهما  ال  أعرجان  واثنان 
من  إذًا  الّسباق.  الّركض يف 
َفليسمع،  سامعتان  أذنان  له 
لن نسّلَم حكَم البلد ألشخاٍص 
متثيلية  الصفة  ال  ميلكون  ال 
وال الصالحية. هذا الّتنازل لن 
حيصل ألحد، وحنن نعمل بكّل 
املسألة  دام  ما  ولكن  هدوء، 
نشاء  فساعة  »فالتة«،  هكذا 
نشارك، وساعة نشاء ننسحب. 
عندما  اجللسات  سنشارك يف 
ويظهرون  تصرُفهم  يناسبنا 
جتاوبًا مع ما نقّدمه من مشاريع 
حنن  مبسؤولية.  فيدرسوها 
جيوز  وال  إرادَتنا.  نفرُض  ال 
إداريًا،  بالّنكران  ُنواَجه  أن 
املشروع  من  الفائدة  نكران 
هو  واّلذي  به  نقوم  اّلذي 
عندما  فنحن  الّلبنانيني.  لكّل 
 ،Cellularنعمل باهلاتف أو بال
لبنان،  كّل  عملنا  يشمل 
يف  نعمل  عندما  املر  كذلك 
للمياه  عندما خنّطط  الكهرباء. 
الّلبنانية،  املناطق  لكّل  فذلك 
الّسياحة،  يف  نعمل  وعندما 
وزاراُتنا  لبنان.  لكّل  أيضًا 
يرى  وعندما  لبنان،  لكّل  هي 
قضاء  بني  منّيُز  أننا  أحُدهم 
إنساٍن وآخر يف  أو بني  وآخر 
عندها  له  العامة، حيّق  اخلدمة 
إلينا،  الّنظر ويتطّلع  أن يرفع 
مجيعًا  فرؤوسهم  اآلن،  أّما 
منحنية، ألّنه ما من أحٍد منهم 
تصّرف على مستوى وطين، ال 
يف الّسياسة وال يف اإلمناء وال 
هم »كدش  يف أي مشروع. كلُّ
واحٍد  كّل  وكدش«!!  وكدش 
يريُد مصلحَة ضيعِته، ومصلحة 
سيصبح  وكيف  قضائه، 
فالن  سرُيضي  وكيف  نائبًا، 
وفالن..!! من يريُد أن يقوم 
خبدمٍة عامة جيب أن يتطّلع إىل 

املصلحة العامة.
حنن  هنا  من  انطالقًا  إذًا 
كيف  أما  موقَفنا،  سنحّدد 
سنتصرف وما هي الّتكتيكات 
اّليت سنعتمدها، فلن حيزروا. 
مبفاجأة  هلم  سنقوم  مرة  كل 
)ضاحكًا(،  ومجيلة  صغرية 
وحنن سنحّدد غدًا إذا سنذهب 

إىل الوزارة أم ال.

أسئلِة الّصحافيني
أسئلِة  عن  أجاَب  ثّم 

الّصحافيني:
س: دعا الّسيد حسن نصراهلل 
اليوم يف كلمِته بشكٍل واضح 
ورئيَس  احلكومَة  وصريح 
مطالب  تنفيذ  إىل  احلكومة 
تكتل الّتغيري واإلصالح ومنها 
ذ،  ُتَنفَّ أن  املفرتض  املشاريع 
اليوم  مهٍل  من  هناك  هل 
وهل  املوضوع  هلذا  بالّنسبة 

تضريًا  تصل  اتصاالٍت  من 
ليوم غٍد بعد الغداء؟

حسن  الّسيد  نشكُر  أّواًل  ج: 
من  موقِفه  على  نصراهلل 
مطالِبنا، وطبعًا حنن متفاهمان. 
فمن يعتقُد أّننا لسنا متفاهَمني 
جماملة،  هو  احلديث  هذا  وأّن 
متفاهمان  حنن  خمطئًا.  يكون 

بالعمق حول هذا املوضوع.
أنا  خنتارها،  فنحن  امُلَهل  أما 
مهلًة  أحد  على  فارضًا  لسُت 
أَردت سأقوم  ما، ولكن متى 
حول  بي  اخلاصة  الفعل  برّدة 
هذا املوضوع وسأثريه، وهذا 
األمر خيّصين وال أريد أن أضع 
أطرًا زمنّية لنفسي، فلَم أقول 
قد  ولكن  غد؟!  بعد  أو  غدًا 
وضعُت  أّنين  غد  بعد  أقوُل 
هذه املهلة. إذًا من اآلن حتى 
خُنرُبكم  مّرة  كل  احلني،  ذلك 
وإجنازات  عن حماسن  ما  بأمٍر 
لي  وا  َسّ احلكومة!!!  هذه 
بعد  احلكومة!  هلذه  إجنازًا 
تشكيلها!  على  أشهر  سّتة 
احملكمة..  متويل  لي  تقولون 
ال  إّنه  أمريكا  تقوُل  )ضاحكًا( 
ميكنها فرض الّتمويل، وكذلك 
قالت فرنسا، وأيضًا إنكلرتا.. 
فلماذا حصَل الّتمويل؟! قّدموا 
حالًّ هلذه األحجية! احلمدهلل أّنه 
كان لدينا موقف توعية، وقد 
من  أول  أنتم،  أمامكم  قلناه 
تلقى اخلرب. أُيعَقل ما حصل؟!

هل  للّتوضيح،  فقط  س: 
ال  اّلذين  باألعرَجني  تقصد 
الّرئيَسني  الّركض  ميكنهما 

سليمان وميقاتي؟
ج: إفهم كالمي كيفما أَردت.. 
هناك  يكون  وقد  )ضاحكًا( 

غريهما.. من يعلم؟!
س: إذا أخَذ الّرئيس ميقاتي 
من  واستقاَل  املبادرة  زماَم 
هذه احلكومة، يصبح هذا البازار 

اخلاص بكم بال جدوى..
هذا  بازارًا.  ليس  هذا  ج: 
الّلبناني،  الّشعب  ملصلحة 
الّلبناني،  الّشعَب  منّثل  حنن 
يأخذ  أن  جيب  حيكم  ومن 
اإلعتبار.  بعني  املصاحل  هذه 
واستقلت  أنا  جئُت  فإذا 
فعندها  شخصية،  ملصلحِة 
ولكيّن  سريذلين.  الّشعب 
معينة.  ملواضيع  أستقيُل  أنا 
أتستطيعون أن تقولوا لي من 
منذ  القضاء  بتعطيل  احلق  له 
وال  اليوم  حتى  الّسنة  رأس 

القضاء  جمللس  رئيسًا  يعنّي 
األعلى؟!

س: ألّن هناك خالف.
ج: ملاذا هناك خالف؟ من له 
احلق يف تسمية رئيس للقضاء 
ُيَسّمون  عندما  ملاذا  األعلى؟ 
هم أحَدهم ُيَقرُّ الّتعيني، بينما 
تصل  فال  حنن  ُنَسّمي  عندما 
الّتعيينات؟! حنن لنا حق رغمًا 
من  أنا  ولسُت  اجلميع!  عن 

يرحل بل هم من يرحلون!
خصوصًا  واضحًا  أصبَح  س: 
الوزير  مؤمتر  بعد  أمس  يوم 
جربان باسيل أّن العالقة سيئة 
فعاًل  هل  الّتينة،  عني  مع 

انكسَرت اجلّرة؟
فهي  انكسرت،  إذا  ج: 
أياديهم وليس  انكسرت بني 
اآلن  نلملم  حنن  أيادينا.  بني 
بالكم  ما  امُلكّسرة.  الفخارات 
احلقيقة؟!  قوَل  تتحاشون 
معي  تتحّدثون  أّنكم  ُأَسرُّ  أنا 
تتحاشون  ولكّنكم  بصراحة، 
الّتحدث بصراحة مع اآلخرين!! 
أنا  لسُت  اجلّرة،  انكسرت  إذا 

من كسرها!
س: نالحُظ متايزًا بينكم كتيار 
تكتل  يف  حلفائكم  وبني 

الّتغيري واإلصالح حول موضوع 
إذ  احلكومة،  يف  املشاركة 
فرجنية  الّنائب سليمان  يقوُل 
الّتيار  مطالب  أحقية  مع  إّنه 
يف  احلكومة  بقاَء  يؤّيُد  ولكّنه 

مكانها.
ج: مل نقّرر حتى اآلن إن كّنا 
كّنا  إن  أو  ال،  أم  سنستقيل 
العديد  هناك  ال.  أم  سنقاطع 
ذلك.  قبل  اإلجراءات  من 
هناك  أّن  قريبًا  وسرَتون 

إجراءات كثرية.
س: ما صّحة املعلومات اّليت 
تّدَثت عن أّن الّنائب فرجنية 
يقوم خبط وساطة بينكم وبني 

الّسراي؟
ج: ال أعتقد ذلك، ليس هناك 

من وساطة.
إذا  أّنه  من  تَشون  أال  س: 
تعّطَلت  أو  احلكومة  سقَطت 
الوضع  هذا  ظّل  يف  اليوم 
الوضع  سيصبح  اإلقليمي 
قد  مثاًل  أي  سّيئًا؟  الّلبناني 
لبنان  بني  فلتان  حيصل 
الجئون  يأتي  قد  وسوريا، 
تعود  ال  أي  سالح..  وُيَهّرب 
يف  خصوصًا  مضبوطة  األمور 

هذه الّلحظة اإلقليمية.
قوى  هناك  كال..  كال،  ج: 
ومن  أمنية  وقوى  عسكرية 
على  احملافظة  مسؤوليتها 
أّن  كما  واهلدوء،  األمن 
تعين  ال  احلكومة  إستقالُة 
املمارسة  الوزراء من  استقالة 

قبل تشكيل احلكومة الّتالية.
احلكومة،  سقطت  حال  ويف 
حيصل  ال  سيحصل؟  ماذا 
شيء! ألّنه إذا بقينا على هذا 
الّنمط سنصُل إىل هذه احلالة 
اّليت تافون منها جّراء استقالة 
هكذا  أكملنا  فإذا  احلكومة. 
الّسيئة،  احلالة  إىل  سنصُل 
هذه  مسؤولية  سنتحّمل  ملاذا 
حنن  وقٍت  يف  الّسيئة  احلالة 

تنزلق  الّسيارة  أّن  فيه  نرى 
املنحدر؟!  حاّفة  حنو  نزواًل  بنا 
ماذا يفعل املرء عندها؟ جيب 
خارجها،  بنفَسه  يرمي  أن 
وذلك ليبقى لديه أمل يف أن 
سيارة  ولكن  نفَسه.  خيّلص 
أن  ميكنها  ال  احلكومة  هذه 
ُتكمل هكذا، ومن يطلبون مّنا 

اإلستقالة معهم حق.
س: يف موضوٍع خمتلف، لقد 
نصراهلل  حسن  الّسيد  أعلَن 
قضية  معاجلة  رفَضه  اليوم 
بالعمل  وال  باحلوار  ال  الّسالح 
الّسياسي، هل يعين هذا األمر 
أّن مسألة الّسالح قد ُأقِفَلت؟ 

وكيف تقرأ هذا املوقف؟
األمر  هذا  عن  تّدثنا  لقد  ج: 
قلنا  ولطاملا  ُتصى  ال  مّراٍت 
املناسب  الوقت  ليس  إّنه 
لبحث موضوع الّسالح. احلرب 
الّشرق أوسطية موجودة اآلن، 
وهناك خطر من أن تتحول إىل 
ليس  وقٍت  عاملية، يف  حرٍب 
أتقوُل  يقينا،  درٍع  من  لدينا 
حلامِل الّسالح أن يرمي سالَحه 
احلدود  على  يَديه  ويرفع 
ال  األمر  هذا  اإلسرائيلية؟! 
كان  إذا  إال  عقل!  أيُّ  يقبُله 
املرء مستسلمًا سلفًا وال يريُد 
أن يقاتل بل أن خيتبئ، ويف 
هذه احلال هو لن يسَلم، ألّنه 
يأمُل  الذي  كاجلائع  سيكون 
دائمًا أن يشبع فيموت جائعًا.

الّرئيس  مّرَر  أن  بعد  س: 
قاَل  احملكمة،  متويَل  ميقاتي 
سنبدأ  املرحلة  هذه  بعد  إّنه 
هل  الّناس.  ملصاحل  العمل 
وهل  الكالم  بهذا  تثقون 
هذا  على  احلكومة  ستدخلون 

األساس؟
يقتنع  أن  اإلنسان  على  ج: 
اّلذي  بالكالِم  وليس  بتجربِته 
من  أصدق  والعني  يسمعه، 

األذن.«

األسد  بشار  الرئيس  استقبل 
الدين  رجال  من  وفدًا  أمس 
الدروز  املوحدين  طائفة  من 
احلديث  وتناول  لبنان.  يف 
األوضاع يف املنطقة وخصوصًا 
اليت تشهدها سوريا  األحداث 
عن  الوفد  أعضاء  أعرب  حيث 
سوريا  جانب  إىل  وقوفهم 
قيادًة وشعبًا لتجاوز ما حياك 
اىل  تهدف  مؤامرة  من  ضدها 

تفتيت سورية واملنطقة.

أرسالن  طالل  األمري  واعترب 
أن  اللقاء  خالل  له  كلمة  يف 
اليت تشن على سوريا  احلرب 
للحرب  عملي  جتسيد  هي 
املستدامة اليت تستهدف األمة 
وأن هدف ما حيدث هو تدمري 
األمة  حصن  لكونها  سوريا 
تفرط  ال  سوريا  وألن  األمني 
أن  وأضاف  العربية.  باحلقوق 

أن  االستعمارية  الدول  على 
على  بنيوية  إصالحات  تدخل 
أنظمتها قبل أن تعطي دروسًا 

لغريها باإلصالح.
العامل يطل  أن  أرسالن  وختم 
سينتصر  جديدة  مرحلة  على 
الظاملني  على  احلق  فيها 
على  السحر  وسينقلب 

الساحر.
بدوره اعترب الشيخ نصر الدين 
ستبقى  سوريا  أن  الغريب 
أعدائها  بوجه  منيعًا  حصنًا 
األزمة  هذه  من  وستخرج 
يتصور  مما  وأقوى  منتصرة 

البعض.
باجلامعة  أجدر  كان  إنه  وقال 
أجل  من  اجتمعت  لو  العربية 
اتاذ قرارات مبعاقبة اسرائيل 
العالقات  وقطع  وحصارها 
الشعب  عن  والدفاع  معها 
وحفظ  املقهور  الفلسطيين 

توجيه  من  بداًل  املقدسات 
اليت  سوريا  على  غضبها  جام 
ذنبها انها مل تصاحل إسرائيل 
الغرب  خطى  على  تسر  ومل 

االستعمارية.
األسد  الرئيس  أعرب  بدوره 
ألعضاء  الكبري  تقديره  عن 
الوطين  ملوقفهم  الوفد 
احلرص  من  املنطلق  الكبري 
على عالقات األخوة والتعاون 
ورفضهم  ولبنان  سوريا  بني 
التدخل  وحماوالت  للمؤامرات 
اخلارجي يف الشؤون الداخلية 

لسوريا ولبنان.
واعترب الرئيس األسد أن سوريا 
وحمبة  وبدعم  بشعبها  قوية 
والصديقة  الشقيقة  الشعوب 
على جتاوز  قادرة  أنها  مؤكدًا 
ما متر به وأنها لن تتخلى عن 
وسيادتها  ومبادئها  مواقفها 

مهما كانت الضغوطات.

االسد استقبل ارسالن ووفدا من الطائفة الدرزية
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مشال  حلف  أخفق  اخرى  مرة 
التوصل  يف  وموسكو  األطلسي 
على  خالفهما  تنهي  تسوية  إىل 
بينما  للصواريخ،  املضادة  الدرع 
الروسي  اخلارجية  وزير  حذر 
سريغي من أن الوقت أمام احلل 

ينفد.
وقال االمني العام للحلف اندرس 
يتعلق  ما  »يف  رامسوسن:  فوغ 
نتوصل  مل  الصاروخي،  بالدفاع 
اتفقنا  لكننا  بعد.  اتفاق  اىل 
مجيعا على أنه من املهم مواصلة 
احلديث  ومواصلة  احملاولة 
خماوف  اىل  االستماع  ومواصلة 
كل جانب«. واضاف أن احللف »ال 
يعترب روسيا عدوًا«، وإن يكن أقر 
كان  »أبطأ« مما  معها  احلوار  بأن 

يتوقع.
الشهر  قامت  موسكو  وكانت 
بتشغيلها  قوة  بعرض  املاضي 
للصواريخ  مضادا  لإلنذار  نظامًا 
الروسي  اجليب  كالينينغراد،  يف 
األوروبي.  االحتاد  داخل  الواقع 
اقرتاح  طرح  سابق  وقت  ويف 
لكن  مشرتكة،  صاروخية  لدرع 
ابقاء منظومتني  احللف أصر على 
بتبادل  واالكتفاء  منفصلتني 

املعلومات.
رامسوسن  جدد  املقابل،  ويف 
مع  للتعاون  روسيا  دعوته 
اليت  للحلف  الصاروخية  املنظومة 
وبولونيا  رومانيا  يف  ستنشر 
ميكنهم  »كي  وتركيا،  واسبانيا 
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غري  أنها  من  بأنفسهم  التحقق 
موجهة ضد روسيا«.

ويف مؤمتر صحايف بعد االجتماع، 
ضمانات  »نريد  الفروف:  صرح 
الدفاعية  القدرات  ان  واضحة 
الصاروخية لن توجه اىل قدراتنا 
مستعدين  نقف  االسرتاتيجية... 
املصاحل  أخذ  شرط  للحوار، 
يف  كافة  لألطراف  املشروعة 
وقت،  امامنا  يزال  ال  االعتبار. 
يوم.  كل  ينفد  الوقت  لكن 
ليسوا  لألسف،  ويا  وشركاؤنا، 
الدفاع  يف  للتعاون  بعد  جاهزين 

الصاروخي«.
اختار  أنه  االنتباه  واسرتعى 
جييد  أنه  مع  بالروسية  التحدث 

االنكليزية.
يف  يأمل  بأنه  رامسوسن  ورد   
قمة  خالل  اتفاق  إىل  التوصل 
يف   2012 أيار  يف  املقبلة  احللف 
شيكاغو، معتربا أنه »سيكون األمر 
بدأت  اذا  قيمة  له  ملال  إهدارًا 
روسيا تستثمر يف اجراءات مضادة 
املال  له.  وجود  ال  مصطنع  لعدو 
الشعب  أجل  من  استثماره  ميكن 
ويف  وظائف  توفري  يف  الروسي 

حتديث اجملتمع الروسي«.
االمريكية  اخلارجية  وزيرة  أما 
فصرحت:  كلينتون  هيالري 
الدفاع  الدفع يف اجتاه  »سنواصل 
»بالتأكيد  وهذا  الصاروخي«، 
عسكرية  اجراءات  يستدعي  ال 
ضد  موجهًا  ليس  هذا  مضادة... 

انه  بروسيا،  يتعلق  وال  روسيا، 
وسواها  بإيران  يتعلق  بصراحة 
من الالعبني من الدول او اجلهات 
تقنيات  الذين يسعون اىل تطوير 
صواريخ تشكل تهديدًا«. وخلصت 
أخرى  دولة  ألي  حق  »ال  ان  اىل 
إذا  االعرتاض  يف  احللف  خارج 
كان حلف مشال االطلسي سيحمي 
نفسه ببناء نظام للدفاع الصاروخي 
انها  نتصور  اليت  التهديدات  ضد 

األكثر بروزًا«.
الربيطاني  اخلارجية  وزير  ورأى 
ميدفيديف  تهديد  ان  هيغ  وليم 
أن  حني  يف  لآلمال«،  »خميب 
ال  االطلسي  مشال  حلف  »عرض 
ونود  روسيا،  على  مطروحًا  يزال 
على صعيد  عمليًا  تعاونًا  نرى  ان 

الدفاع الصاروخي«.
موسكو  بني  العالقة  وكانت 
التوتر  من  مزيدًا  والغرب شهدت 
على خلفية املواقف من االنتخابات 

الروسية. 
بزيارة  قام  ميديفيديف  وكان 
لرباغ للبحث يف الدرع الصاروخية 
قال  اليت  األورو  منطقة  وأزمة 
»هذه  كون  عن  نامجة  إنها  عنها 
العملة مستخدمة يف دول ال يشبه 
بعضها بعضا، دول قوية واخرى 

ضعيفة«.
التشيكي  الرئيس  ووصف 
بأنها  الزيارة  كالوس  فاسالف 
تشكل »حدثًا مهمًا جدًا«، إذ رافقها 

توقيع »عشرات« االتفاقات.

خالف األطلسي وروسيا على الدرع مستمّر
موسكو: شركاؤنا غري جاهزين للتعاون

أمس  اإليراني،  التلفزيون  بّث 
لطائرة  قصريا  فيلما  االول، 
دون  من  األمريكية  االستطالع 
واليت  »الشبح«،  نوع  من  طيار 
أنها  أيام  قبل  طهران  أعلنت 

أسقطتها.
حواىل  ملدة  الشريط  واظهر 
إيرانيني  مسؤولني  الدقيقتني 
يتفقدون الطائرة األمريكية من 
ـ  كيو  »آر  نوع  من  طيار  دون 
مل  وكأنها  ظهرت  واليت   »170
القوة  يف  جنرال  وقال  متس. 
الثوري  للحرس  التابعة  اجلوية 
إن »إيران نصبت كمينا الكرتونيا 
مشريا  الطائرة«،  إلسقاط  أدى 
من  بها  التحكم  يتم  انه  إىل 
أفغانستان والواليات املتحدة.

وزارة  استدعت  ذلك،  إىل 
السفري  اإليرانية  اخلارجية 
ترعى  الذي  يسري،  السو 
يف  األمريكية  املصاحل  بالده 
»احتجاجها  له  وقدمت  طهران، 
طائرة  قيام  على  الشديد 
جتسس أمريكية بانتهاك األجواء 
إيضاحات  وطلبت  اإليرانية، 
من  تعويضية  وإجراءات  فورية 
جانب احلكومة األمريكية يف هذا 

اجملال«.
وكانت وزارة اخلارجية اإليرانية 
اعتربت انه من األفضل أن تغري 
سياستها  املتحدة  الواليات 
بدال  طهران  إزاء  العدائية 

طهران تعرض الطائرة األمريكية:

تـم إسـقاطها بكميـن إلكرتونـي

صورة مأخوذة عن التلفزيون االيراني امس االول للطائرة االمريكية من دون طيار

افرتاضية«  »سفارة  فتح  من 
للتواصل مع اإليرانيني.

ونقلت وسائل اإلعالم اإليرانية 
عن املتحدث باسم الوزارة رامني 
مهمانربست إن الواليات املتحدة 
بفتحها سفارة افرتاضية »أقرت 
قطعت  عندما  التارخيي  خبطئها 

عالقاتها« مع طهران.
لن  املبادرة  هذه  إن  وأضاف 
اليت  الرسالة  »نقل  هلا  تتيح 
ترغب بها إىل الشعب اإليراني، 
الن الشعب اإليراني تلقى خالل 
الرسالة  األخرية  الثالثة  العقود 
احلقيقية للواليات املتحدة وهي 
اجملموعات  ودعم  العقوبات 
اإلرهابية والعدائية إزاء التقدم 
وأعمال  إيران  يف  التكنولوجي 

وتابع  البالد«.  ضد  ختريبية 
تغري  أن  األفضل  من  »سيكون 
مقاربتها  من  املتحدة  الواليات 

إزاء الشعب اإليراني«.
وكانت واشنطن أعلنت الثالثاء 
افرتاضية« ميكن  »سفارة  إقامة 
الوصول إليها من خالل عنوان 

»ايران.يواسامباسي.
تصرحيات  وفيها  غوف« 
والفارسية  باالنكليزية  أمريكية 
تأشريات  حول  ومعلومات 
املتحدة  الواليات  إىل  الدخول 
»صوت  وكالة  من  وأخبار 
أدوات  إىل  باإلضافة  أمريكا«، 
املنتديات  خالل  من  للتواصل 
االجتماعية. إال أن طهران قامت 

حبجب املوقع. 
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للقوات  االعلى  اجمللس  أعلن 
يدير  الذي  املسلحة يف مصر 
البالد منذ تنحي الرئيس حسين 
مبارك يف 11 شباط، تشكيل 
 30 من  استشاري  جملس 
عضوًا من اوىل مهماته وضع 
مشروع قانون لتشكيل »مجعية 
تأسيسية« تتوىل اعداد دستور 
اعالن  متجاهاًل  للبالد،  جديد 
املسلمني«  »االخوان  مجاعة 
غري  »كيان  اي  تدخل  رفضها 
الدستور  وضع  يف  منتخب« 
من  االنسحاب  على  وإقدامها 

اجمللس االستشاري. 
جاء يف بيان صادر عن اجمللس 
ان  املسلحة،  للقوات  االعلى 
حسني  حممد  املشري  رئيسه 
طنطاوي اصدر قرارًا بـ«انشاء 
يعاون  استشاري  جملس 
خالل  )العسكري(  اجمللس 
ادارته لشؤون البالد يف املدة 
االنتقالية  املرحلة  من  الباقية 
رئيس  انتخاب  امتام  حتى 
اعمال  وستبدأ  اجلمهورية... 
مبناقشة  االستشاري  اجمللس 
انتخاب  قانوني  مشروعي 
واالجراءات  اجلمهورية  رئيس 
اجلمعية  بتشكيل  اخلاصة 
دستور  العداد  التأسيسية 

جديد للبالد«.     
االستشاري  اجمللس  ويتألف 
املهندس  هم:  30 عضوًا  من 
العال،  أبو  ماضي  العال  أبو 
السيد أمحد خريي أبو اليزيد، 
الدكتور أمحد كمال أبو اجملد، 

اجليش املصري أّلف جملساً استشارياً متهيداً إلعداد دستور
»اإلخوان« انسحبوا منه احتجاجاً على جتاوز دور الربملان اجلديد

حممد  البدوي  السيد  الدكتور 
السيد  الدكتور حسن  شحاتة، 
حنا  الدكتور  نافعة،  أمحد 
زياد  السيد  قلدس،  جرجس 
حممد وفيق امحد علي، السيد 
السيد  عاشور،  حممد  سامح 
الدكتور  زهران،  شريف حممد 
عبدالعزيز حممد حجازي، السيد 
عبداجلواد  حممد  عبدالغفور 
الدكتور  عبدالغفور(،  )اشرف 
السيد  النظامي،  حممد  عصام 
الغفور  عبد  الدين  عماد 
عبدالغين، السيد عمرو حممود 
صالح  لبيب  السيد  موسى، 
حممد  السيد  السباعي،  الدين 
أسامة برهان، الدكتور عبداهلل 
حممد  السيد  املغازي،  حممد 
الدكتور حممد  سلماوي حممد، 
حممد  السيد  العوا،  سليم 
)صالح  فضل  الدين  صالح 
عبد  حممد  السيد  فضل(، 
السيد  برغش،  سامل  اجمليد 
الدكتور  اخلولي،  علي  حممد 
الدكتور  فرحات،  نور  حممد 
السيد،  كامل  مصطفى 
حممد  باهلل  معتز  الدكتور 
عبدالفتاح، الدكتورة منار حممد 
الشورجبي، السيد منصور حممد 
حسن، الدكتورة نادية حممود 
جنيب  املهندس  مصطفي، 
والدكتورة  ساويرس،  انسي 

نيفني عبداملنعم مسعد.

انسحاب »اإلخوان«
ويف وقت سابق، اعلن حزب 

من  املنبثق  والعدالة  احلرية 
انسحابه  املسلمني«  »اإلخوان 
االستشاري  اجمللس  من 
احتجاجًا على تدخل هذا اجمللس 
الدستور  اعداد  عملية  يف 
الذي اعتربه »تهميشا للربملان 

وانتقاصا من صالحياته«.
للحزب  الرمسي  املوقع  واعلن 
انه »اعتذر عن عدم املشاركة 
يف اجمللس االستشاري وقرر 
اجمللس«  يف  ممثليه  سحب 
مرسي  حممد  رئيسه  وهما 
واالمني العام املساعد للحزب 

أسامة ياسني«.
احلزب  يف  القيادي  واكد 
حممد البلتاجي ان »أي حماولة 
لتهميش الربملان او لتقليص 
صالحياته لصاحل اي كيان آخر 
التفافًا  نعتربها  منتخب  غري 
على االرادة الشعبية وحماولة 

للوصاية عليها«.
وصدر هذا القرار، بعد ساعات 
من اعالن عضو اجمللس االعلى 
خمتار  اللواء  املسلحة  للقوات 
املال ان الربملان لن تكون له 
الكلمة العليا يف اختيار اعضاء 
اعداد  ستكلف  اليت  اللجنة 
واكد   للبالد.  جديد  دستور 
الصحافة  ممثلي  من  جملموعة 
اجلديد  الدستور  ان  الغربية، 
احلكومة  تقره  ان  جيب  للبالد 
واجمللس االستشاري للمجلس 

العسكري.
نتائج رمسية

بني  املواجهة  بوادر  وبرزت 

اجليش و«االخوان املسلمني«، 
مع تأكيد النتائج الرمسية جلولة 
األوىل  االنتخابات  من  االعارة 
تنحي  منذ  الشعب  جمللس 
مبارك، فوز اجلماعة بأكثر من 
45 يف املئة من مقاعد اجمللس 
يف املرحلة االوىل اليت مشلت 

ثلث البالد.
االسالمية  االحزاب  وحصلت 
املئة  يف   67 على  املختلفة 
تقريبًا من مقاعد املرحلة االوىل 
مقعدا،   168 عددها  البالغ 
وفاز  الثلثني،  من  اكثر  اي 
املئة  يف   47 بنحو  »االخوان« 
من مقاعد املرحلة االوىل، وجاء 
حزب النور السلفي يف املرتبة 
يف   19 على  حبصوله  الثانية 

املئة تقريبا من املقاعد،
الصعب  من  يزال  ال  انه  اال 
حتديد العدد االمجالي للمقاعد 
حزب  كل  عليها  حصل  اليت 
يف املرحلة االوىل، اذ ستعاد 
دوائر  احدى  يف  االنتخابات 
الثاني  كانون  يف  القاهرة 
ميكن  ال  انه  كما   ،2012
اليت  املقاعد  عدد  احتساب 
حصلت عليها كل قائمة بدقة، 
اي  الوطين  املستوى  على  اال 
الثانية  املرحلتني  انتهاء  بعد 

والثالثة من االنتخابات،
والتحالفات  االحزاب  وحصلت 
الليربالية املختلفة على 19 يف 
املئة من مقاعد املرحلة االوىل، 
اما بقية االصوات فذهبت اىل 
صغرية،  احزاب  او  مستقلني 
االربعاء  الثانية  املرحلة  وتبدأ 
املقبل، وتليها املرحلة الثالثة 
الثاني  كانون  من  االول  يف 

وتنتهي يف 11 منه.

Page 11صفحة ١١     

اسرتاليات

<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<kfl◊¬_
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
<Ê]<( textingE<ÌÈífl÷]<ÿÒ^âÜ÷]
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
<Çv◊÷   free-hands devices < <Ç√e
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<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
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<:÷] <ÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
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<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÷]
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

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

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

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

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

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

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

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

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

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J»Üâ˘]

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

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

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

Vÿn⁄
<Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;fl”µ<Ój⁄

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

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

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

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

<^„“¯„jâ]<‡⁄<‹∆Ü÷^e<ƒ◊ä÷]
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اليمين  الرئيس  نائب  إعالن  غداة 
تشكيل  هادي  منصور  ربه  عبد 
لتحضري  وطنية  وحدة  حكومة 
يف  رئاسية  النتخابات  البالد 
االمم  مبعوث  حث  املقبل،  شباط 
املتحدة اىل اليمن مجال بن عمر، 
السلطة يف  نقل  الذي ساعد يف 
صنعاء، احلكومة اليمنية امس على 
إرساء دعائم االستقرار بعد أشهر 
من االضطرابات اليت دفعت البالد 

اىل شفا حرب أهلية.
عشرات  تظاهر  االثناء،  هذه  يف 
من  خصوصا  اليمنيني،  آالف 
عن  للتعبري  صنعاء  يف  الشباب، 
شكلها  اليت  للحكومة  رفضهم 
باسندوة.  حممد  املعارض  الزعيم 
وهتف املتظاهرون »ال شراكة مع 
على  احتجاجهم  عن  تعبريًا  القتلة« 
كون احلكومة شكلت بني املعارضة 
الربملانية وحزب الرئيس املنتهية 
كما  صاحل،  اهلل  عبد  علي  واليته 
انهم  »باسندوة  قائلني  صرخوا 
اىل  إشارة  يف  شرفاء«  ليسوا 
السابقة  صاحل  حكومة  من  وزراء 
ضمتهم احلكومة اجلديدة ومتهمني 
بالتحريض على العنف الذي خلف 
مئات القتلى بني املتظاهرين خالل 

عشرة أشهر من االحتجاجات.
»سبأ«  انباء  لوكالة  عمر  بن  وقال 
اليمنية لدى وصوله اىل العاصمة 
احلكومة  على  جيب  انه  اليمنية 
دعائم  إرساء  دورا يف  تلعب  أن 
البالد  يف  واالمن  االستقرار 
وأضاف  اقتصاده.  بناء  وإعادة 
قائال انه يريد أن يلتقي مسؤولني 
يف احلكومة واملعارضة قبل كتابة 
الذي  االتفاق  تنفيذ  بشأن  تقرير 
وقعه الرئيس صاحل الشهر املاضي 
لتسليم السلطة اىل هادي وإنهاء 
العنيفة.  االحتجاجات  من  أشهر 

واعترب بن عمر ان »تشكيل حكومة 
جديدة جزء مهم من االتفاق« وانه 
االمن  جملس  اىل  تقريره  سيقدم 

يوم 14 كانون االول احلالي.
السلطة،  نقل  اتفاق  ومبوجب 
العام  الشعيب  املؤمتر  حزب  وافق 
اقتسام  على  صاحل  يرأسه  الذي 
املناصب الوزارية مع خصومه يف 
ائتالفية برئاسة باسندوة.  حكومة 
البالد  حتضري  اىل  وباالضافة 
لالنتخابات يتعني على احلكومة ان 
تستعيد االمن واخلدمات االساسية 
وان تتصدى للمشاعر االنفصالية 

املتنامية يف اجلنوب.
انفصاليون  يرى  لفتة  ويف 
حسن  عن  تنم  انها  جنوبيون 
النية، مت اإلفراج عن زعيم احلراك 
اجلنوبي اليمين حسن باعوم مساء 
إعالن  من  بعد ساعات  امس  أول 
الوفاق.  حكومة  تشكيل  هادي 
وكان باعوم قد اعتقل يف شباط 
عدن  يف  مستشفى  يف  املاضي 
وقال  العالج.  يتلقى  كان  حيث 
والده  ان  باعوم،  ابن  فادي، 
اتصل به عندما أفرج عنه وطمأنه 
اىل انه يف حالة طيبة وانه يقيم 
مع شقيقه يف فندق يف صنعاء. 
وقال ان شقيقه فواز الذي اعتقل 

مع والده أفرج عنه ايضا.
أشخاص   6 لقي  اخرى،  جهة  من 
حتفهم يف حمافظة صعدة مشالي 
طائفية  عنف  أعمال  يف  البالد 
متجددة بني احلوثيني والسلفيني 
على  سيطرتهم  يفرضون  الذين 
وذلك  اسرتاتيجية،  جبال  سلسلة 
يف حني قتل 9 عناصر مفرتضني 
يف  وجندي  »القاعدة«  تنظيم  من 
هجوم على ثكنة فجر، قرب مدينة 
ما  حبسب  اليمن،  جنوبي  زجنبار، 

أعلن مصدر طيب.

جتّدد االشتباكات بني احلوثيني والسلفيني
شباب اليمن يرفضون »الشراكة مع القتلة«
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قانون استثمار االجانب يف اسرتاليا
او  املولد  بأوسرتالي  لست  انا 
تأشرية  امحل  وال   – اجلنسية 
االقامة الدائمة –هل باستطاعيت 

شراء منزل، او اراضي
اجلواب  أسرتاليا؟  يف  حفرية  
هو »كال«  السؤال  هذا  على 
سأتطرق  اليت  لالسباب  وذلك 

إليها أدناه . 

ان الشخص األجنيب ، أو مبعنى 
جيب   ، الغريب  الشخص  آخر 
مسبق  بشكل  يستحصل  ان 
جملس  قبل  من  موافقة  على 
لالجانب  االستثمار  استعراض 
عملية  بدء  قبل    ) اجمللس   (
الشراء ، إذا مل يكن هذا األخري 
اليت  التشريعات  مبوجب  معفيا 

أقرت هلذا الغرض .
 

االسرتالية  احلكومة  اتبعت  لقد 
االستثمار  لسياسة  معينا  نهجا 
وذلك  اسرتاليا،  يف  االجنيب 
األخري  هذا  تشجيع  بهدف 
بطريقة تتفق مع مصاحل اجملتمع 
االسرتالي . إذا ، لقد اعرتفت 
باملساهمة  االسرتالية  احلكومة 
االجنيب  االستثمار  قدمها  اليت 
متواصل،  بشكل  اسرتاليا  إىل 
واليت ساهمت بتطوير اسرتاليا، 
والتشريعات  القوانني  ونصت 
حلماية االستثمار املذكور، وفرض 
الرقابة عليه، مع االحتفاظ باحلق 
املقدمة  الطلبات  كل  مبراجعة 
على  للموافقة  وذلك  امامها، 
منعه  او  املذكور  االستثمار  بدء 
، مبوجب قانون عمليات الشراء 

األجنبية وعمليات االستيالء لعام 
املماثلة  والتشريعات   ،  1975

لعام1989 

ما هي األراضي احلفرية?

 إنها مجيع الراضي الواقعة يف 
أسرتاليا خبالف األراضي الريفية  

.

من هو الشخص االجنيب  ؟

 لقد حدد قانون عمليات الشراء 
األجنبية وعمليات االستيالء لعام 
االجنيب  الشخص  معنى   1975

كما هو مدرج أدناه . 

الشخص الذي ال يقيم   -1
يف أسرتاليا .

 
شخص  ميلكها  شركة   -2
ال يقيم يف اسرتاليا، أو شركة 
بنسبة  غالبة  حصة  متلك  أجنبية 

15 % أو أكثر .
 

شركة ميلكها شخصان   -3
أو أكثر، ال يقيمان يف أوسرتاليا، 
أو شركة أجنبية متلك حصة غالبة 
بنسبة 40 % أو أكثر، وهي على 
ائتمان املمتلكات اليت فيها حوزة 
شخص، أو شخصني ال يقيمان 
أجنبية  شركة  أو  أسرتاليا،  يف 

تتوىل جمموعة مصاحل كبرية . 

حباجة  اليت  املقرتحات  هي  ما 
سابقة من اجمللس ؟ 
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<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÷]»
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<Ÿ^éÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒ» <·_ <Ô_ÖÊ
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc <·^€È◊â
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<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
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<Ö^fj¬] <Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ <›Ç√÷ <]Üøfi
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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
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<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
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* 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
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J�̂€ju<g◊�÷]<ò 4ä 

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

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

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

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
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الشاغرة،  األراضي   -1
وبغض النظر عن قيمتها املادية 

 .
السكنية،  العقارات   -2
قيمتها  عن  النظر  وبغض 

املادية 

بغض  مرفق،  سكن   -3
النظر عن قيمته املادية .

اشرتتها  ممتلكات   -4
حكومة أجنبية، أو أحد وكالئها، 
بغض النظر عن قيمتها املادية 
عقارات جتارية مطورة   -5
وتبلغ  االرث،  لقائمة  ختضع 
قيمتها 5 مليون دوالر أو أكثر، 
إال إذا كان املستثمر من أصل 

أمريكي . 

بلغت  جتارية  عقارات   -6
مليون   50 ب  االمجالية  قيمتها 
دوالر أو أكثر ، أو 913 مليون 
للشراء  سنويا   مفهرسة  دوالر 
من قبل املستثمرين  األمريكيني 

 .
موافقة  من  املعفون   هم  من 

اجمللس ؟
 

يعيشون  أوسرتاليون   -1
اشرتوا  والذين  اخلارج  يف 
شركة  بواسطة  أو  بامسهم، 
شركات  بواسطة  أو  أسرتالية، 
االئتمان للمقيمني يف اخلارج .

الرعايا  من  أشخاصا   -2 
األجانب الذين حيملون التأشرية 

 ( خاصة  تأشرية  أو  املؤقتة، 
النيوزيلنديون  كاملواطنون 
مناطق  يف  اشرتوا  والذين   )

سكنية . 

الرعايا  من  اشخاصا   -3
األجانب الذين اشرتوا ممتلكات 
األوسرتاليون  أزواجهم  مع 

)كساكن موحد(  

األجنيب  الشخص  كان  لو  ماذا 
حامال تأشرية إقامة مؤقتة ؟ 

اقدم  واذا   ، احلالة  هذه  يف 
الشخص االجنيب على شراء عقار 
سكين كان مقطونا بالسابق  يقر 
اجمللس املوافقة على طلبه اذا 

توفرت الشروط التالية : 

الشخص  كان  اذا   -1
مؤقتة،  لتأشرية  حامال  االجنيب 
واليت ختوله البقاء يف اوسرتاليا 
تاريخ  من  12 شهرا  ال  تتعدى 
بالذكر  واجلدير  الطلب،  تقديم 
يستخدم  ان  جيب  املسكن  بأن 
وليس  للسكن  أساسي  كمركز 
لالجيار، وجيب أن يباع فورا عند 
انتهاء صالحية التأشرية، أو عند 
انتهاء إقامة الشخص األجنيب يف 

أوسرتاليا، أو يف املسكن .

الرعايا  بأن  بالتنبيه  اجلدير  من 
 ( الذين ميلون تأشرية  األجانب 
أو   ، املؤقتة  أو   ،   ) الزيارة 
ال  18 سنة،   ال  من هم دون 
خيولون للموافقة على طلبهم من 

كما جتدر االشارة  قبل اجمللس – 
للمسكن  القصوى  القيمة  بان 
اوسرتالي  دوالر   300,000 هي 

 .

األجنبية  الشركات   -2
جتاري  رقم  على  احلاصلة 
أسرتالي، واليت تشرتي مساكن 
لكباراملسؤولني والذين يقيمون 
ملدة  دائم  بشكل  أسرتاليا  يف 
أن  شرط  شهرا،   12 ال  تفوق 
يعد  مل  عندما  املسكن  يباع 

يستعمل هلذه الغاية . 

اجمللس  بأن  باالشارة  واجلدير 
الطلبات  على  املوافقة  يعطي 

املبينة أدناه :
االقامة  مساكن  على  للحصول   
إعادة تطويرها، بشرط استيفاء 
إلعطاء  وذلك  معينة  شروط 
ببيعها  للمالكني  الصالحية 
أو  غريهم،  أو  لألسرتاليون، 

تأجريها، أواالحتفاظ بها . 

األراضي الشاغرة من   -1
األجنبية  للمصاحل  التنمية  أجل 
معينة  شروط  استيفاء  بشرط 
وإذا استوفت ، يتم بيعها إىل 
مستثمرين أوسرتاليني أو غريهم 

أو االحتفاظ بها . 
وحدات سكنية جديدة   -2
البناء  بدأ  حيث  وأرض  منزل   –
الفندق  عنوان  حتت  طبقات 
يف  جديدة  وحدات  الفندق   /
اخلطة،  مرحلة  ما بني   – التنمية 
اذا  التشييد،  مرحلة  أثناء  أو 

وذلك  معينة  شروطا  استوفت 
أعاله  املذكورة  بالطريقة  لبيعها 
. ما هو دور جملس استعراض 

االستثمار لألجانب ؟ 
باملقرتحات  اجمللس  هذا  ينظر 
املصاحل  قبل  من  املوضوعة 
القيام  تنوي  واليت  األجنبية، 
باالستثمار املباشر يف أسرتاليا، 
للحكومة  توصيات  أيضا  ويقدم 
كانت  إذا  ما  بشأن  األسرتالية 
مناسبة  املذكورة  املقرتحات 
سياسة  إطار  يف  إلقرارها 

احلكومة . 

األجنيب  الشخص  أخفق  لو  ماذا 
باحلصول على املوافقة عمدا أو 

سهوا ؟ 

لقد أعطى قانون عمليات الشراء 
االستيالء  وعمليات  األجنبية 
واسعة  جمموعة   1975 لعام 
الصندوق  ألمني  الصالحية  من 
ملقاضات األشخاص والشركات 

على الشكل التالي :

يف  أخفقوا  الذين   -1
مسبقة  موافقة  على  احلصول 
احلصص  أو  املمتلكات،  لشراء 
تشمل   ، ومبعاقبتهم  امللكية 
 – االجباري  البيع  العقوبات 

أو السجن . الغرامة – 
 -2

ببيع  لألمر  ميتثلون  ال  الذين 
أو  األصول،  أو  األسهم، 
بنفس  ومبعاقبتهم  املمتلكات، 

العقوبة املشار إليها أعاله .
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اعلن وزير احلكومة احمللية يف نيو 
ساوث ويلز دون بايج انه يتفهم 
يوم  علمت  اليت  العائالت  خماوف 
البلديات  ضرائب  ان  الثالثاء  
االول من متوز  من  ابتداء  سرتتفع 
احلكومة  لضريبة  نتيجة  املقبل 

الفيدرالية على الكربون.
حمكمة  قرار  ان  بيج  السيد  وقال 
املستقلة  والتنظيم  التسعري 
)IPART( بالسماح للمجالس البلدية 
يف نيو ساوث ويلز بزيادة أسعارها 
املقبل  العام  املئة  بنسبة 3.6 يف 
هو جزء من التأثريات املتوقعة من 

ضريبة الكربون على اجملالس.
أن  »اعتقد  بايج  السيد  واضاف 
الزيادة املسموح به من قبل حمكمة 
هي  املستقلة   والتنظيم  التسعري 
بضريبة  املرتبطة  التكاليف  لتغطية 

الكربون«.
ورأى الوزير بايج »ان  آثار ضريبة 
احلكومة الفيدرالية على الكربون قد 
شقت طريقها للوصول اىل ضواحينا  

وأحيائنا وجمالس بلدياتنا.
وقال »لقد اختذ هذا القرار من قبل 
حمكمة التسعري والتنظيم املستقلة 
اجملالس  رسوم  بزيادة  بالسماح 
البلدية مع االخذ يف االعتبار ارتفاع 

ضريبة الكربون تضرب اجملالس البلدية واملواطنني
بالتوصيالت  املرتبطة  االسعار 
الضرائب،  دافعي  اىل  واخلدمات 
وقد اقرت حمكمة التسعري والتنظيم 
هي  الكربون  ضربية  ان  املستقلة 

جزء من هذا االرتفاع«.
وقال الوزير دون بايج »احلقيقة هي 
أن ضريبة الكربون سوف تؤثر على 
اآلن  تشمل  اليت  األسرة  ميزانية 
للخدمات  البلديات  رسوم  ارتفاع 

اليومية األساسية يف جمتمعاتنا«.
واضاف »اشعر مع دافعي الضرائب 
البلديات  رسوم  سريون  الذين 
ترتفع نتيجة ضريبة الكربون وأشعر 
تقول  اليت  البلديات  اجملالس  مع 
طلبات  تلبية  جتد صعوبة يف  أنها 
اىل  تعمد  مل  ما  الضرائب  دافعي 
اليت مسحت   ٪ 3.6 بنسبة  زيادة 
والتنظيم  التسعري  حمكمة  بها 

املستقلة«.
كما حث السيد بايج جمالس البلدية 
على النظر يف ما إذا كانت هناك 
حاجة لزيادة الرسوم يف منطقتهم، 
لالخذ يف االعتبار اآلثار املرتتبة على 
زيادة معدالت الرسوم على دافعي 
الضرائب يف مناطقهم، وضمان أن 
يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب 

بشكل مناسب.

بداية  ابرد  سيدني   شهدت 
نصف  منذ  صيف  لفصل 

قرن.
وكانت درجة احلرارة القصوى 
يف مدينة سيدني قد وصلت 
يوم  مئوية  درجة   22 اىل 
االربعاء مما يعين ان احلرارة 
كانت حتى يوم االربعاء حتت 
23 درجة مئوية لليوم السابع 

على التوالي.
فطبقا لتصريح ديك وايتيكر 
وقناة  اجلوي  املرصد  رئيس 
الطقس ان االسبوع االول من 
انتهى  الذي  الصيف  فصل 
يوم االربعاء كان أبرد اسبوع 

العام  من  االول  كانون  منذ 
.1960

واضاف السيد وايتيكر يقول 
هي  الباردة  »احلرارة  ان 
وطبقة  جنوبي  هواء  نتيجة 
من الغيوم ولكنها لن تستمر 

لفرتة طويلة«.
اجلوي  املرصد  رئيس  وقال 
ارتفاع  هناك  »سيكون  انه 
بطيء يف درجات احلرارة مع 
االسبوع  نهاية  عطلة  اقرتاب 
اىل  احلرارة  سرتتفع  حيث 
مبقياس  مئوية  درجة   24
اجلمعة  يوم  سيلسييس 

)امس(.

سيدني تشهد أبرد يوم 
صيف منذ العام 1960

الثاني/نوفمرب 2011  29 تشرين 
مصلحة  إلقامة  تسعى  هل   –
لك  هل  بك؟  خاصة  جتارية 
اهتمام يف آخر ما توّصلت إليه 
خدمة  يف  وترغب  التكنولوجيا 

جمتمعك احمللي؟
صاحبة  وهي   ،Telstra تقوم 
يف  التجارية  العالمات  أكرب  أحد 
سوق املفّرق األسرتالية وأكثرها 
حمالتها  يف  بالتوّسع  جناحًا، 
املرّخصة عرب برنامج توّسع وطين 
وهي  سنوات،  ثالث  مدى  على 
املشاريع  يف  الراغبني  تدعو 
نيو ساوث  التجارية يف والييت 
االشرتاك  إىل  وفيكتوريا  ويلز 

يف برنامج احملالت املرّخصة.
وتهدف Telstra إىل فتح حمالت 
يف  احمللية  اجملتمعات  ختدم 
وإيستوود  هرستفيل  من  كٍل 
هيلز  وبوكم  وتشاتسوود 
ويلز،  ساوث  نيو  والية  يف 
وصنشاين  سربينغفايل  ويف 
والية  يف  وفوتسكراي 

فيكتوريا.
وهو   ،Dom Galluccio وقال 
الوطين  العام   Telstra مدير 
إن  سيدني  غرب  جنوب  ملنطقة 
هذه املناطق متتاز بغنى سكانها 
متعددي الثقافات، وإن التوّسع 
املرّخصة   Telstra حمالت  يف 
للراغبني يف  رائعة  ميثل فرصة 
ذوي  من  جتارية  مشاريع  إقامة 
مبجتمعاتهم  القوية  االرتباطات 

احمللية.
»يف   :Galluccio السيد  وقال 
 Telstra 4G خدمة  إطالق  أعقاب 
اليت متثل سبقًا هائاًل يف اآلونة 
األخرية، واليت تعرض أكثر أنواع 
يف  أسرتاليا  يف  تقّدمًا  التقنية 
باملوبايل،  االتصاالت  ميدان 
أبطال يف  اآلن عن  نبحث  فإننا 
يف  ليكونوا  احمللية  التجارة 
احملالت  هذه  يفتتح  من  طليعة 
يف بعض أكثر املناطق تعددية 

ساوث  نيو  والييت  يف  ثقافية 
ويلز وفيكتوريا.

واسعة  جمموعة  حمالتنا  »تعرض 
النوعية يف  عالية  املنتجات  من 
أحدث البيئات التفاعلية. ونقوم 
حاليًا بالبحث عن أصحاب رخص 
هذه  لبيع  جهودهم  يكّرسون 
ملتزمني  ويكونون  املنتجات 
بتحسني جتربة الزبائن ويقومون 
مبساعدتهم عرب مبادراتنا اجلديدة 
 Personal Shopping مثل 
 Tech و  الشخصي(  )التسّوق 
التكنولوجيا(.  Bar)مقصف 
هذا  يف  جناحهم  ولضمان 
املسعى، فإنهم سيتلقون دعمًا 
مستمرًا من فريق عملنا املسّلح 

باخلربة«.
حمل  مدير   ،Joe Khoury أما 
Telstra فيقول إن اشرتاكه يف 
مرّخص  حمل  كصاحب   Telstra

كان خيارًا ممتازًا.      
اشرتاكي  كان  لقد   :Joe وقال 
Telstra كصاحب رخصة يف  مع 
بارك  منطقيت مريالندز ووذريل 
يف  اختذته  جتاري  قرار  أفضل 
وموظفونا،  وزبائننا  حياتي. 
وأنا منهم، حيبون تصميم احملل 
وكل  احلّية  التفاعل  ووسائل 
تصميم  يف  مشمول  آخر  شيء 
فهذه كّلها جتذب زبائن  احملل – 
جدد وتساعدني كثريًا يف تنمية 

جتارتي«.
إلطالق  مستعدًا  كنت  إذا 
تكون  وألن  التجارية  مصلحتك 
أكرب  أحد  صاحبة  مع  شريكًا 
سوق  يف  التجارية  العالمات 
املفّرق بالبلد، فإن برنامج حمالت 
Telstra املرّخصة ميكن أن يوفر 
أفضل فرصة جتارية لك. ملعرفة 
www. املوقع  تفّقد  املزيد، 
 telstra.com.au/licensed-stores
إلكرتونية على  أرسل رسالة  أو 
TelstraLicensedShops@ العنوان

 team.telstra.com

Telstra تعرض فرصاً جتارية ممتازة 
عرب التوّسع يف حمالتها املرّخصة يف 

نيو ساوث ويلز وفيكتوريا

االنتظار  من  يومني  حواىل  بعد 
رئيسيني  بنكني  اول  استجاب 
يف البالد خلطوة البنك املركزي 
الفائدة  سعر  ختفيض  ومررا 
يف   0،25 مبعدل  وهو  الرمسي 
اىل  مئوية  نقطة   25 اي  املئة 

زبائنهما.
حذا  قد  بنك  الناشيونال  وكان 
اخلميس  االول  امس  ظهر  بعد 
حذو بنك  اي ان زد وقام بتمرير 
التخفيض الرمسي كامال  لزبائن 

القروض السكنية والتجارية.
انه سيخفض سعر  البنك  وقال 
مبعدل  املتغري  املنزلي  القرض 
سعر  ليصل  مئوية  نقطة   25
املتحركة  القروض  الفائدة على 
اىل 7،22 يف املئة، مما جيعلها 
البنوك  بني  فائدة   سعر  أقل 

االربعة الكربى.
وقالت ليزا غراي، من اجملموعة 
املصرفية  للخدمات  التنفيذية 
الناشيونال  بنك  يف  الشخصية 
حيث  صعبا،  قرارا  كان  »لقد 

اهتمامات  َنِزَن  أن  علينا  كان 
مع  احمللي  واجملتمع  عمالئنا 

ارتفاع تكلفة التمويالت«.
نزال  ال  »فيما  تقول  واضافت 
اليقني  عدم  إزاء  بالقلق  نشعر 
يف أوروبا وتأثري زيادة تكاليف 

املهم  من  أنه  رأينا  التمويل، 
يف  جمددا  املال  نضع  أن 
االقتصاد  ودعم  عمالئنا،  أيدي 
هذا  امليالد  عيد  يف  االسرتالي 

العام«.
يف  صدر  قد  كان  بيان  ويف 
امس  ظهر  بعد  من  مبكر  وقت 
االول، قال بنك اي اي زد انه 
على  الفائدة  أسعار  سيخفض 
والقروض  العقارية  القروض 
التجارية الصغرية بنسبة ختفيض 
نقطة   25 بـ  اي  املركزي  البنك 

مئوية كاملة.
ووصف الرئيس التنفيذي لبنك 
كرونيكان  فيليب  زد  اي  اي 
األزمة  مواجهة  يف  البنك  قرار 
واملصرفية  احلالية  االقتصادية 
»احد  بأنه  أوروبا  تواجه  اليت 
اختذناها  اليت  القرارات  أصعب 

يف اآلونة األخرية«.
يقول  كرونيكان   السيد  وتابع 
املصرفية   اخلدمات  »هوامش 
وقت  يف  تقلصت  قد  بالفّرق 
بشكل  التمويل  تكلفة  ارتفعت 
تدرجيي على مدى األشهر الستة 

املاضية«.
التمويل  تكاليف  »ان  وقال 
إىل  هلا  عالقة  ال  اآلن  البنكي 
البنك  بتحركات   كبري  حد 
املركزي بالنسبة لسعر الرمسي 

للفائدة«.
البنك  أعلن  جريئة،  خطوة  ويف 
سياسة  يف  تغيريات  أيضا 
من  فبدال  املستقبلية.  التسعري 
القرارات  على  فوري  فعل  رد 

آي ان زد والناشيونال اول بنكني رئيسيني ميرران ختفيض سعر الفائدة اىل الزبائن

 ، املركزي  البنك  اختذها  اليت 
قال بنك اي ان زد انه »سيعلن 
ألسعار  مستقبلية   تغريات  عن 
فائدة متحركة على جتارة التجزئة  
)املفّرق( واألعمال الصغرية يف 
ثاني يوم اجلمعة من كل شهر.''

البنوك  من  اثنني  استجابة  ومع 
الكربى ،فان كل العيون شاخصة 
إىل بنكي الكومنولث وويستباك 

لرتى ماذا سيكون ردهما.
وكان وزير اخلزانة واين سوان 
قد اعلن ان بنك اي ان زد فعل 

الشيء الصحيح لزبائنه.
زبائن  ان  سوان  السيد  وقال 
أن  بامكانهم  زد   ان  اي 
يتنفسوا الصعداء يف حني تتجه 
الكومنولث  لبنكي  اآلن  احلرارة 
اي  حذوهما  ليحذَوا  وويستباك 

)اي ان زد والناشيونال(.
بيان  يف  اخلزانة  وزير  وقال 
مقتضب »ان العائالت االسرتالية 
تطلب  ال  الصغرية  واملصاحل 
العادل  النقل  من  أكثر  شيئا 
)لسعر الفائدة(، يف وقت أرباح 
وميزانيات  هائلة  املصارف 

العالئلة تعاني«.
ان  عن  اخلزانة  وزير  وكشف 
سيساعد  جديدا  حكوميا  تشريعا 

الزبائن.
وقال السيد سوان »اذا مل يفعل 
وويستباك  الكومنولث  بنكا 
جنعل  فسوف  الصحيح  الشيء 
كم السهل جدا لزبائنهما تركهما 
واالنتقال اىل حيث جيدون عقودا 

وصفقات افضل«.

منذ  كريسماس  جزيرة  شهدت 
يومني   وصول أكرب ثالث مركب 
منذ  ألسرتاليا  اللجوء  طاليب  حيمل 
مقاليد  العمالية  احلكومة  تولت  أن 
األمور يف أسرتاليا، حيث كان على 
متنه 167 طالب جلوء باإلضافة إىل 
عمال املركب.بينما   توغل مركب 
حبري آخر حوالي 12 ميل حبري على 
شاطئ غرب أسرتاليا. ليصل عدد 
يف  وصلت  اليت  الالجئني  مراكب 
ستة  الرقم  إىل  فقط  أيام  ستة 
شواطئ  على  شخص   542 حاملة 

أسرتاليا. 
وقال املتحدث بإسم معارضة محاية 
»هنالك  كينان:  مايكل  احلدود 
العديد من املراكب اليت تأتي يف 
على  ويستحيل  الراهن،  الوقت 
مهامهم  ممارسة  احلدود  محاية 
بالشكل املعتاد« مهامجا  ختفيضات 

ميزانية محاية احلدود املعتادة.
واعرتفت الشرطة االندونيسية  أنها 
التعامل  يف  بالغة  صعوبة  وجدت 
للمراكب  حمتمل  كارثي  صعود 
احململة بباحثي اللجوء ألسرتاليا يف 
الوقت الذي بدأ فيها موسم الرياح 
ميكنها  اليت  الشديدة  املومسية 

تشكيل خطر على تلك املراكب.
كان  الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
فيه وزير الشئون الداخلية بريندان 
أوكونر يف جاركرتا لعقد مفاوضات 
مركب   16 اندونيسيا  تسليم  حول 
ملساعدة   مرت   16 سرعة  ذات 
إجراءات  يف  االندونيسية  الشرطة 
احلماية، إال أن اللواء  سعود عثمان 
الشرطة  بإسم  العام  املتحدث 
احلماية  قوة  أن  قال  االندونيسية 
أكرب حتى تصبح  حاجة ملراكب  يف 
بقوله:  ذلك  مفسرا  كفاءة،  أكثر 
» محاية احلدود من األمور الصعبة 
ومواردنا حمدودة، مضيفا  للغاية، 
أن موسم الرياح املومسية لن تثين 
صوب  اجتاههم  عن  اللجوء  باحثي 

أسرتاليا« 
وأضاف عثمان: »املشكلة تكمن يف 
أن نسبة من باحثي اللجوء تستطيع 
العيش يف أسرتاليا مبا يشجع حنو 
اهلجرة«.مشريا  طلبات  من  املزيد 
أن أسهل احللول لدرء باحثي اللجوء 
السلطات  تقوم  أن  أسرتاليا  إىل 

األسرتالية برتحيلهم.
توقيف  نوفمرب  شهر  شهد  وبعدما 

ألسرتاليا،  جلوء  باحث   901 حنو 
ديسمرب  شهر  يشهد  أن  يتوقع 

فرصة أكرب.
فيه  أوقع  الذي  املأزق  ومنذ 
احلكومة  الفيدرالي  الربملان 
التخلي  على  بإجبارها  األسرتالية 
عن احتجاز الالجئني خارج أسرتاليا، 
يف  كبري  بشكل  املراكب  زادت 
احلجم والعدد لكنها مل تصل لعدد 
املراكب اليت وصلت عام 2011 إبان 
حكومة هاورد عندما أنقذت الشاحنة 
على  اندونيسي  الجئ   438 »تيمبا« 
مركب  صيد  متهالك، بينما غرق  
املركب SIEV X.، وعلى متنه حتو 

353 باحث جلوء.
بينما تعد أكرب مراكب اللجوء وصوال 
يف عصر احلكومة العمالية يف يونيو 
حيمل  مركب  وصل  عندما   ،2009

على متنه 193 باحث جلوء 
الوقت  أن  أوكونر  السيد  وقال 
احلالي تزداد احتمالية الغرق بسبب 
الرياح املومسية الشديدة اليت تزيد 
من نسبة غرق املراكب، مضيفا أن 
50 باحث جلوء  لقوا مصرعهم منذ 
عام إثر حادث تصادم جراء أحوال 
الطقس السيئة على شاطئ جزيرة 

كريسماس. 
هذه  حل   « كينان:  السيد  وقال 
املشكلة ليس يف جاكرتا، بل يف 

كانبريا«.
الرمسي  املتحدث  قال  جانبه  من 
سكوت  اهلجرة  معارضة  بإسم 
احلكومة  على  جيب   « موريسون: 
يد  ومد  غطرستها  عن  التخلي 
الستعادة  االئتالف  مع  التعاون 
بإلغائها.  قاموا  اليت  السياسات 
بإسم  رمسي  متحدث  قام  بينما   ،
باللوم  اهلجرة  وزير  بوين  كريس 
عدد  يف  املطرد  الصعود  على 
باحثي اللجوء على معارضة االئتالف 
أسرتاليا  خارج  الالجئني  الحتجاز 

ومعارضتهم للخطة املاليزية. 
وشهد يوم االثنني املاضي صعود 
عدد باحثي اللجوء يف مركز احتجاز 
إىل  كريسماس  جبزيرة  الالجئني 
مركبني  آخر  تعداد  دون   1235
مت  اللذين  جلوء  باحث   22 ال  أو 
كانوا  بينما  اجلمعة  يوم  اعرتاضهم 

ال يزالون يف املياه.
)املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

ترمجة العنكبوت االلكرتونية(

بريندان أوكونر: حل مشكلة مراكب الالجئني يف كانبريا 
وليس يف جاكرتا وحتذيرات من الرياح املومسية !



Page 13صفحة ١٣     

الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com

صفحة 12     

الدليل التجاري

Page 12

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Page 13صفحة ١٣     

الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Page 13صفحة ١٣     

الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Page 13صفحة ١٣     

الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Page 13صفحة ١٣     

الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Page 13صفحة ١٣     

الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011



Page 13صفحة 13     

مقاالت

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011

يف  للمسيحية،  األوىل  السنوات  منذ  الكنسية،  السنة  بدأت 
األول من أيلول باإلحتفال بأعياد رئيسية.

التقويم الشرقي هو بداية اخلريف، لذلك علينا أن  أيلول يف 
السنة   « عبارة  تعنيه  ما  و  الكنسي،  التعييد  مبعاني  نتأمل 

الكنسية«.
يعرف أكثرنا كم من الوقت و الورق و احلرب و ... قد صرف 
مستعملني  الدينية،  األعياد  أيام  على  للقضاء  الدين  حماربو 
الوسائل الال دينية و اإلضطهادات و الربامج التدريسية لربهان 
عقم الدين و ضرره. لكن األعياد ال تزال حّية و يف كل يوم 

يّتضح للبشرية و خاصة للمؤمنني عظم أهميتها يف حياتهم. 
و  الشيوعية  أيدي  على  باملسيحية  ُألصق  ما  كل  من  بالرغم 
قصة  و  اإلجنيل  فإن  كاذبة،  اتهامات  من  امللحدة  اللباريلية 
لتحويله من  العامل  اليت جهد قسم من  والدة يسوع املسيح، 
» حدث إهلي« إىل » شجرة السنة اجلديدة« فإنه عندما ُنضيء 
أضواءها اليت نضع النجمة يف قمتها يف ليلة مظلمة و باردة 
د للنجم الذي ظهر منذ ألفي سنة فوق مغارة بيت  نتذكر و نعيِّ
حلم. ميكن للمراقب أن يرى الشموع، النجم، الشجرة كلها تلمع 
رموز  إىل  حتويلهم  من  إنسان  يتمكن  مل  و  األوالد  أعنُي  يف 
إحلادّية أو مادية. هلذه األسباب جلأ حماربو املسيحية إىل وسائل 
أكثر فظاعة و قساوة كما كان حيدث ليلة الفصح عندما كانوا 
جيّيشون  فرقًا كبرية من »شباب الشيوعية« ضد املؤمنني. ففي 
تلك الليلة اليت ُتعترب »عيد األعياد » و »اليوم املقدس لأليام 
املقدسة«، كان الشباب الشيوعي يكسرون األبواب ويصرخون 
بأعلى أصواتهم ليخنقوا أصوات املصّلني املرّددة : » كل شيء 
قد امتأل بالنور، السماء و األرض و ما حتت األرض. فليعّيد 
العامل كله، املنظور منه و غري املنظور لقيامة املسيح، الذي 
و  أصواتهم  زالت  و  املسيحية  لقد صرخ حماربو  خلصنا«.  به 
تعاليمهم، لكن نور و فرح الفصح ال يزال هو هو و منذ ألفي 

سنة.
ملاذا نتأمل و نفكر و نتساءل عن نتائج تقديس السنة الكنسية 
ملاليني األشخاص و إعطائها معنى حلياتهم؟ ملاذا ال جنرِّب أن 
و  الفريد  لونه  لكل فصل  تعطي  اليت  األعياد  تركيبة  نفهم  

عمقه الفريد؟
فرح  إىل  يتحول  الذي  الصوم  حزن  ملعان  امليالد،  نور  هل 
الفصح، عيد الصعود الذي يقع يف الصيف و عيد اخلمسني 
الرقاد، هل كل هذه   و  التجّلي  األخرى مثل  الصيف  أعياد  و 
األعياد جمرد ختُيالت؟ هوس؟ خرافات؟ و لنفرض لربهة بأنها 
كذلك، فلماذا ال نعطيها بعض الوقت لنفهم تأثريها احلياتي 
على البشرية؟ هناك حقيقة واضحة و هي أن البشرية ال مُيكن 
أن حتيا بدون أعياد و تعّييد و بدون احتفاالت. لقد برهن علم 
اإلجتماع و منذ زمن بعيد، علميًا، و موضوعيًا بأن األعياد هي 

يف جوهر و أعماق حياة و ثقافة اإلنسان منذ آالف السنني .
ال جند جمتمعًا و ال حضارة بدون أعياد. كما نرى أن حماربي 
الديانة أنفسهم، خاصة اإلحلاد  حيتفل بأعياده و ُيفرِّخ أعيادًا: 
يوم العمل، يوم املرأة و غريها. كما حافظ على طقوس التعّييد،  
عطلة،  األغاني،املوسيقى،  األزهار،  املظاهرات،  اإلحتفاالت، 
د، ال تغضوا النظرأو تسقطوا األعياد  مآدب أخل... دعوني أردِّ
من براجمكم و حياتكم لكونها إنتاج و فربكة دينية و َوْهم. بل 
اإلحتفاالت  و   التعّييد  حقيقة  جوهر  نفسها،  الظاهرة  اعتربوا 
يف حياة البشرية. ثم تأملوا مبعانيهم بالنسبة لإلنسان. نعّيد 

ملاذا األعياد؟
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

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

الذي حيّرك شعور اإلنسان يف  ما  ألحداث خمتلفة، و ال يهّم 
يد. من  حالة خاصة، إن ما يهم و يبقى ضروري هو احلاجة للتعيِّ
أين يأتي هذا الشعور؟ و ماذا يقول عن الطبيعة البشرية؟ هذه 
السؤاالت هي اليت جيب أن جند اجلواب عليها. لقد سبق فقلت 
بأنه ال يوجد جمتمع بشري، حتى العصر البدائي، مل يكن لديه 

يدًا. أعيادًا و تعيِّ

-2-
ماذا نعرف عن تلك  األعياد البدائية؟ مالحظتان أساسيتان: 

أواًل : ما هو واضح، أن التعييد هو قسٌم من دورة اإلنسان 
ال  لكنه  يعمل.  أن  الشخص  على  ليعيش،  الراحة.  و  العملية 
يستطيع أن يعمل بدون راحة. ، ينتج عن ذلك يف كل مكان 
و حضارة دورة عمل و راحة، باإلضافة إىل ذلك، تعترب الراحة، 
املناسبة لعدم العمل، و عيشت كخربة مفرحة. هذا هو السبب 
يد. لكن خالل تطور العيد و التعّييد ظهر  و اجلوهر األول للتعيِّ
اإلنسان  بالعمل يعطي  اإلنسان ملعنى.  آخر مهم: حاجة  سبب 
معنى للعمل نفسه، ثم للحياة كلها. هنا، جند أن حاجة اإلنسان 
جيد  للمعنى،  للفرح،  لكن  و  فحسب،  للراحة  ليس  األساسية 
األساس و املعنى احلقيقي للتعّييد و ضرورته للمجتمع البشري. 
الراحة،  و  العمل  نظام  يعيشون حتت  اإلنسان،  و  فاحليوانات 
لكن حاجة احليوانات للراحة تبقى جمرد راحة جسدية، وال تتحول 

إىل فرح التعّييد بالعيد.
بناء ملنطق اإلحلاد، املستند على نظرية املادية العاملية، دعونا 
نوافق بأن امللحدين على حق يف شجبهم لألعياد الدينية، لكنهم 
على خطأ عندما حيلون حملها أعيادًا علمانية. بناء على الفلسفة 
العلمانية امللحدة و املادية ينبغي أن ال يكون هناك أي عيد و 
ال تعّييد، هناك احليوانات و الدورة اجلسدية للعمل و الراحة. 
و الراحة هي جمرد إعطاء فرصة للجسد ليعود و يسرتجع قواه 
لليوم الذي بعد. و عليه، كل يوم حيتاج إىل ساعات حمّددة 
للنوم، كل أسبوع يتطّلب كذا أيام ر احة، كل سنة حتتاج إىل 
كذا أسابيع فرصة. أما اهلدف لكل هذه هو املنفعة و احلفاظ 

على قوة اجلسد و إمكانية العطاء.
لكن اإلنسان البدائي مل يرتاح فحسب، و لكنه احتفل. التعب 
و اجلهد مل يكونا جمرد بديل للنوم و الراحة، لكنهم َنو لريى 
فيهم  اإلنسان مثر عمله و إلعطاء معنى له، و ليفرح به. ففي 
التعّييد و اإلحتفال مل يعد العمل روتينيًا حمزنًا، صراعًا للبقاء، 
سلسلة أيام و ليال. على العكس من ذلك، أعطي العمل معنى، 
و أصبح من املمكن التأمل بنتائجه، و أصبح موحى و إنسانيًا. 
فبالرغم من األغاني و التعظيم اإلشرتاكي للعمل، عرف اإلنسان 
العادي بأن العمل بقي عماًل، تعب و جهد. يقبل اإلنسان كل 
تتّوج  قد  عمله  يكون  أن  بعد  ليطورها  يعود  ثم  األمور  هذه 
بالنجاح املادي، و يصبح حمرِّكًا للحرية و الفرح و حلياة مليئة. 
هذا هو املعنى احلقيقي للعيد يف مراحله البدائية: إنسان حّرر 
ظاملة.  بقوانني  تعمل  و  للضرورات  خضعت  حياة  من  نفسه 
د. و أصبحت  هلذا السبب ال يرتاح اإلنسان فحسب، لكنه ُيعيِّ
األعياد و اإلحتفاالت خمزنًا و تعبريًا و مفهومًا ألهداف احلياة 

و معناها.
ر  أخريًا، باإلحتفاالت، أو باألحرى بواسطة اإلنسان امُلتِفل، ُيقدِّ
املتفلون، معنى التعّييد ألي حُمتِفل و من أي إميان و نظرة و 

مفهوم. » قل لي مباذا حتتفل، و سأقول لك من أنت«.  
                                                                  

آميــــــن

جان عزيز

خطري جدًا كالم وزير السياحة فادي عبود، ولو يف معرض التساؤل 
اجلنة  باب  أصبحت وكأن  قد  »االمور  كانت  إذا  عما  االستنكاري، 
أنه  الكالم  خطورة  بتعذيبنا«.  هو  البعض  لدى  والصوم  والصالة 
يستند أواًل اىل وقائع وحيثيات يومية. وخطورته ثانيًا أنه يشري 
حكومي  ائتالف  أطراف  بني  العالقات  صعيد  على  ثقة  أزمة  اىل 
واحد. لكن خطورته األهم أن هذا الكالم ال يشي حبسابات مرتبطة 
وأصاًل،  وقباًل  أيضًا  بل  وحسب،  احلكم  يف  أشخاص  بتصرفات 
بتصورات متناقضة جلماعات حيال النظام، تكاد تكون غري قابلة 

للتعايش معًا ومعه.
»التغيري  وزراء  شكاوى  سلسلة  معروفة  باتت  أواًل  الوقائع،  يف 
: اعرتض  واإلصالح«، على مستوى نهج العمل. بعض األمثلة معربِّ
احلكومات  طريقة  على  للقانون  خالفًا  الصرف  على  حناس  شربل 
رفع  فجأة  مليار.  الـ8900  قانون  مشروع  فوضع  السنيورية، 
السنيورة نفسه صوته يف الربملان، فرتاجع ميقاتي وفرط أكثرية 
احلكومة حيال مشروعها وسحبه. يف الكهرباء، خاض جربان باسيل 
املسألة  فانتهت  مشروعه،  بداية  على  للحصول  شرسة  معركة 
موظفني من عصور  املناقصات، حيث بضعة  مديرية  »مقربة«  اىل 
سحيقة، ملتابعة آالف امللفات، مما يكفي لدفن أي مشروع جدي. 
والشحادة  واالستعطاء  االستجداء  الوزير  على  بات  السياحة،  يف 
البحث  الفعلية، ليقبل السلطان سهيل بوجي باشا األعظم، مببدأ 
ة الشاهانية، من دون مواعيد وال آجال. التعيينات يواجهها  يف املنَّ
اآللية.  أمساء حبسب  ثالثة  إلينا  يرفعوا  بالقول: مل  السرايا  أهل 
السمجة؟  املزحة  هذه  ما  سائلة:  ثائرة  تنتفض  الرابية  جيعل  ما 
من من الصحف مل يعلن أمساء كل التعيينات اليت أقرتها حكومة 
ميقاتي، قبل إصدارها حتى؟ وال نسمي أو نعطي أمثلة، لكن هل 
ثالثة  اجللسة من بني  داخل  اختري  باسم  بوغت  أو  مثة من فوجئ 

مرشحني؟؟
الوقائع نفسها تقود اىل ما خلفها، وحتديدًا اىل مستوى العالقة 

بني األشخاص، أو االتهامات املتبادلة بني »احلليفني اخلصمني«:
ميقاتي  تكليف  عمر  من  عمره  انطباع  مثة  الرابية  أوساط  ففي 
األوىل  اللحظة  منذ  يقال:  شهرًا.   11 حنو  قبل  احلكومة  تشكيل 
لتكليفه، اختذ ميقاتي قرارًا بضرورة خلق خصم له داخل االئتالف 
احلكومي، لريمسل على خصومته يف الوسط السين، حيث يعاني 
أجرى  األوىل  اللحظة  النازعة لشرعيته. ومنذ  احلريرية  العقدة  من 
عرضًا لالحتماالت املتاحة أمامه: هل أخاصم سوريا ألكسب السنة؟ 
علواه!!! لكن مستحيل، أقصى املمكن يف هذا اجملال هو القول 
أنين مل أتصل بالرئيس األسد منذ أشهر طويلة. هل أخاصم حزب 
اهلل؟ ليت األمر ممكن. لكن أهل الضاحية ال يطيقون املزاح يف 
تكليفه  أيام  منذ  أنه  الرابية  أهل  يعتقد  اجلدية... هكذا  القضايا 
األوىل، اختار ميقاتي أن خياصم ميشال عون لريبح سنيًا. جسمه 
الثالثاء  أيام  لبيس، وخصومته سهلة ومرحبة ومستدامة، تكفيها 

لتتجدد من دون عناء أو جهد...
االتهام نفسه يبدو مقلوبًا من الطرف اآلخر: املشكلة أن عون قرر 
خماصمتنا. هو يف حال ضيق وتربم شعبيًا وحتالفًا داخليًا، ورهانًا 
خارجيًا. ووسط هذه احلال ال مشجب لديه ليعلق عليه مشاكله إال 
رئاسة احلكومة: فرجنية حليفه يصوت ضده يف موضوع سوكلني، 
فيسكت. وزير الطاشناق يصوت ضده يف التعيينات القضائية، 
ويعطي تراخيص لشخص شتمه على الشاشات... ويسكت. نبيه 
حزب  امسه.  يذكر  فال  األعداء،  يفعله  ال  ما  يوميًا  به  يفعل  بري 
معركة  عليه يف  فيزايد  وناسه،  وبيئته  عرب ممارساته  اهلل حيرجه 

املكمة... هكذا ال يبقى له إال السرايا للمخاصمة... فأمرنا هلل.
املرتبطة  تلك  أعمق،  إشكالية  املسألة  خلف  كان  لو  ماذا  لكن 
حبسابات اجلماعات حيال النظام؟ يف أوساط الرابية ال خيفون البوح 
عن »َكسرة« عمرها 20 عامًا، امسها االنقالب على جوهر الطائف. 
مثة من كرس أن رئيس احلكومة هو رأس السلطة اإلجرائية، وأنه 
نظري رئيس اجلمهورية يف الدستور األول، وأن الوزراء ال شركاء 
الشهابي خدام   - السورية  الرتويكا  انقالب  إنه  أجراء...  بل شبه 
كنعان - لصاحل احلريري على جوهر الطائف، ال يزال ساريًا ونافذًا 
وصار »خصلة«، وحنن نعاني ألننا نرفضه وحناول إعادة األمور اىل 

الطائف األصيل...
وال يتأخر االتهام املقابل: ميشال عون ميثل جوهر اجلمهورية األوىل، 
مجهورية احلاكم املاروني غري املسؤول، وحلم النظام الرئاسي غري 
املعلن، ووهم العودة إليه باملمارسة، وباالنقالب على »مكتسبات« 

الطائف...
من يقدر على التوفيق بني كل تلك لتقطيع املرحلة؟ سنة 2000، 
عندما عاد رفيق احلريري اىل احلكومة، قيل إن غازي كنعان توىل 
صياغة معادلة العودة: أقنع كنعان احلريري بأن إميل حلود ليس 
الياس اهلراوي، ليتعامل معه على طريقة أبو جورج. ثم أقنع حلود 
بأن احلريري ليس سليم احلص، ليحكم من خلفه بواسطة ضباط 
الوزارات... مطلوب معادلة مماثلة اليوم، لكن بال غازي وال غزاة 

وال أحالم غزوات.

حرب ميقاتي ـ عون ومعادلة 
غازي كنعان
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مــقاالت

حممد وهبة
هل يلتزم لبنان أو ال يلتزم تطبيق العقوبات على 
على  التصويت  خالل  بنفسه«  »نأى  بعدما  سوريا، 
القرار يف جملس اجلامعة العربية؟ هل القرار ُملزم 
أعمدة؟  أو  عموديًا،  نفسه  على  املقسوم  للبنان 
هناك عّدة أوجه لإلجابة عن هذا السؤال؛ اإلجابات 
السياسية تستند إىل نظريات قانونية أو اقتصادية، 
لكنها مل ترتق إىل مواقف سياسية فعلية، وبقيت 
لبنان  تصرحيات ال يفهم منها سوى متويه موقف 
الرمسي وتوزيع األدوار بني السياسيني، كما هي 
احلال مع وزيري اخلارجية عدنان منصور، واالقتصاد 
والتجارة نقوال حناس. أما اإلجابات القانونية فهي 
اقتصاديًا،  »مرعبة«  تكون  لكنها  حامسة وواضحة، 
السيناريو  ورسم  االحتماالت  باجتاه  تذهب  ألنها 

الذي ينسجم مع احلالة!
جوني،  الدولي حسن  القانون  اخلبري يف  رأي  يف 
إن قرار اجلامعة العربية جلهة فرض عقوبات على 
سوريا ال يلزم لبنان بأي شكل من األشكال، ال بل 
البحث يف تطبيقه من قبل السلطات الرمسية  إن 
يف لبنان يعين أن احلكومة »حتاسب نفسها«. ويرى 
جوني أن التزام لبنان تنفيذ قرار العقوبات، ليس 
نظام  نص صريح يف  »فهناك  باملطلق،  ضروريًا 
اجلامعة العربية، يقول إن التصويت عندما ال يؤخذ 
صوتت  اليت  الدول  ُيلزم  بالغالبية،  بل  باالمجاع، 
عليه فقط«. ويشري إىل أنه »لدى لبنان وغريه من 
الدول العربية اخليار بالتنفيذ أو عدمه، لكن لبنان 
لن يكون منسجمًا مع نفسه إذا قّرر االلتزام خالفًا 
لكيفية تصويته على القرار، فهو مل يوافق عليه، 

بل ارتأى النأي بالنفس«.
االلتزام  ملنظري  واخلفية  املعلنة  التربيرات  أما 
وعدمه، فقد تراوحت بني »أمر سيادي يعود للبنان 
اللبنانية يف  تقريره«، وبني »القلق على اجلاليات 
دول اخلليج«. انعكست بورصة املواقف املتذبذبة 
سيما  وال  املعنية،  اجلهات  لدى  واضحًا  ارتباكًا 
عدمه.  أو  العقوبات  تطبيق  جلهة  لبنان،  مصرف 
ففي اللقاء األخري بني احلاكم رياض سالمة ومجعية 
بأنه  اجلمعية  أعضاء  سالمة  أبلغ  لبنان،  مصارف 
يتعلق  ما  كل  املصارف  تلتزم  أن  وجيب  ملتزم 
عمل  ألن  األمريكية؛  والقرارات  الدولي  باجملتمع 
هذه املصارف »يقع حتت رمحتهم«. أما بالنسبة إىل 
احلكومة  قرار  ننتظر  »حنن  فقال:  القرارات،  باقي 
اللبنانية قبل إعالن تطبيق قرارات اجلامعة العربية، 
فضاًل عن أن األمر يعود إىل كل مصرف يف اختاذ 

اإلجراءات اليت يراها مناسبة لعمله«.
حتى اآلن، مل خيرج أي موقف رمسي من احلكومة 
السورية.  العقوبات  لبنان  التزام  بشأن  اللبنانية 
املاضية  األيام  خالل  ُشغلوا  اللبنانيون  فالساسة 
يف ترميم تصّدع احلكومة على خلفية متويل احملكمة 
الدولية. إال أن األيام اليت تلت إقرار العقوبات، 
تطبيق  لبنان  التزام  بشأن  تصرحيات  مجلة  محلت 
الوزيران  تصّدرها  سوريا،  على  العربية  العقوبات 
بوضوح  عرب  األول  حناس.  ونقوال  منصور  عدنان 
عن أن لبنان لن ُيطبق؛ »ألننا ال نوافق على هذه 
تداعيات  هلا  ألن  فيها...  نسري  ولن  العقوبات 
غري  أو  مباشرة  بصورة  لبنان  على  كبرية  سلبية 
أكثر  يف  فأوضح  حناس،  الوزير  أما  مباشرة«. 
»ُملزمة  العربية  اجلامعة  قرارات  أن  مناسبة  من 
للبنان«، وذهب يف اجتاه إعالن التزام لبنان تطبيق 
عدم تصويته  »رغم  على سوريا  العربية  العقوبات 
عليها«، وبالتالي »لن يكون هناك تعاٍط اقتصادي 
املصرف  مع  وال  السورية  احلكومة  مع  مالي  أو 
العقوبات حيّظر  بأن نص  علمًا  السوري،  املركزي 
التعامل مع احلكومة السورية، ال مع القطاع اخلاص 

السوري«.
موقف حناس ينطوي على إحياء بأن االلتزام سيكون 
صوريًا؛ ألن طبيعة العالقات بني لبنان وسوريا ال 
تطاوهلا العقوبات العربية، ما يعين أنه جيب على 
لبنان أن يبقى على عالقات جيدة مع السوريني ومع 
العقوبات اخلليجيني. ويفّسر حّناس  أوصياء قرار 
حيمي  لبنان  أن  إىل  باإلشارة  موقفه  لـ«األخبار« 
نفسه من أي تداعيات حمتملة لتنفيذ قرار ال تتأّثر 
»أليس  متسائاًل:  وسوريا،  لبنان  بني  العالقة  به 
لكن  اخلليج؟«.  دول  مغرتبون يف  لبنانيون  هناك 
ماذا لو تطّورت العقوبات إىل منحى خمتلف، مثل 
لوائح  وحتديد  والبضائع  الشخصيات  انتقال  منع 
العبور؟ جييب حناس: »عندها، لكل حادث حديث«. 

»النأي بالنفس« سورياً: جنٌب أم توزيع أدوار؟
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يف املقابل، يرسم أحد الوزراء صورة خمتلفة ملوقف 
لبنان، فيؤكد أنه يف كل األحوال »النتيجة ستكون 
واحدة، ولن يطّبق لبنان العقوبات؛ ألنه ال يكفي 
التزام  إلعالن  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  رأي 
لبنان«، ويستطرد بأن لبنان »سينّفذ كل القرارات 

اليت ال طابع سياديًا هلا«.
والتّجار  املصرفيون  جُيمع  واقتصاديًا،  ماليًا 
والصناعيون على أن تطبيق هذه العقوبات »مرعب«، 
بصرف النظر عن تأثريها املباشر وجديتها. يبدأون 
حديثهم من حيث انتهى سالمة يف لقائه األخري مع 
وأيها  تطبق،  عقوبات  بأي  أبلغها  حني  املصارف 
العقوبات  كل  أن  أواًل،  يؤكدون  جتاوزها.  ميكن 
ميكن جتاوزها جتاريًا، باستثناء تلك اليت تؤدي إىل 

مصري مماثل ملصري البنك اللبناني الكندي.
هذا املصرف كان باكورة االستهداف األمريكي الذي 
سّرب القلق إىل نفوس املصارف األخرى. لذلك، 
إن غالبية املصارف اللبنانية ختشى أن يناهلا قرار 
العقوبات  حاليًا كل  أمريكي جديد فتطبق  عقوبات 
وعلى  اإليرانيني  وعلى  السوريني  على  الدولية 
السودانيني، رافضة استقبال أي حتويالت خارجية 
للمؤسسات  اعتمادات  فتح  أو  سوريني  ألشخاص 
شروط  الئحة  لديها  فيما  بالقرارات،  املشمولة 
أو  سوريني  زبائن  قيام  حال  يف  وكبرية  جديدة 

إيرانيني أو سودانيني بالتحويل إىل خارج لبنان.
أما إذا كانت العقوبات العربية تفرض على لبنان 
السوري، فال  التجاري  مع املصرف  التعامل  وقف 
شّك يف أن السرية املصرفية متنع »فضح حسابات 
املصرف املركزي السوري يف لبنان، علمًا بأنه ال 
يقول  لبنان«  يف  دوالر  مليون   200 سوى  يودع 

مصرفيون متابعون للعمل يف السوق السورية.
أن  حناس  مقولة  اللبنانيون  املنتجون  ويرفض 
اخلاص،  القطاع  تطاول  ال  العربية  العقوبات 
فتأثرياتها سواء نّفذ لبنان أو مل ينّفذ القرار ستكون 
أبرزها، مثل توقف الطلب  حاضرة ألسباب عديدة 
العقوبات. فهذا  السورية بسبب هذه  السوق  يف 
األمر ينعكس سلبًا على كل الذين يعتمدون على 
املستهلك السوري لتصريف منتجاتهم، مثل منتجي 
املوز وبعض السلع األخرى مثل الكرتون ومصانع 
الغذائية،  والصناعات  البرية،  ومنتجي  األمسنت، 
وصانعي السكاكر واحللويات، وصانعي األثاث... 
املرّبدة  اللحوم  جتارة  كميات  ذلك،  إىل  وتضاف 
بالبشرة،  والعناية  التجميل  ومساحيق  واجملّلدة، 
والقمح واخلشب... األكيد أن كل هذه السلع ال 
تذهب إىل السوق السورية، فهناك قسم أساسي 
منها يذهب إىل الدول العربية. فمن املعروف أن 
مرفأ بريوت ميّثل معرب ترانزيت أساسيًا إىل سوريا، 
إىل  وخترج  لبنان  إىل  تدخل  البضائع  كانت  وإن 
إىل  نعود  إذًا،  لبنانية.  بضائع  أنها  على  سوريا 
القاعدة األساسية اليت مل يرهقها الزمن وال تفاهات 
القوى السياسية: لبنان بوابة، وسوريا معربه إىل 
املعرب  العقوبات سيخسر  هذه  فرض  ومع  اخلليج. 

متامًا ما ختسره البوابة.
ومن أبرز األمور املتصلة بالوضع ككل، وبالعقوبات 
بوصفها عاماًل يف تأجيج األوضاع يف سوريا، هو 
أن املصانع اللبنانية لن ترسل البضائع إىل سوريا 
بالدين بسبب عدم ثقتها من استيفاء أمواهلا. ويف 
حال إغالق احلدود مع سوريا، هل يصيب تصريف 
البضائع املنتجة حمليًا، ما أصاب السياحة يف لبنان 
خالل 2011 فرتاجعت 24%؟ هل يتحّمل لبنان كلفة 

هذا األمر؟
أعرب بعض املصرفيني اللبنانيني عن استخفافهم 
بكل العقوبات على سوريا، لكونها »غري قابلة للتنفيذ 
يف أكثر من اجتاه«، مشريين إىل أن »تركيا تصّدر 
هناك  فيما  سوريا،  خالل  من  العربية  الدول  إىل 
منفذان أساسيان للصادرات السورية، عرب العراق 
وعرب لبنان«. كذلك فإنه بات واضحًا أن املصارف 
مع  التعامل  السورية ستبقي  السوق  اللبنانية يف 
احلالي  بوضعه  قائمًا  السوري  املركزي  املصرف 
ألنها يف حاجة إىل املشاركة يف مزادات الدوالرات 
اليت يقيمها بصورة متواصلة لتزويد السوق بالعملة 
الصعبة، وللحفاظ على سيولتها املالية. أما التجار 
السوريون، فهم يعوضون قرار منع فتح اعتمادات 
هلم للتصدير إىل أوروبا وأمريكا، من خالل تصدير 
بواسطة جتار  وإعادة تصديرها  لبنان  إىل  سلعهم 
يزيد  األمر  أن  رغم  العقوبات،  لتفادي  لبنانيني 

كلفتها.

يقع  االخرية  حتما  تكون  ولن  االوىل  املرة  ليست 
اخلالف العلين بني »تكتل التغيري واالصالح« وحلفائه 
جربان  الوزير  قال  ان  فمنذ  احلكومة.  وشركائه يف 
ستحرر  جزين  ان  لالنتخابات  التحضري  ابان  باسيل 
وخاض عون معركته فيها يف وجه الرئيس نبيه بري، 
واالمور بينهما تنام »على زغل«. وحني قال باسيل 
انقطاع  بسبب  طرق  قطع  على  ردا  املاضي  العام 
الكهرباء، إن »أعلى نسبة جباية وأقل نسبة تعديات 
ابواب  عليه  فتح  املسيحية«،  املناطق  يف  ُتسّجل 
»حزب  من  وفد  وزاره  بري  به  واتصل  االنتقادات 
واستمر  السياسي.  االشتباك  ذيول  لتطويق  اهلل« 
منوال اخلالف من حكومة الرئيس سعد احلريري اىل 
حكومة اللون الواحد، من تعيني املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابرهيم، اىل ملفي السا وترشيش 
التغيري  »تكتل  رئيس  وانتقاد  املعلقة،  والتعيينات 
املقاومة  وباسيل  عون  ميشال  العماد  واالصالح« 
استدعى  مما  الداخل،  يف  الفساد  تقاوم  ال  ألنها 
اىل  وصوال  اهلل«،  »حزب  قيادة  من  مباشرا  تدخال 
قبول احلزب متويل احملكمة بعدما رفضها عون، يف 
التكتل ووضعه يف واجهة عرقلة  اسلوب استهدف 

عمل احملكمة ورئيس الوزراء معا.
سريعة،  تصبح  بدأت  الوترية  ان  املفارقة  لكن   
حتى إنه ال ينقضي اسبوع من دون ان يقع اخلالف 
املتعدد الوجه والشكل. وما حصل يف ملف الكهرباء 
ليس سوى النقطة اليت فاضت بها الكأس العارمة 
بني عون وكل من بري و«حزب اهلل«، لكنها مل تصل 
اىل حد االستقالة اليت لّوح بها عون أكثر من مرة. 
وبدا التكتل يف الساعات االخرية مدركا ان سلسلة 
غايتها  تكون  قد  حلفائه  جانب  من  االستهدافات 
لكن  استقالتهم.  وتقديم  وزرائه  سحب  اىل  دفعه 
قيادة »التكتل« تؤكد انها صاحبة التوقيت يف اختاذ 
على  وليس  ايقاعها  على  وستتصرف  مماثل،  قرار 
ايقاع من يريد دفعها اىل اختاذ قرار استثنائي حبجم 

االستقالة.
لكن هذا التربير ال يقنع خصوم عون ومنتقديه وال 
منه  ينتظرون  الذين كانوا  سيما املسيحيني منهم، 
امس تقديم استقالة وزرائه، او على االقل التصرف 
حبزم اكرب مع قضية كهرباء الزهراني، كما حصل يف 
ملف التوتر العالي يف املنصورية. وهؤالء يعتربون 
ان من العبث القول ان بري او »حزب اهلل« يريدان 
الطرف  استقالة  الن  االستقالة،  اىل  عون  دفع 
املسيحي تطيح احلكومة، وال مصلحة هلما حاليا يف 
دفع االمور حنو ذلك، الن املطلوب ابقاء احلكومة بأي 

مثن، كما حصل بالنسبة اىل متويل احملكمة.
وقع  على  آخر،  بعد  اسبوعا  االنتقادات  حجم  ويكرب 
خطوات  دون  من  الصوت  رفع  يف  عون  استمرار 
زور  شاهد  اصبح  انه  البعض  اعترب  حتى  تنفيذية، 
ودافع  انه ساهم يف تشكيلها  حكومة يفرتض  يف 
عن حصته فيها وعرقل قيامها الشهر. وال سيما ان 
ما حصل يف الزهراني جاء يف اعقاب كالم لالمني 
العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل، دافع فيه 
عن مطالب عون ووزرائه، مما يعين ان ابرة التخدير 

مل تستنفد مفعوهلا.
بتوجيهه  الصحايف  مؤمتره  يف  حامسا  باسيل  وكان 
ايضا  لكنه  اهلل«،  و«حزب  بري  اىل  مباشرة  رسائل 
طاول وزير الدفاع فايز غصن وهو عضو يف »التكتل« 
ووزير الداخلية مروان شربل احملسوب مناصفة بني 
عون  فان  املعنى،  وبهذا  اجلمهورية.  ورئيس  عون 
اصبح على خالف مع مجيع مكونات احلكومة، من رئيس 
الوزراء، الذي مل ُيْبِق  معه على شعرة معاوية ليكون 
فاسدين،  يعتربهم  من  وجه  التكتل يف  ظهر  حامي 
بعدما اتهمه بالتغطية على موظفني فاسدين، وصوال 
بكتليت  ناهيك  الوطين«  »النضال  جبهة  كتلة  اىل 
»امل« و«حزب اهلل«، فضال عن خالفه السياسي خارج 
من  يوميا  تستفيد  اليت  آذار   14 قوى  مع  احلكومة 

الضربات اليت تطاوله الستهدافه اكثر.
وحبسب املعلومات املتوافرة فان باسيل كان رفض 
قبل انفجار قضية الزهراني، التجاوب مع اتصاالت 
احلفاظ  بغية  الكهرباء  ساعات  لزيادة  وردته  رفيعة 
على املساواة يف التقنني بني مجيع املناطق. وهو 
امتنع قصدا عن الكالم العلين خالل يومني، الفساح 
حل.  اىل  توصال  السياسية  االتصاالت  امام  اجملال 
لكن االتصاالت اسفرت عن عودة العمل يف املعمل، 
التقنية  املشكلة  ألساس  حل  اىل  بعد  توصل  ومل 

ومعاجلة املشكلة السياسية.
عقده،  عدم  حكومية  مرجعيات  متنت  الذي  واملؤمتر 
لكنه  احلروف،  على  النقاط  وضع  اىل  يهدف  كان 

عون يف مرمى حلفائه واستقالة وزرائه مربوطة بالتوقيت 
وسيظّل مستهَدفاً ما دام حمكوماً بهم ألسباب انتخابية

مل يبلغ احلد الذي يقنع اخلصوم، الذين سارعوا اىل 
استهدافه، وليس معروفا اىل اي مدى ميكن ان يقنع 
احللفاء بأن ما بني السطور اكرب مما قيل، وخصوصا 
طموحات  ان  مؤداها  مبطنة  رسائل  مرر  من  مثة  ان 
للضمان  حيوية  مشاريع  يف  حناس  شربل  الوزير 
االجتماعي لن متر بسالم، مما يضع سلة اصالحات 
كل  يف  احملك  على  جديدة  مرة  احلكومة  يف  عون 
وزارات اخلدمات اليت طلبها ابان مناقشات تشكيل 
احلكومة، وبدأ يدفع مثنها كما دفع مثن ورقة التفاهم 
مسيحيا. لكن املشكلة تكمن يف ان عون مضطر اىل 
مسايرة حلفائه، بعدما خسر خط الرجعة، حتى موعد 
االنتخابات النيابية املقبلة، يف الدوائر اليت حللفائه 
اخلاصرة  هي  تلك  تكون  وقد  الرتجيح.  كفة  فيها 
الضغط  لزيادة  منها  حلفاؤه  ويستفيد  توجعه  اليت 
الطاولة على حماوالت تطويقه،  اذا قلب  اال  عليه. 
وخصومه يشّكون يف اقدامه على ذلك السباب باتت 
اكرب بكثري مما هو معروف. اما حلفاؤه فال يبدو انهم 
سيسايرونه يف التعيينات وال يف املشاريع النفطية 
يريد  اليت  اجلبنة  تكون  ان  ميكن  والكهربائية،اليت 

اجلميع تقامسها.
هيام القصيفي 

صدحت األصوات باهلتافات واألناشيد الوطنّية كما 
اجلالء،،  أو  االستقالل  بذكرى  حيتفل  البلد  أن  لو 
خترج  وكادت  اللبنانّية،  والقبائل  الشعوب  وهّللت 
يف تظاهرات ألفّية أو مليونّية، حني انتشرت بشرى 
مقاطعة  وعدم  الوزراء...  جملس  جلسة  انعقاد 
وزراء »التغيري واالصالح« على رغم كل املراجل 
والبهورات والتصرحيات واملؤمترات الصحافّية. وإىل 

آخره...
ومل يكن ينقص إال أن ينزل الشّبان والصبايا إىل 
ساحة الدبكة، لتغيّن هلم جناح سالم اهلل يا لبنان ما 

أمجلك وأمجل الثلج الذي كّللك.
قّصة غريبة عجيبة، تصلح أن تكون مضرب َمَثل عن 
العصفورّية، وال حتى عن  بلد ال خيتلف بشيء عن 

الغابة.
أخريًا، انعقد جملس الوزراء؟!

إذًا، أبقاش بّدها قوموا تـَ نهيّن.
جملس  يعقد  أن  للدهشة  واملثري  الالفت  من  بات 
مقاطعة  ودون  جلسة »طبيعّية«  اللبناني  الوزراء 
الدائمة  الكتلة  تلك  أو  املدّلل،  التّيار  هذا  من 

التجّهم.
بلغت  واخللوات  واللقاءات،  االتصاالت،  أن  صحيح 
اليت سبقت  والعشرين  األربع  الساعات  خالل  حّدها 
انعقاد اجللسة، حتى أّن التلفونات احملمولة اجتازت 
سعيًا  السبعة...  البحار  فوق  قفزت  ورّبا  احلدود، 
إىل ترطيب اخلواطر، وبذل املزيد من الوعود بتلبية 
العصفور، واالستئثار  املطالب با فيها مطلب لنب 
بالتعيينات وحّصة املسيحّيني فيها، ويف التشكيالت، 

ويف كل شاردة.
وحمزن،  ومؤسف،  ومبٍك،  مضحك،  برّمته  املشهد 
يف الوقت ذاته. املنطقة جبميع دوهلا وتناقضاتها 
وتداعياتها على كّف عفريت، واحلدث األكرب واألخطر 
ميتّد بشراراته وانعكاساته على طول احلدود، وحتى 
داخل األراضي اللبنانّية السائبة، وصواًل إىل بعض 
القرى، فيما الشخصانّيون إّياهم ال هّم عندهم سوى 
ووضع  واملناصب  واملكاسب  املغامن  إىل  السعي 
على  أيديهم  يضعون  وهم  الدواليب،  يف  العصي 

البيضة والتقشرية.
َمْن ال يعلم أن املرحلة الصعبة تستوجب تقديم اهلّم 

األمين وهّم االستقرار على كل ما عداه؟
الذين ال يرون من كل ما حيدث وحيصل يف  لكن 
الداخل واخلارج سوى ما يصب يف مصلحتهم، جتدهم 
والتهدئة  التعّقل  إىل  الدعوات  جبميع  مبالني  غري 
وتغليب مصلحة وحدة لبنان والعيش املشرتك، يف 

الوقت احلاضر على األقل.
من  إمنا  الدروس،  إعطاء  وال  الوعظ  باب  من  ليس 
منطلق االستنكار الشديد هلذا القدر من االستلشاق، 
وهلذه الكمّية من األنانّية، وهلذه الالمباالة باملرحلة 

احلرجة اليت تلّف لبنان من اجلهات األربع.
لن خيرتع جملس الوزراء البارود، ولن يتغرّي حرف يف 

حمنة ليس هلا أول وال آخر.         الياس الديري

املضحك املبكي...
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يف  لبنان  سفارة  إحتفلت   
كانربا بالذكرى ال 68 الستقالل 
لبنان يف قاعة ألربت هول، يف 
حضور حشد من ابناء اجلالية يف 
اسرتاليا جبميع اطيافها وتياراتها 
تتقدمهم  وفاعليات  واحزابها، 
مسؤولة الربوتوكول يف اخلارجية 
مفيت  بالنكيت،  آن  االسرتالية 
الدكتور  اسرتاليا  يف  املسلمني 
املرتوبوليت  حممد،  ابو  ابراهيم 
بولس صليبا واملطران مالتيوس 
ممثل  باريلريو  جون  ملكي، 
ساوث  نيو  والية  حكومة  رئيس 
السيناتور  اوفاريل،  باري  ويلز 
والسيناتور  مسلماني  شوكت 
وبرملانيني،  هامفريس  غاري 
اململكة  االمارات،  وسفراء: 
تونس،  املغرب،  السعودية، 
العراق، مصر، فرنسا واسبانيا. 
اكرم  الزميل  اهلريالد  ومثل 
املغوش وعن امليدل أيست تاميز 

كميل شالال.
ماهر  لبنان  قنصل  احلفل  قدم 
خضرا،  نسرين  واالعالمية  اخلري 
ا لبنان يف كلمة قال فيها:" وحيَّ

احببت  وما  املدائن  راودتين   

 سفارة لبنان يف اسرتاليا احتفلت باالستقالل
ضمن حشد لبناني ودبلوماسي

سواك، 
وما  قلبتين  البالد،  سرقتين 

انقلبت، 
عطرا  يف  املسكون  الوطن  ايها 

وضياء، 
ونهر  النار  على  املنقلب  ايها 

الدماء، 
القتل  زمن  يف  العشق  َد  سيِّ يا 

واملوت. 
يا سيَد املاء واملعجزات، 

ربيع  فينا  تنفخ  لبنان  يا  وحدك 
احلياة".

وشرب سفري لبنان جان دانيال 
والسيدة بالنكت خنب لبنان.

كلمة  دانيال  السفري  والقى 
نال  الذي  لبنان  فيها:"ان  قال 
استقالله يف العام 1943 يقع يف 
منطقة التقاء بني آسيا وافريقيا 
مساحته  رغم  على  وهو  وأوروبا 
حيث  سواه  عن  يتميز  الصغرية 
ميارس  ان  االنسان  بإمكان  انه 
هواية السباحة يف مياهه الزرقاء 
يف وقت ميكنه ايضا ان ميارس 
التزجل على مسافة ساعة واحدة 

من البحر".
وحتدث عن تاريخ لبنان الفينيقي 

مع  للعامل  األجبدية  صدر  الذي 
اسرتاليا  وقال:"ان  قدموس، 
للبنان  بالنسبة  جدا  مهمة  اليوم 
حيث يعيش حنو 400 الف لبناني 
خمتلف  يف  جنحوا  ارضها  على 

اجملاالت". 
االعالم  وزير  زيارة  إىل  وتطرق 
اسرتاليا  اىل  الداعوق  وليد 
وافتتاحه مكتب "الوكالة الوطنية 
أن  معتربا  سيدني،  لالعالم" يف 
"هذا احلدث يشكل اجنازا لالعالم 
ب"أهمية  منوها  اللبناني"، 
عن  الستار  بإزاحة  االحتفال 
متثال املغرتب يف ملبورن الذي 
يف  اللبنانيني  جناح  اىل  يرمز 

اسرتاليا".
وأشار اىل "أهمية افتتاح مصرف 
اسرتاليا"،  يف  بريوت  هيلينيك 
مشددا على "أهمية الصداقة اليت 
مؤكدا  ولبنان"،  اسرتاليا  جتمع 
على  ستعزز  العالقة  "هذه  أن 
املستويات كافة يف املستقبل".

وختلل احلفل معزوفات موسيقية 
حدشييت  أليكس  للفنان  عاملية 

وكوكتيل.

 مشهد للحضور

السفري دانيال يتحدث القنصل ماهر الخري يتحدث

 السفري دانيال يتوسط السيناتور مسلماني والزميل املغوّش السفري دانيال يصافح آن بالنكيت

 السفري دانيال وعقياته والقنصل الخري السفري دانيال يقدم شهادة للسيناتور مسلماني

االعالمية نسرين خضرة

تصوير أراكس

ابناء  من  كبري  عدد  شارك 
الذي  القداس  يف  اجلالية 
أقامته مجعية بطل لبنان يوسف 
بك كرم الزغرتاوية اوسرتاليا 
على نية تطويب املكرم العالمة 
الدويهي  اسطفان  البطريرك 
يف  لبنان  سيدة  كنيسة  يف 
تقدم  سيدني.  بارك  هاريس 
لبنان  قنصل  سعادة  احلضور 
نعوم  روبري  االستاذ  العام 
العاملي  الرئيس  ونائب 
اللبنانية  الثقافية  للجامعة 
ميشال  الشيخ  العامل  يف 
ومنسق  وعقيلته  الدويهي 
السيد  اوسرتاليا  املرده  تيار 
حركة  ومنسق  عزيزي  منصور 
االستقالل اوسرتاليا املهندس 
حزب  ورئيس  بركات  اسعد 
السيد  سيدني  يف  الكتائب 
نادي  ورئيس  مارون  بيرت 
زغرتا  يوسف  مار  رايدملري 
وعقيلته  الباشا  بيرت  السيد 
املارونية  الرابطة  سر  وامني 

 مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تقيم قداسا على
 نية تطويب املكرم البطريرك اسطفان الدويهي

املكاري  يوسف  املهندس 
اىل رئيس اجلمعية الزغرتاوية 
الزميل سركيس كرم وعقيلته 
و  االدارية  اللجنة  واعضاء 
السابقون  اجلمعية  رؤساء 
بطرس واكيم وفهد اجلعيتاني 
ومجيل انطون وانطوان احلليب 
من  والعديد  الدويهي  وجورج 
الزغرتاوية  اجلالية  اعضاء 

واالصدقاء.  
األب سليمان  القداس  ترأس 
مجعية  رئيس  يعاونه  ميني 
املرسلني األب مارون موسى 
ولفيف من الكهنة. تناول االب 
ميني يف عظته القيمة احملطات 
املكرم  حياة  من  االساسية 
وفضائله  الدويهي  البطريرك 
ودوره  وكتاباته  واجنازاته 
الكنيسة  تنظيم  يف  الطليعي 
يف  الرسائل  قرأ  املارونية. 
مرقص  فؤاد  السيد  العربية 
االنكليزية  ويف  الدويهي 
ومحل  الباشا.  بيرت  السيد 

القرابني السيدات زيتا ميشال 
سليمان  وآليس  الدويهي 
سعادة وأورور رميون عريوت 
معوض  جربين  وانطوانيت 
الدويهي  ابراهيم  وماريات 
وسعاد سايد بركات. كما قرأ 
النوايا اآلنسة ستيفاني ميالد 
يوسف  والسادة  فنيانوس 
الدويهي  وكلود  املكاري 
اجلعيتاني  جوزيف  وانطوني 
وسعيد  ميني  انطوان  وجورج 
حنا  وجورج  الدويهي  زخيا 

باتور. 
مجعية  رئيس  أكد  وقد  هذا 
الزغرتاوية  لبنان  بطل 
العمل  مواصلة  كرم  سركيس 
بالتعاون مع كافة ابناء اجلالية 
لدعوى  دعمًا  اوسرتاليا  يف 
اسطفان  املكرم  تطويب 
أقامة  خالل  من  الدويهي 
عن  وحماضرات  صلوات  عدة 
األشهر  يف  الكبري  الدويهي 

تصوير أراكسالقادمة. 
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مناسبات

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011

خاص بالهريالد - كتب أكرم املغوّش
يف  هيالنيك  بريوت  بنك  عام  مدير  افتتح  املاضي  أالسبوع 
اسرتاليا االستاذ جاميس واكيم رمسيا فرعا جديدا يف غرانفيل 
هو الفرع الـ 15 يف اسرتاليا حبضور النائبة الفيدرالية جولي 
الفرع  التسويق يف  الفرع وداد شديد ومدير  اوينز ومديرة 
احملامي طوني مراد ومدير التسويق يف البنك فوتيس زرفاس 
)Fotis Zervas( ومدير البيع باملفرق كيفن جوزف ومسؤولة 
العالقات يف البنك نسرين خضرا ومعاونيه يف ادارة البنك وعدد 
كبري من رجال االعمال وزبائن البنك من ابناء اجلالية اللبنانية 

والعربية واجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات والثقافات.
يف  هيالنيك  بريوت  بنك  ادارة  جملس  رئيس  حتدث  بداية 
اسرتاليا املدير العام االستاذ جاميس واكيم مرحبا باحلضور 

االفتتاح الرمسي لفرع بريوت 
هيالنيك بنك يف غرانفيل

مسلطا الضوء على مسرية البنك منذ انطالقته يف اسرتاليا 
واضعا اياه يف اجواء اخلطوات املستقبلية.

وقال السيد واكيم ان قدوم بنك بريوت اىل اسرتاليا جاء 
تلبية حلاجات ابناء اجلالية اللبنانية والعربية وخدمتهم يف كافة 
اجملاالت البنكية واملصرفية، ويف هذا االطار وتنفيذا للربنامج 
غرانفيل  فرع  افتتاح  يأتي  االدارة  وضعته  الذي  التطويري 

خلدمة ابناء املنطقة وضوحيها.
ويف اخلتام أمل السيد واكيم من ابناء اجلالية التعاون الوثيق 

ملا يف املصلحة املشرتكة للجالية والبنك على حد سواء.
بتشكيلة  حلله  بأبهى  والعربي  اللبناني  الكرم  برز  وكالعادة 

واملرطبات  املأكوالت  من  واسعة 
واحللويات واهلدايا.

* واكيم،  مراد، املغوش ومسؤولون يف البنك**النائبة اوينز والسيد واكيم*

*موظفو الفرع مع زرفاس واحد مسؤولي البنك*

*طوني فرنسيس وزوجته وكنته موظفة الفرع بهيجة فرنسيس**النائبة اوينز والزميل املغوش واحد مسؤولي البنك*

تصوير أراكس

A unanimous vote to go ahead with the communi-
ty consultation program of the Bexley Pool proj-
ect met with rapturous applause from a packed 

gallery at last night’s Council meeting. 

“A 21st Century 50m Olympic Pool, 25m lap pool, 
state of the art gymnasium, spa, sauna, crèche and 
other associated leisure facilities will guarantee 
that this family-friendly centre will be one of Na-
tional standing,” Councillor Shane O’Brien said.  
The centre will also provide 214 car spaces on the 

site for visitors. 

“The community told us what they want in their 
swimming centre. I am thrilled that we can start 
down the path to bringing their ideas to reality. 
This proposal for the Bexley Swimming Centre is 
now open for discussion. Let us look at how we 
can bring a greater benefit to our community and 
the surrounding area,” Mayor Bill Saravinovski 
said. The Bexley Pool upgrade will provide year 

round access to swimming, leisure and fitness. 

Energy efficiency principles will be incorporated 
into the initial construction of the new centre. 
Once built, there will be savings in power, pool 

heating, cooling and lighting. 

Council will discuss the proposal with the gen-
eral community. A wide range of information 
campaigns, commencing Tuesday 13 December 
through to 2 March will inform the community 
of the plans and give everyone an opportunity to 
comment. Plans and information are available 
on Council’s website, Bexley Pool, Council’s 
Customer Service Centre and all Rockdale City 

branch libraries.

MEDIA RELEASE

Thursday 8 December 2011
ROCKDALE CITY LAPS NEW TIME

 Councillor 
Bill Saravinovski
Mayor
bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

Vince Carrabs, Coordinator
City Media & Events
02 9562 1792
vcarrabs@rockdale.nsw.gov.au

FOR MORE INFORMATION

*********************************
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فيلتمان لـ 14 آذار: ليحكم االسالميون ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املنتظر أن يكون شهد جملس الوزراء امس اختبارًا جديدًا لالشتباك 
املستمر بني رئيس »تكتل اإلصالح والتغيري« النائب ميشال عون 

وبني بعض مكونات احلكومة سواء من احللفاء ام غري احللفاء.
وتّوج الدبلوماسي األمريكي جيفري فيلتمان، زيارته لبريوت، أمس 
االول، باجتماع موسع عقده مع قيادات قوى الرابع عشر من آذار 
يف بيت الرئيس سعد احلريري يف وادي أبو مجيل، حبضور السفرية 
األمريكية مورا كونيللي، »وتناول اللقاء الذي ختللته مأدبة عشاء، 
تبادل اآلراء حول املستجدات اإلقليمية والدولية«، حسب املكتب 

اإلعالمي للحريري.
سياسي  عنوان  حتت  فيلتمان  زيارة  األمريكية  السفارة  وأدرجت 
االول، مع كل من رئيس  لقاءاته امس  سوري، ومن هنا جاءت 
الراعي،  بشارة  املاروني  البطريرك  بري،  نبيه  النواب  جملس 
اجليش  قائد  جنبالط،  وليد  النائب  صفري،  نصراهلل  الكاردينال 
اللواء اشرف  الداخلي  العماد جان قهوجي، مدير عام قوى األمن 
ريفي، بعدما كان قد التقى، أمس األول الرئيس جنيب ميقاتي 
شهوان  قرنة  لقاء  مؤسسي  وأحد  حلود  نسيب  السابق  والنائب 

ميشال اخلوري.
باجليش  على عالقة  اىل قهوجي  فيلتمان  زيارة  عنوان  واذا كان 
كما  املؤسسة،  هلذه  االمريكية  االدارة  تقدمها  اليت  واملساعدات 
والتدريب  بالتجهيز  متصلة  مبسائل  ريفي  للواء  زيارته  عنوان 
واملساعدات لقوى االمن الداخلي، فإنه طرح اسئلة حول الوضع 
األمين، منطلقًا من اجلنوب ومركزًا على منطقة الشمال وصواًل اىل 
احلدود اللبنانية السورية واالجراءات املتخذة سواء من قبل اجليش 

ام قوى االمن الداخلي يف تلك املنطقة.
واستوضح عدد من قياديي 14 آذار فيلتمان حقيقة ما جيري يف 
سوريا، ومصري النظام السوري، باإلضافة اىل الوضع يف لبنان 
الرئيس جنيب ميقاتي واالولويات  واملوقف االمريكي من حكومة 
اللبنانية لالدارة االمريكية يف هذه املرحلة، باالضافة اىل مرحلة ما 

بعد االنسحاب االمريكي من العراق.
وقدم فيلتمان قراءة امريكية للوضع السوري، متحدثًا عن حتمية 
سقوط النظام السوري ورحيل الرئيس بشار االسد، مكررًا كالم 
قرار دولي يف  األمريكية حول صعوبة استصدار  اخلارجية  وزيرة 
جملس األمن حول املنطقة العازلة أو املمر االنساني الذي ينادي 

به الفرنسيون.
وبدا فيلتمان صرحيًا سواء يف االجتماع بقيادات املعارضة، أم يف 
اللقاء مع البطريرك الراعي، بقوله إن االدارة االمريكية ال متانع يف 
ان يتسلم االسالميون احلكم يف سوريا أو غريها من دول »الربيع 

العربي« اذا جاؤوا باعتماد االسس الدميوقراطية.
واما يف الشأن الداخلي، فبدا واضحًا أن االدارة األمريكية أرادت أن 
تسجل للرئيس جنيب ميقاتي نقطة اجيابية يف سجله، ربطًا بقراره 
متويل احملكمة الدولية، ورفض فيلتمان إعطاء زيارته مليقاتي أكثر 
زعيم  يستعيد  أن  حيبذ  إنه  آذار   14 لقيادات  وقال  حجمها  من 
أقرب فرصة  لبنان يف  تيار املستقبل سعد احلريري حضوره يف 

ممكنة.
وتوقفت مصادر متابعة عند اللقاء بني فيلتمان والبطريرك الراعي 
يف بكركي، وأحاطته بتساؤالت خاصة أن االدارة االمريكية كانت 
قد تعاطت مع البطريرك املاروني مبا ال يليق به خالل زيارته األخرية 
اىل الواليات املتحدة، ورفضت حتديد أي اجتماع له مع أي مسؤول 
الراعي سواء  بها  أدىل  اليت  املواقف  خلفية  أمريكي، وذلك على 
حول سالح »حزب اهلل«، ام حتذيره من االنعكاسات اخلطرية اليت 
سريخيها احلدث السوري على لبنان، وعلى األقليات املسيحية يف 

املشرق بشكل خاص.
البطريرك،  لقاء  من  اهلدف  ان  االمريكية  السفارة  بيان  وعكس 
هو حماولة تغيري نظرته، من خالل حثه على دعم اجلهود الدولية 
ضد  السوري  النظام  »وحشية  وصفها  ملا  حد  لوضع  واإلقليمية 
الشعب السوري«، معربًا عن يقينه »بأن االسد فقد شرعيته للقيادة 

وبان افضل وسيلة لوضع حد للوحشية هو تنحيه عن احلكم«.
بينه  اللقاء  حيزًا كبريًا من  إن  بري  الرئيس  أوساط  وفيما قالت 
وبني فيلتمان متحور حول األوضاع يف سوريا وإن »وجهات النظر 
كانت متباعدة بينهما«، اكد جنبالط خالل اللقاء مع فيلتمان على 
املسائل  ملعاجلة  وحيد  كسبيل  اللبناني  الداخلي  احلوار  »اهمية 
اخلالفية واخلروج من املأزق الراهن«، مشددًا على »ضرورة احلفاظ 

على االستقرار والسلم األهلي بعيدًا عن التوتر والتشنج«.
الرفض  بعد  االجور،  بزيادة  احلكومة  قرار  تفاعل  ثانية،  جهة  من 
تنفيذ  النقابية  التنسيق  هيئة  قررت  حيث  له،  والنقابي  العمالي 
من  عشر  اخلامس  يف  املقبل  اخلميس  والتظاهر  عام  إضراب 
ويف  واخلاصة  الرمسية  واملدارس  الثانويات  مجيع  يف  اجلاري، 
العامة.  اإلدارات  ويف  والتقين  املهين  التعليم  ومدارس  معاهد 
اإلضراب،  تأييد  اىل  اهلل«  »حزب  مسارعة  لالنتباه  الفتة  وكانت 
اليت  احلزب  يف  املركزية«  الرتبوية  »التعبئة  عن  صادر  بيان  عرب 
هذه  الفّعالة يف  »املشاركة  إىل  كافة  واملعّلمني  األساتذة  دعت 
اخلطوات«. كما أصدرت وحدة النقابات والعّمال املركزية يف »حزب 
اهلل« بيانًا اعتربت فيه أن قرار جملس الوزراء »قرار مسيء وجمحف 
مع  وتضامنه  للقرار  احلزب  رفض  وأعلنت  جدّية«،  أية  يعكس  ال 

املطالب العّمالية.

وفيما مل خيف أصحاب العمل سرورهم بقرار الزيادة، وصفته هيئة 
العمالي  االحتاد  رئيس  وقال  واملذل.  باهلزيل  النقابية  التنسيق 
لالحتاد  التنفيذي  اجمللس  إن  لـ«السفري«  غصن  غسان  العام 
العمالي سينعقد اليوم، للدعوة اىل التظاهر واالضراب رمبا االثنني 

او الثالثاء، ولوضع آليات التحرك ومواعيده واشكاله!
اضاف: إن القرار الصادر عن احلكومة، جاء اكثر غبنًا من القرار 
السابق، وسيعلن اجمللس التنفيذي املوقف، خاصة أن هذا القرار 
وفلتان  الزيادات  بعد  اضايف،  اجتماعي  مأزق  يف  العمال  ادخل 

االسعار، وحنن سنتجه اىل إعالن املوقف باالضراب والتظاهر.
اىل ذلك، اعرب وزير العمل شربل حناس عن استيائه البالغ من 
قرار احلكومة، متمنيًا لو ان وزراء حركة »امل« و«حزب اهلل« الذين 
صوتوا اىل جانب قانون ميقاتي اختذوا موقفًا مغايرًا، خصوصًا أنهم 
أبدوا تأييدهم ملشروعه. وقال حناس لـ«السفري«: عمليًا انفرزت 
االصوات، وحنن أصرينا على التصويت لكي تتوضح كل الصورة 

ولكي يتحّمل كل طرف مسؤولياته.
وردًا على سؤال قال حناس: بعد صدور القرار صار اجلميع، الناس 

والنقابات حتديدًا أمام امتحان. يفرتض أن ينجحوا فيه.
يف  تعتمد  آلية  هناك  قال:  األجور،  زيادة  مرسوم  إعداد  وحول 
وحتى  القرار،  أتبلغ  عندما  املرسوم  بإعداد  وسأقوم  االمر،  هذا 
وكيف،  ذلك  سيتم  متى  احدد  ان  أستطيع  وال  أتبلغه،  مل  اآلن 
خاصة أن القرار الذي صدر عن جملس الوزراء املتعلق باألجور، هو 
قرار »مفركش« اىل حد قد يستغرقون فرتة طويلة ليعرفوا كيف 

يصوغونه.
وعن املشاركة يف جلسة جملس الوزراء املقررة يف السرايا احلكومية 
اليوم، قال حناس: مل نبت بهذا األمر بعد، وكل شيء يف حينه. 

االسد لوفد لبناني: سورية ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

محاية  اىل  يهدف  الذي  العربي  الربوتوكول  دمشق  توقيع  مقابل 
املدنيني من طريق ارسال بعثة من املراقبني، جتتمع اللجنة الوزارية 
العربية املكلفة امللف السوري السبت يف الدوحة لتحديد موقفها 

من الشروط السورية.
ومهدت اجلامعة لقرارها برسالة بعث بها امينها العام نبيل العربي 

اىل وزير اخلارجية السوري وليد املعلم مل يكشف مضمونها. 
كل  »ازالة  سبل  يف  دمشق  مع  ستبحث  انها  بغداد  وأفادت 
وذكر  العنف.  لوقف  العربية  اخلطة  تنفيذ  تعرتض  العقبات«اليت 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري امام العربي الذي زار بغداد 
امس بان احلكومة العراقية »عربت عن حتفظها على العقوبات على 
سوريا ... السباب عدة ترتبط مبوقعنا اجلغرايف كجار هلا، ونظرا 
جالية  العراق ميلك  البلدين وكون  االقتصادية بني  العالقات  اىل 

كبرية هناك«. 
وبثت فضائية »العراقية« احلكومية ان املرجع الديين الشيعي االعلى 
آية اهلل علي السيستاني اعتذر عن استقبال األمني العام للجامعة 

بسبب كثرة ارتباطاته .
حتذير روسي

ويف بروكسيل، وعلى  هامش اجتماع لوزراء اخلارجية لدول حلف 
سريغي  الروسي  اخلارجية  وزير  حذر  وروسيا،  األطلسي  مشال 
الفروف، نظراءه االطلسيني من ان حماولة التأثري يف االضطرابات 
يف العامل العربي تزيد خماطر تصاعد التوتر وال سيما الطائفية منها 
السياسية  اجلغرافية  الرتكيبة  هذه  »تنسف  ان  ميكن  وهي خماطر 
برمتها«. وقال: »حنن صراحة نشعر بقلق بالغ لرؤية انقسام متنام 
داخل العامل االسالمي بني السنة والشيعة...  اذا مل نساعد يف 

دحر هذا االجتاه السليب فرمبا نشهد أحداثا أليمة للغاية«.
  وكرر األمني العام حللف مشال األطلسي اندرس فوغ رامسوسن 

أن »ال نية لدى حلف مشال األطلسي للتدخل يف سوريا«.
 املعارضة

 وبينما دعا الناشطون السوريون اىل اضراب عام يف احناء البالد 
االحد يف مرحلة اوىل من عصيان مدني ضد نظام الرئيس بشار 
قريبا خطة  إنه  سيقدم  السوري«  الوطين  »اجمللس  اعلن  االسد، 

لنقل السلطة خالل األيام القليلة املقبلة.    
 ويف املقابل ، نقلت الوكالة العربية السورية لالنباء »سانا« عن 
االسد لدى استقباله وفدا من دروز لبنان ان »سوريا قوية بشعبها 
على  قادرة  و«انها  والصديقة«،  الشقيقة  الشعوب  وحمبة  وبدعم 
جتاوز ما متر به وانها لن تتخلى عن مواقفها ومبادئها وسيادتها 

ايا كانت الضغوط«. 
عودة السفريين

وقللت وزارة اخلارجية السورية  أهمية عودة السفريين األمريكي 
والفرنسي إىل دمشق، لكنها حاولت يف الوقت ذاته تلطيف األجواء 
مع واشنطن، كما أبدت حتفظات عن لقاء وزيرة اخلارجية األمريكية 
هيالري كلينتون املعارضة السورية. وصرح الناطق بامسها جهاد 
خريا  السفريين   عودة  تكون  أن  تأمل يف  بأن دمشق  املقدسي 
للعالقات الثنائية مع البلدين، اال أن عودة السفريين اللذين غادرا 

سوريا »بناء على طلب بلديهما«... ليست حدثا سياسيا«.
 وامل أن تكون »لقاءات أمريكا مع املعارضة بهدف تطمني النفوس 
وبناء اجلسور بني املعارضة وسوريا كنظام سياسي«. وأضاف أن 
»املطلوب يف سوريا اليوم هو إجراء حوار وطين منفتح على مناقشة 
استقرار  حيمي  بشكل  األزمة  من  اخلروج  بهدف  املوضوعات  كل 
سوريا«. وشدد على إنه »إذا كانت أمريكا تلعب الدور الواجب لعبه 

تتــمات
وهو احلامي لالستقرار واألمن الدوليني، وإذا كان ذلك هو املنظور 
هلذه اللقاءات فإنه أمر جيد بشكل مبدئي، وإذا كان املنظور هو هز 
استقرار أنظمة، فإني آسف لذلك ونعتقد أن هذا ليس يف صاحل 

املنطقة وال يف صاحل العالقات الثنائية بني أمريكا وسوريا«.
مبصفاة محص،  يتصل  االول  أمس  للنفط  انبوب  فجر  أمنيًا،   *
فاشتعلت فيه النريان وتصاعدت سحب دخان اسود فوق املدينة. 

وتبادلت احلكومة واملعارضة االتهامات بتفجريه.
األسبوع  مطلع  األمن  جملس  سيعقد  بردى(  )علي  نيويورك  ويف 
املقبل جلسة مشاورات يف شأن الوضع يف سوريا، يستمع خالهلا 

اىل املفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان نايف بيالي.
وخالل جلسة مغلقة عقدها اجمللس أمس االول يف شأن السودان، 
اقرتح املندوب الفرنسي الدائم لدى األمم املتحدة السفري جريار 
إحاطة  اىل  اجمللس  يستمع  أن  األعمال،  جدول  خارج  من  آرو، 
وخصوصًا  سوريا،  باطراد يف  املتدهورة  األوضاع  عن  بيالي  من 
إلطالع اجمللس على تقرير اللجنة اليت ألفها جملس األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان لتقصي احلقائق يف األحداث الدامية على األراضي 
السورية، واليت خلصت اىل أن نظام الرئيس بشار األسد يرتكب 
»انتهاكات جسيمة« قد ترقى اىل »جرائم ضد اإلنسانية« خالل قمع 

اإلحتجاجات الشعبية ضده.
الروسي  املندوب  اجلاري  للشهر  األمن  جملس  رئيس  أن  وعلم 
يوافق  مل  تشوركني  فيتالي  السفري   املتحدة  األمم  لدى  الدائم 
فورا على اقرتاح نظريه الفرنسي، طالبًا التشاور مع موسكو يف 
هذا الشأن. وكذلك طلب املندوبون الصيين واهلندي والربازيلية 
التشاور مع عواصمهم. غري أن املندوبني الغربيني أيدوا االقرتاح 

الفرنسي. وسيبحث أعضاء جملس األمن يف االمر جمددًا اليوم.
بيالي  نايف  حتيط  أن  طلبت  »فرنسا  أن  غربي  ديبلوماسي  وأبلغ 
اجمللس، ألنها يف نيويورك، عن الوضع يف سوريا. طلب بعض 
أال  ينبغي  تعليمات...  على  للحصول  العواصم  مراجعة  املندوبني 
تكون هناك مشكلة«. وإذ وصف الوضع على األرض بأنه »مأسوي«، 
حمذرًا من أن »معارضة االقرتاح ستؤدي اىل طلب تصويت اجرائي 
اىل  األمر  وصول  استبعد  لكنه  النقض«.  حق  أحد  ميلك  ال  حيث 
هذا احلد، متوقعًا أن تأتي بيالي اىل اجمللس اإلثنني أو الثالثاء 
املتحدة  األمم  لدى  الدائمة  االمريكية  املندوبة  وقالت  املقبلني.  
السفرية سوزان  رايس إنه »ينبغي أن تأتي« بيالي اىل اجمللس. 
ونفى تشوركني أن يكون رفض االقرتاح الفرنسي. ومحل بقسوة 

على نظرائه األوروبيني.
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إضافية  رسوم  الضرائب  دافعي  الكربون  ضريبة  سُتغرم   
تفرضها اجملالس االسرتالية لتصبح عبئًا على فاتورة املعدالت 

السنوية بداية من يوليو العام القادم
ولقد حذرت اجملالس لفرتة طويلة من اضطرارها رفع املعدالت 
بسبب الضريبة إال أن فرض الرسم جاء بصورة مبكرة عكس 

املتوقع حيث سيبدأ تطبيقه من يوم 1 يوليو 2012.
ويضمن » منظم االقتصاد املستقل IPART »  إعطاء التصريح 
بنسبة  إضافية  رسوم  بفرض  ويلز  ساوث  بنيو  جملس  لكل 
0.4%  على النسبة العليا اخلاصة مبؤشر اختبار الالئحة االنتاجية 

واحملليةاحلكومية واليت تصل إىل  %3.2.
وتؤكد وثائق IPART أن هناك شكوك كبرية أثريت حول تأثري  

سعر الكربون بصورة سريعة يف مجيع اسعار االقتصاد.
وسيتم الكشف عن تفاصيل نفقات اجملالس هذا العام اليت 
الضرائب وستكون  للرسوم على دافعي  األول  السبب  تعترب 
من أكرب التكاليف اخلاصة باحلكومات احمللية واملرتبطة بأسعار 
النفط وخطط الطاقة املتجددة اليت ترعاها احلكومة الفيدرالية 

وحكومات الواليات االسرتالية.
 ويف اجملموع فإن الزيادة ستصل إىل ما يزيد عن  9% على 
مدار الثالث سنوات القادمة تشمل ايضًا زيادة قدرها اكثر من 

3% خالل العام املاضي.
من جهته،  قال »جيم كوكس« الرئيس التنفيذي لـ IPART أن 
القرار ينطوي على زيادة الرسوم بنسبة 30 دوالر لكل عام يف 
املتوسط يف عام 2012- 2013 حيث سيسدد مالكي العقارات 

بنيو ساوث ويلز يف املتوسط حوالي 830 دوالر.
تليب  واليت  للمجالس  متقدمة  مساعدة  اضفنا  لقد   « وقال 
ولقد  الكربون..   سعر  اضافة  نتيجة  التكاليف  يف  الزيادة 
ربطنا الرسوم  اخلاصة باجملالس بتتناسب مع ارتفاع اسعار 
السلع واخلدمات اليت سيتم شراؤها ... ونظرًا لعدم التأكد 
من مدى سرعة تدفق سعر الكربون حنو االسعار حددنا رسوم 

لكنها ليست نهائية«.
 وأضاف كوكس أن سعر الكربون سيكون متقدمًا من خالل 

ربطها بأسعار السنة املالية 2013-2014 و 2015-2010.
من ناحيته قال  الوزير » دون بيج » أن قرار فرض الرسوم 
أظهر مدى انعكاس الضريبة على مجيع الضواحي وعلى جرياننا 

وجمالسنا.

املصدر: الدالي تلغراف 
ترمجة العنكبوت االلكرتونية

توجس من تأثري ضريبة الكربون على 
االقتصاد األسرتالي!!
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ختام جمموعات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم 
خروج قطيب مانشسرت وتأهل تشلسي ونابولي وليون ومرسيليا 

عاش قطبا مدينة مانشسرت اإلنكليزية يونايتد حامل اللقب 3 مرات 
ووصيف بطل املوسم املاضي وسييت متصدر الدوري احمللي أمسية 
سوداء خبروجهما من الدور االول لدوري ابطال اوروبا االول خبسارته 
املفاجئة امام مضيفه بال السويسري )1ـ2(، ضمن اجملموعة الثالثة، 
بايرن ميونيخ االملاني )2ـ صفر(،  والثاني رغم فوزه على ضيفه 

أمس، ضمن اجملموعة االوىل، يف اجلولة السادسة االخرية. 
وأكملت اندية بال ونابولي اإليطالي وسسكا موسكو وزنيت سان 
بطرسربغ الروسيان وليون ومرسيليا الفرنسيان وتشلسي اإلنكليزي 
عقد الدور الثاني، وحلقت بأندية ارسنال اإلنكليزي وأبويل القربصي 
باير  وجاره  ميونيخ  وبايرن  مدريد  ريال  وجاره  اإلسباني  وبرشلونة 

ليفركوزن وإنرت اإليطالي وجاره ميالن وبنفيكا الربتغالي. 
وتسحب قرعة الدور الثاني يف 16 كانون االول احلالي. 

ويبقى عزاء قطيب مانشسرت انهما سيواصالن املشوار االوروبي ضمن 
كأس »يوروبا ليغ« بعدما انهيا الدور االول يف املركز الثالث. 

وكان مانشسرت يونايتد حيتاج اىل التعادل للحاق ببنفيكا اىل الدور 
الثاني، بيد انه فشل يف انتزاع النقطة امام بال الذي اثبت تعملقه 
على  ارغمهم  عندما  ذهابا  فريغوسون  اليكس  السري  رجال  امام 

التعادل 3-3. 
وسجل لبال ماركو سرتيلر )9(، والكسندر فراي )84(، وملانشسرت 

يونايتد فيل جونز )89(. 
وافتتح سرتيلر التسجيل مبكرا للمضيف بعد فشل دفاع يونايتد يف 
ابعاد كرة شريدان شاكريي، فأطلق االول كرة صاروخية من داخل 

املنطقة انفجرت يف شباك احلارس االسباني دافيد دي خيا )9(. 
وغادر مدافع يونايتد وقائده الصربي نيمانيا فيديتش امللعب قبل 
انتهاء الشوط االول إلصابته يف ركبته وحل بدال منه جوني إيفانز 

 .)44(
وسعى واين روني والربتغالي ناني ورفاقهما إىل تعويض الفارق 
يف الشوط الثاني، اىل ان تكفلت العارضة السويسرية بصد كرة 

مدافع بال االملاني ماركوس شتاينهوفر عن طريق اخلطأ )60(. 
وقضى بال على آمال فريق السري اليكس فريغوسون عندما سجل 
املتألق كسريدان شاكريي وصلت  بعد عرضية من  الثاني  اهلدف 
اىل املخضرم الكسندر فراي الذي سجل جمددا يف شباك يونايتد 

 .)84(
ويف الدقيقة قبل االخرية، اصاب االيطالي فيديريكو ماكيدا العارضة 

لرتتد الكرة اىل املدافع فيل جونز الذي قلص الفارق )89(. 
الذي  ليونايتد  نقاط   9 مقابل  نقطة   11 اىل  رصيده  بال  ورفع 
سيشارك، مقابل 12 نقطة لبنفيكا الربتغالي الذي ضمن الصدارة 
أوسكار  البارغوياني  بهدف  الروماني  غاالتي  اوتيلول  على  بفوزه 

كاردوزو )7(. 
وضمن اجملموعة األوىل، مل يكن حال فياريال اإلسباني افضل من 
اوتيلول غاالتي وودع البطولة خالي الوفاض ومن دون رصيد بعدما 

مين خبسارته السادسة على التوالي. 
وصمد الفريق اإلسباني طيلة الشوط االول قبل ان يستسلم لالرادة 
القوية لإليطاليني الذين كانوا يدركون جيدا ان اي نتيجة غري الفوز 
السويسري  عرب  االول فسجلوا هدفني  الدور  من ختطي  ستحرمهم 
غوخان ايلنر )65(، والسلوفاكي ماريك هامسيك )76(، كانا كافيني 
للتأهل اىل الدور الثاني للبطولة للمرة االوىل منذ 21 عاما، خالل 
فرتته الذهبية بقيادة االسطورة االرجنتينية دييغو ارماندو مارادونا 

حيث خسر امام سبارتاك موسكو الروسي بركالت الرتجيح. 
ويف اجملموعة ذاتها، حقق مانشسرت سييت االهم بفوزه على بايرن 
 )37( سيلفا  دافيد  االسباني  سجلهما  نظيفني  بهدفني  ميونيخ 
الدور  لبلوغه  كافيا  يكن  مل  ذلك  لكن   )52( توريه  يايا  والعاجي 

الثاني. 
وهي اخلسارة االوىل لبايرن ميونيخ الساعي اىل بلوغ نهائي البطولة 

املقرر على ملعبه »اليانز ارينا« يف ميونيخ يف ايار املقبل. 
على  كاسحا  فوزا  الفرنسي  ليون  حقق  الرابعة،  اجملموعة  ويف 
مضيفه دينامو زغرب الكرواتي )7ـ1(، ليتأهل على حساب اياكس 
امسرتدام اهلولندي الذي سقط على ارضه امام ريال مدريد االسباني 

صفر-3. 
مع  متساويا  الثاني  املركز  يف  نقاط   8 اىل  رصيده  ليون  ورفع 
هولندا،  بطل  عن  االهداف  بفارق  تأهل  لكنه  امسرتدام،  اياكس 

وذلك بعد تعادل الفريقني ذهابا وإيابا بدون اهداف. 
وسجل لدينامو ماتيو كوفاتسيتش )40(، ولليون بافيتميب غوميس 
)45 و48 و52 و70(، وماكسيم غونالون )48(، واالرجنتيين ليساندرو 

لوبيز )64(، وجيمي بريان )75(. 
وحقق ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي، وهو الوحيد الذي 
حقق هذا االجناز، على حساب اياكس بثالثة أهداف افتتحها خوسيه 
ضاربا  االول  ريال  هدف  كاكا  الربازيلي  من  متريرة  بعد  كاخيون 
مصيدة التسلل )14(، واالرجنتيين غونزالو هيغواين بعد متريرة من 
الفرنسي كريم بنزميا، مسجال هدفه الرابع عشر هذا املوسم مع ريال 
عرب  الصائع  الوقت  التسجيل يف  امللكي  الفريق  اختتم  ثم   ،)41(

كاخيون )2+90(. 
ويف اجملموعة الثالثة، عمق سسكا موسكو جراح مضيفه إنرت وأحلق 
به اخلسارة الثانية على التوالي بعد االوىل امام اودينيزي )صفر 
طرابزون  امام  االوىل  بعد  البطولة  والثانية يف  الدوري،  ـ1(، يف 

سبور الرتكي )صفر ـ1(، يف اجلولة االوىل. 
وفاسيلي   ،)50( دومبيا  سيدو  العاجي  موسكو  لسسكا  وسجل 

برييزوتسكي )86(، وإلنرت االرجنتيين استيبان كامبياسو )51(. 
الرتكي  سبور  طرابزون  من  الثاني  املركز  موسكو  سسكا  وانتزع 

املتعادل مع مضيفه ليل الفرنسي سلبا. 
ورفع سسكا موسكو رصيده اىل 8 نقاط مقابل 7 لطرابزون سبور. 
يف  بريدج  ستامفورد  ملعب  أرض  على  اخلامسة  اجملموعة  وضمن 
مصلحته  اإلسباني يف  فالنسيا  مع  مواجهته  تشلسي  حسم  لندن، 
بسهولة بفوزه عليه بثالثة اهداف نظيفة ليبلغ الدور الثاني للمرة 

السابعة على التوالي. 
وأراح مدرب تشلسي الربتغالي اندري فياش بواش العب الوسط 
املخضرم فرانك المبارد وأشرك مكانه الربتغالي راوول مرييليش. 

مهاجم بال فراي )إىل اليسار( يسجل هدف الفوز يف مرمى حارس مانشسرت 
يونايتد اإلسباني دي خيا

مباراة  بأن  علما  املوسم  هذا  عروضه  افضل  احد  تشلسي  وقدم 
قوية اخرى تنتظره االثنني املقبل ضد مانشسرت سييت يف الدوري 

اإلنكليزي املمتاز. 
لعبة  بعد  التسجيل  تشلسي  افتتح  حتى  دقائق  ثالث  متض  ومل 
داخل  عالية  كرة  رفع  الذي  ستاريدج  دانيال  بني  رائعة  مشرتكة 
املنطقة سيطر عليها خوان ماتا العب فالنسيا السابق برباعة قبل ان 
ميررها باجتاه دروغبا فاستدار االخري على نفسه وسدد كرة زاحفة 

يف الزاوية البعيدة ملرمى فالنسيا. 
بعد جمهود فردي  الثاني  اهلدف  إضافة  اللندني يف  الفريق  وجنح 
بها  فسار  امللعب  منتصف  يف  الكرة  وصلته  الذي  لدروغبا  رائع 
بينية  كرة  ميرر  ان  قبل  فالنسيا  احد العيب  متخطيا  طويلة  مسافة 
الكرة داخل  باحلارس وغمز  انفرد  الذي  الربازيلي رامرييش  باجتاه 

شباكه )23(. 
وتصدى تشيك الكثر من كرة خطرة لفالنسيا قبل ان يسجل دروغبا 
داخل  الكرة  فغمز  ماتا  من  رائعة  بينية  متريرة  بعد  الثالث  اهلدف 

الشباك اإلسبانية )79(. 
ليفركوزن  باير  اهدر  ذاتها،  اجملموعة  ضمن  الثانية  املباراة  ويف 
أمام  التعادل  البقاء يف صدارة اجملموعة بسقوطه يف فخ  فرصة 

مضيفه غنك البلجيكي )1ـ1(. 
يدرك  ان  قبل   ،)30( فوسن  يون  بواسطة  التسجيل  غنك  افتتح 

الفريق االملاني التعادل عرب إرين ديرديوك )79(. 
وتزعم تشلسي اجملموعة بـ11 نقطة مقابل 10 لباير ليفركوزن، يف 

حني سيكمل فالنسيا املشوار يف كأس »يوروبا ليغ«. 
ويف اجملموعة السادسة، كانت االثارة على املوعد عندما جنح مرسيليا 
الفرنسي يف قلب ختلفه )1ـ2(، حتى الدقيقة 85 إىل فوز )3ـ2(، يف 

نهاية املباراة لينتزع بطاقة التاهل الثمينة. 
وكان مرسيليا يف طريقه إىل اخلروج عندما تقدم دورمتوند بهدفني 
)32 من  )23(، ومات هاملز  يان بالشيكوفسكي  بواسطة  نظيفني 
ركلة جزاء(، لكن مرسيليا رد بهدف قبل نهاية الشوط االول عرب 
لوك رميي )45(، قبل ان يسجل له الغاني اندريه ايو )85(، وماتيو 

فالبوينا )87(، هدفني متأخرين. 
يف املقابل، مل يشفع فوز اوملبياكوس اليوناني على ارسنال )3ـ1(، 
يف شيء نظرا لالنتصار املثري الذي حققه مرسيليا على دورمتوند. 
فوسرت  ودافيد   ،)16( جبور  رفيق  اجلزائري  ألوملبياكوس  وسجل 
بنعيون  يوسي  وألرسنال  ألوملبياكوس،   ،)89( وموديستو   ،)36(

 .)57(
وسيكمل اوملبياكوس املشوار يف كأس »يوروبا ليغ«. 

وضمن اجملموعة السابعة، بلغ زنيت سان بطرسربغ الروسي الدور 
الثاني بتعادله مع مضيفه بورتو الربتغالي سلبا. وسيكمل بورتو يف 
كأس »يوروبا ليغ«. وضمن اجملموعة نفسها، خسر ابويل نيقوسيا 
دونيتسك  شاختار  ضيفه  امام  تأهله  ضامنا  كان  الذي  القربصي 

االوكراني بهدفني للربازيلي ادريانو )60(، وسيليزينوف )78(. 
الذي  اللقب  حامل  اإلسباني  برشلونة  فاز  الثامنة،  اجملموعة  ويف 
لعب بالفريق الرديف مدخرا جهود العبيه االساسيني للـ«كالسيكو« 
بوريسوف  باتي  على  املقبل  السبت  مدريد  ريال  ضد  املرتقب 
البيالروسي بأربعة أهداف لسريجي روبرتو )35(، ومونتويا )60(، 

وبدرو رودريغيز )63 و87 من ركلة جزاء(. 
وميالن  التشيكي  بلزن  فيكتوريا  تعادل  ذاتها،  اجملموعة  ويف 

اإليطالي )2ـ2(. 
 ،)50( وروبينيو   ،)47( باتو  الكسندر  الربازيليان  مليالن  وسجل 
بايستورن  ديفيد  ليغ«،  »يوروبا  كأس  إىل  املتأهل  ولفيكتوريا، 

)89(، ودوريس )90(.

كوريا اجلنوبية تطيح مدربها على خلفية 
اخلسارة أمام لبنان

أقيل مدرب منتخب كوريا اجلنوبية 
راي  ـ  كوانغ  تشو  القدم  بكرة 
أمام  اخلسارة  إثر  على  من منصبه 
لبنان )1ـ2(، يف الدور الثالث من 
تصفيات آسيا املؤهلة إىل مونديال 
تلفزيون  ذكر  ما  حبسب   ،2014

»كي بي أس« الرمسي. 
وحل تشو كوانغ - راي بدال من هو 
مونديال  نهائيات  بعد  مو  ـ  جونغ 
التايغوك«  »حماربي  وقاد   ،2010
نهائيات  يف  الثالث  املركز  إىل 
بعد  قطر،  يف   2011 آسيا  كأس 
أمام  النهائي  نصف  يف  خسارته 

اليابان بركالت الرتجيح. 
اجلنوبية  كوريا  تصدر  رغم  وعلى 
عن  األهداف  بفارق  جملموعتها 
إال  الكويت،  عن  ونقطتني  لبنان 
لبنان  أمام  املفاجئة  اخلسارة  أن 
يف بريوت، وضعت رابع مونديال 

2002 أمام خطر فشل التأهل إىل 
املونديال ألول مرة منذ 1982 حبال 
الكويت  أمام  أرضه  على  خسارته 

يف 29 شباط 2012.
اإليراني  أن  التلفزيون  وأضاف 
هي  ـ  كانغ  وتشو  قطيب  أفشني 
وهونغ ميونغـ  بو من أبرز املرشحني 

خلالفة تشو كوانغ ـ راي.
نادي  على  حاليًا  قطيب  ويشرف 
ثالثة  وأمضى  الياباني  شيميزو 
أعوام مساعدا ملدرب منتخب كوريا 
اثر  اجلنوبية قبل أن يرتك منصبه 
أما   .2007 عام  مهامه  هو  تولي 
السابق،  الدولي  املدافع  تشوي، 
الدوري  بطل  على  حاليًا  فيشرف 
هيونداي،  شونبوك  حديثًا  املتوج 
يف حني محل هونغ شارة القائد مع 
وهو   2002 مونديال  يف  املنتخب 

مدرب املنتخب األومليب راهنًا.

اللبناني جو غامن يتصدر سباق »ماسرياتي تروفيو«

انتزع السائق اللبناني جو غامن 
الصدارة يف املرحلة األوىل من 
للشرق  تروفيو«  »ماسرياتي 
األوسط، على حلبة » صخري« 

يف البحرين.
عن  ابتعد  قد  غامن  وكان 
االوىل  املراكز  على  املنافسة 
بعد تعّرضه  االول  السباق  يف 
عند  اطاراته  احد  يف  لثقب 
املنعطف األول، إال أنه استفاد 
من وقوفه على رأس املنطلقني 
يف السبــاق الثاني بعد تصّدره 
لضغٍط  تعّرض  وقد  التجارب، 
االيطالي  قــبل  من  كبــري 
اقرتب  الذي  زامباريين  باتريك 
منه كثريًا يف اللفات األخرية، 
السيارات  خلف  كان  بعدما 
على  حافظ  لكنه  املتأخرة. 
تركيزه من دون أي خطأ منهيًا 

اللفات الـ27 يف املركز االول، 
بفارق  زامباريين  على  متقّدمًا 

1.341 ثانية.
سلمان  الشيخ  البحريين  وحل 
بن عيسى آل خليفة يف املركز 

الثالث بفارق 29.404 ثانية.
العام  الرتتيب  غامن  وتصّدر 
بـ33 نقطة، امام آل خليفة وله 
غندور  حصد  بينما  نقطة،   32

22 نقطة.
وسيعود غامن اىل حلبة »ياس 
 15 يف  ظيب  ابو  يف  مارينا« 
املرحلتني  خلوض  احلالي  و16 
سباق  يف  والثامنة  الســابعة 
أن  على  غولف«،  الـ«فورموال 
يعود اىل البحرين جمددًا يف 6 
خلــوض  املقـبل  الثاني  كانون 
بطولة  يف  الثانية  املرحلة 

»ماسرياتي تروفيو«.

جائزة كرة »فيفا« الذهبية بني ميسي ورونالدو وتشايف

السباق على جائزة كرة  احنصر 
العــب  الذهبية الفضل  »فيفا« 
االرجنــتيين  بني   2011 للعــام 
والربتغالي  ميسي  ليونيل 
واإلسباني  رونالدو  كريستيانو 
حبــسب  هرنانديز،  تشــايف 
لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن  ما 
القدم وجملة »فرانس فوتبول« 
باريس  يف  االربعاء  الفرنسية 
جريوم  فيفا  عام  امني  حيضور 

فالك. 
ويبدو ميسي، افضل العب يف 
االخريين،  العامني  يف  العامل 
مرشحا بقوة إلحراز اجلائزة اليت 
الفائز  اسم  عن  االعالن  سيتم 
فيها يوم 9 كانون الثاني 2012 
يف زيوريخ، وذلك بعد قيادته 
برشلونة اإلسباني للقب الدوري 
اوروبا  ابطال  ودوري  احمللي 
 45 وتسجيله  املاضي  املوسم 
هدفا يف 47 مباراة ضمن مجيع 

البطوالت. 

»فيفا«  الدولي  االحتاد  وكان 
كشــف مطلــع الشهـــر املاضي 
املختصرة  الالئحة  عن  النقاب 
وكانت  للجائزة،  للمرشحني 
املتمثل  لربشلونة  االسد  حصة 
 ،23 اصل  من  العبني  بثمانية 

وعلى رأسهم ميسي. 
وكان ميسي تفوق العام املاضي 
على زميليه يف برشلونة تشايف 
إنييستا  واندريس  هرنانديز 
تشارك  الذي  االستفتاء  يف 
صحافيني  من  مكونة  جلنة  فيه 
منتخبا   208 وقادة  ومدربي 
وطنيا منضويا حتت لواء االحتاد 

الدولي. 
ستتنافس  السيدات،  ولدى 
العبة  افضل  مرتا  الربازيلية 
يف العامل يف اخر مخسة اعوام 
بطلة  ساوا  هوماري  واليابانية 
وامباك  ابي  واالمريكية  العامل 
لعام  العبة  افضل  جائزة  على 

 .2011
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احتفاالت

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011

 -  12  -  3 السبت يف  ليلة  بول كيتنغ  حتولت حديقة 
2011  اىل واحة موسيقى االسبوع املاضي يف احتفال 

مدينة بانكستاون السنوي لرتاتيل عيد امليالد.

فقد توافد أكثر من 3000شخص من السكان احملليني 
اىل احلديقة  لالحتفال بليلة ميالدية رائعة مليئة بالبهجة 
والرتفيه كانطالقة رمسية لبدء احتفاالت عيد امليالد يف 

بانكستاون.

وقال رئيس بلدية بانكستاون السيد كال عصفور  »ان 
اي  يشبهها  ال  امليالد  عيد  لرتاتيل  بانكستاون  جوقة 
شيء آخر، فهي جتمع جمتمعنا معا يف ليلة رائعة من 

احتفاالت روحية عيد امليالد واحتفاالت اجملتمع«.

لدينا  العام كانت  »هذا  السيد عصفور يقول  واضاف 
بأداء  قاموا  حمليني  فنانني  من  تتكون  رائعة  جمموعة 
أمجل الرتاتيل واألحلان املفضلة لدينا ، ملساعدتنا على 

االحتفال بوصول موسم االعياد ملدينة بانكستاون.

وتابع رئيس بلدية بانكستاون يقول »ان زمن امليالد 
مجع  يعيد  حيث  السنة،  من  ومميز   خاص  وقت  هو 
مشل األصدقاء واألسر واجملتمعات، وهذا هو بالضبط 
ما تفعله جوقة تراتيل بانكستاون  اليت جتمع اجملتمع 

بأسره لالحتفال كشخص واحد.

وقال رئيس بلدية بانكستاون السيد كال عصفور »أود 
أن أشكر مجيع السكان الذين شاركوا يف هذه الليلة 
وانضموا الي حتت النجوم إلحياء أمسية رائعة من الرتفيه 

والرتحيب بقدوم عيد امليالد ملدينتنا الرائعة«.

وكانت األمسية قد بدأت الساعة 6،30 نساء مع سوبرانو 
بادستو  النجمة املتألقة جولي غودوين اليت اليت اعتلت 
حلبة املسرح لتؤدي اول اغنية للميالد، معلنة انطالقة 

االمسية يف خط طويل من املوسيقى واملرح.

 Council’s Talent Advancement من  الشباب  املطربون 
 Program, the Bankstown Salvation Army Band, St

نجمة املناسبة جولي غودوين مع السانتا مادلني آش وميا أرنولد من سكان بانكستاون

شاب وطفل يحمالن شموع العيد

جوقة جمتمع بانكستاون لرتاتيل عيد امليالد 
جتلب الفرح والسعادة للمدينة

 Charbel’s Church Choir and Bankstown Seventh Day
الغناء  يف  شاركوا  مجيعهم   Adventist Youth Choir all
والفن يف احياء هذه  الليلة، كما غنى اجملتمع جنبا إىل 
جنب حيث ُوّزع عليهم كتيب من الرتاتيل اخلاصة جدا.

كذلك كانت هناك عروض ترفيه مميزة يف هذه الليلة أيضا 
الستديو جولي باركس للرقص وعروض Jitterbugs لعيد 

امليالد اليت جعلت حتى االطفال ميألون حلبة الرقص.
دون  تكتمل  ال  امليالد  بعيد  احتالل  مناسبة  اي  والن 

كلوز،  سانتا  اي  محراء،  بدلة  يف  لرجل  خاصة  زيارة 
فقد كان »السانتا« يف متناول اليد لتقديم صوته إىل 
الفرقة ، وذلك قبل عرض مذهل لأللعاب النارية اليت 

اعلنت انتهاء احتفال أناشيد عيد امليالد.

ومل يكن احتفال بانكستاون لرتاتيل عيد امليالد ممكنا 
 the وهي  له  الراعية  املءسسات  دعم  دون  بدون 
 Bankstown Canterbury Torch, Bankstown Sports Club,

.Centro Bankstown and Canterbury Bankstown Express
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خاص بالهريالد - كتب الزميل أكرم املغوّش

أقام سعادة سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة 

السفارة  وطاقم  النعيمي  ناصر  علي  االستاذ 
كوفينشن  قاعة  يف  وشعبيا  رمسيا  احتفاال 
سنرت يف كانبريا مبناسبة العيد الوطين االربعني 
الوزراء  جملس  يف  الربوتوكول  مديرة  حبضور 
االسرتالي آن بالنكيت ونواب ووزاء اسرتاليني 
وسفراء عرب وأجانب وفاعليات روحية وثقافية 

واجتماعية.
االسرتالي  الرمسيني  بالنشيدين  االحتفال  بدأ 
واالمارات  اسرتاليا  خنب  وشرب  واالماراتي 

حبضور رمسي وشعيب مميز
سفارة دولة االمارات العربية املتحدة حتتفل بالعيد الوطين األربعني

مديرة الربوتوكول السيدة آن بالنكيت وسعادة 
السفري علي ناصر النعيمي )القهوة املرة على 

الطريقة العربية(.
عائشة  الطالبة  السفري  ابنة  املناسبة  عّرفت 
الوطنية  املناسبة  هذه  عن  متحدثة  النعيمي 
كلمة  النعيمي  آمنة  الطالبة  شقيقتها  والقت 
رئيسة جملس الوزراء السيدة جوليا غيالرد اليت 
تضمنت التهنئة بالعيد الوطين لدولة االمارات 
وشعبا  حكومة  لالمارات  ومتنت  املتحدة  العربية 
التقدم والسالم يف ظل رئيسها الشيخ خليفة 

بن زايد.
النعيمي  ناصر  علي  السفري  سعادة  حتدث  ثم 

دولة  رئيس  حتيات  وناقال  باحلضور  مرحبا 
االمارات الشيخ خليفة بن زايد وتطرق يف كلمته 
اىل النهضة العمرانية واالقتصادية والعلمية يف 
الشيخ  له  املغفور  ورعاها  اسسها  اليت  البالد 
الطّيب الذكر زايد بن سلطان آل نهيان طّيب 

اهلل ثراه.
من  تبديه  ما  على  االسرتالية  احلكومة  وشكر 
وعلميا  اقتصاديا  االمارات  دولة  مع  تعاون 

وثقافيا وعسكريا.
علينا  ميليه  مبا  نعمل  اننا  القول  اىل  وخلص 
الواجب الوطين حيال بالدنا برعاية صاحب السمو 
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد اخلري خلف 

خلري سلف ملا فيه مصلحة االمارات وشعبها.
الرتاث  من  رقصات  الوطين  االحتفال  ختلل 
تذاكر طائرة  االماراتي، ومت سحب جوائز على 
العربي، وعرض دي يف دي  عن  الوطن  إىل 
بقيادة  البالد  تشهدها  اليت  الكربى  النهضة 
اخلالد  الشيخ  احلديثة  االمارات  دولة  مؤسس 
رئيس  وجنله  سلطان  بن  زايد  الذكر  الطّيب 

البالد الشيخ خليفة بن زايد.
الضيافة  احلضور  تناول  الكلمات  انتهاء  ومع 
النعيمي  السفري  شاكرين  السخية  االماراتية 
دولة  تبقى  ان  ومتمنني  السفارة  وطاقم 

االمارات يف تقدم وازدهار.

السفري االماراتي علي ناصر النعيمي

السفري النعيمي ومديرة البوتوكول بالنكيتأمنة النعيميعائشة النعيميآن بالنكيت

املفتي والحاج خان والدن وحضورالسفريان السعودي واملغربي والدكتور علم الدين وحضورالزميل أكرم املغوّش وأركان السفارة

السفري اللبنانيمفتي اسرتاليا والحاج خان والزميل املغوششخصيات رسميةالسفري الليبي وحضور

الزميل أكرم املغوّش وحضورالسفريان الفلسطيني واملغربي وحضورالسفريان التونسي والليبي واملحامي مرتي وعقيلتهالسفري النعيمي والعميد الهاشمي والعشي ونمري

املدير التنفيذي لطريان االتحاداألطفال مع فرقة الرتاثجانب من الحضورالسفري يف دبكة تراثية

تصوير أراكس

مناسبات
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 La حلويات  افتتاح   2011  -  12  -  3 السبت يف  يوم  مت 
Galette يف مرييالندز سرتيت يف مرييالندز لصاحبها اخلبري 
يف صناعة وحتضري كافة انواع احللويات العربية والغربية 

السيد عماد جرجس.
ويتمتع السيد عماد جرجس خبربة طويلة يف صناعة احللويات 
حيث يصّنع اكثر من 28 نوعا من البييت فور كل نوع منها 
ميتاز بنكهة خاصة وطعم خمتلف عن اآلخر. وكذلك االمر 
  La Galette حلويات  صاحب  حيّضر  حيث  للكايك  بالنسبة 
اكثر من 30 نوعا من الكايك ومن ضمنها La Galette اليت 
اطلق عليها اسم احملل نظرا النه يشتهر بصناعة هذا النوع 

من احللويات.
اضافة اىل ذلك يقوم خبري احللويات السيد عماد جرجس 
بتحضري انواع من الكايك ال تتوفر يف العديد من حمالت 
حسب  واملصّنع  املزين  الشوكواله  اىل  اضافة  احللويات 
يزّينها  رائعة  جلسة  مع  واجليالتو  كريم  واآليس  الطلب 

فنجان القهوة كذلك يؤمن طلبات لكافة املناسبات.
العام  منذ  احللويات  العمل يف صناعة  السيد جرجس  بدأ 
1988 حيث كان ميلك حلويات االرز يف سن الفيل اليت 
اسسها والده يف العام 1979 وبقي يعمل فيها حتى قدومه 

اىل اسرتاليا منذ اربع سنوات.
صناعة  يف  اخلبري   La Galette حلويات  صاحب  وحيمل 
احللويات اللبنانية والعربية واالوروبية عماد جرجس العديد 
شهادة  منها  احللويات  تصنيع  عامل  يف  الشهادات  من 
دبلوم Mode Et Creation من باريس بتاريخ 19 - 1 - 1988 
يف صناعة الكايك كما فاز بدبلوم يف صناعة الشوكواله 
والكايك من بلجيكا من معاهد Puratos  املشهورة باالضافة 
اىل شهادة من معهد فان غوغ College Van Gogh  بتاريخ 

واجهة املحل وبعض اصناف الحلويات

.1989 - 1 - 3
ان  الطبيعي  من  وكان 
حيصل  السيد عماد جرجس، 
نظرا للشهادات اليت حيملها 
املدعومة  الطويلة  وللخربة 
من  العديد  على  بالدراسة، 
شهادات التقدير من لبنان 

واوروبا.
يوم  االفتتاح  ومبناسبة 
قام  املاضي  السبت 
السيد عماد جرجس بتقديم 
جمانا  واملرطبات  احللويات 
تقاطروا  الذين  للزبائن 
واملناطق  مرييالندز  من 
اوسع  ليتذوقوا  اجملاورة 
انواع  اطيب  من  تشكيلة 
حيث  فور  والبييت  الكايك 
اجلودة  على  اجلميع  أثنى 
بني  ومن  املميزة  والنكهة 
هؤالء عضو بلدية مرييالندز 

صاحبها عماد جرجس حاصل على عدة شهادات دبلوم وتقدير
االفتتاح الكبري حللويات La Galette يف مرييالندز

169 Merrylands Rd, 
 Merrylands NSW 2160

www.lagalette.net.au=
02 9637 4441 =
0424 330 160

هكذا غص املحل بالزبائن يوم االفتتاح

جانب من املحل من الداخل ويبدو بعض الزبائن

عضو بلدية مرييالندز آدي سركيس وعماد جرجس امام املحل ويبدو بعض الزبائن

بعض اصناف الحلويات داخل املحل

واجهة املحل من الخارج

السيد آدي سركيس، كما كانت هناك كامريا اهلريالد.
وكان صاحب حلويات La Galette السيد عماد جرجس يرحب 
اللبنانية حيث  الطريقة  الضيافة على  باجلميع ويقدم هلم 
شعر احلضور وكأنهم يف حملهم وخرجوا من احملل بامجل 
انطباع مصممني يف قرارة انفسهم بان يصبحوا من زبائن 

احملل الدائمني.
وتقع حلويات La Galette  على العنوان التالي: 
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واملرء يضحك يف احلياة ويغضُب

عطرًا يفّح من الشباب ويشخُب

درب احلقيقة كوكٌب ال ُيجُب

طعم  الكؤوس حالوة يتصّبُب

يذهُب ُرقّية  يا  تناهى  سحرا 

يغطُّ على الضفاف ويشرُب  طري ٌ

والغصون حمّبُب االقاحي  بني 

صوٌت يئن من الزمان ويعجُب

وأندُب للطفوف  نفسي  فتحّن 

ويقرب من ضوء الرسالة أجرُب

والنار من فوق األسّنة تشهُب

ُيغَرُب ال  حّرها  البسيطة  فوق 

مذهُب والتشّيع  اإلمامة  ان 

يرتّقُب ضيغٌم  املواقف  حّر 

متأّدُب وفراسًة  ودرايًة 

مقّرُب االشعار فيك  ينظم  ان 

والسهُم يف حنر اإلمام خمّضُب

يوم املسّرة يف التالقي نرغُب

الشاعر السيد أمحد احلسيين

يعترب رئيس جملس النواب اللبناني االستاذ 
واثناء  لبنان  يف  االمان  صمام  بري  نبيه 
زيارته الرمسية السرتاليا قبل عدة سنوات 
قام سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية لدى 
اسرتاليا ونيوزيالندة السابق الدكتور لطيف 
ابو احلسن بتكرميه مع الوفد املرافق من نواب 
واعالميني وكان لنا شرف احلضور والتحدث 
مع دولة الرئيس بري الذي استعاد التاريخ 
املشرف البو الثورات العربية والقائد العام 

السفري د لطيف ابو احلسن يكرم الرئيس نبيه بري يف كانبريا

الذكر  الطيب  البطل  الكربى  السورية  للثورة 
سلطان باشا االطرش عندما اشعل الثورة االوىل 
ضد الفرنسيني اثناء خطفهم للثائر البطل ادهم 
خنجر ابن اجلنوب اللبناني املقاوم.. التاريخ ييا 

باالبطال ويستمر باالحرار وينتصر باحلق.
شبلي  الكبري  العربي  املناضل  يعود  ان  نأمل 
العيسمي ابن اجلهاد واجملاهدين عاجال ان شاء 
اهلل الن خطف العيسمي ظلم واهلل ينتصر للحق 

النه حق.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

واكتُب اقول  بأن  مناَي  هذا 

نغماتها االشعار يف  أنظم  ان 

او اسكب االهلام من وحي شجى

قد يسكر الوهلان من نفحاتها

او ينفث احلريان يف عرصاتها

او ُيصفق النسرين من جرح غفا

الندى بلله  اليقظان  والبلبل 

حائرًا يبقى  املسكني  والتائه 

حسرًة املوشح  الطرف  ُب  وأقلِّ

رسوهلا سبط  االيام  فتباعد 

حتى اذا محي الوطيس شرارًة

تنشر ضوءها الوجدان  ومنارة 

ان كنت ترضى للحقيقة مذهبًا

حتى اكون مع احلسني صالبًة

وفصاحًة كرامًة  النيّب  ابن 

قد نلت ما أضمرُت يف زمن الصبا

يا سيد الكونني طّوقنا الردى

النوى اعيانا  البطحاء  سيد  يا 

* السفري ابو الحسن يتوسط الرئيس بري  والزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*

شكرًا الك يا  صاحب الذوق احللو
يعملو غريك  صعب  عملتو  يللي 
املستوى فوق  ذوق  قمة  انسان 
بيجاملو وكلهن  كبري  وحدك 

مطيع للعاطي  وانت  عطاك  اهلل 
ْحفظت الوصيه بقلب متواضع وديع
بتمسح دموع القهر عن خد الكئيب
اجلميع قّدام  بالصف  وبتوّقفو 

حنون وقلبك  وطّيب  عريق  أصلك 
متل الدوا املوصوف جلروح العيون
يوفقو اهلل  خري  بيعمل  املتلك 
يكون الزم  مش  خري  بيعمل  واملا 

ان كان الصال بيفيد غّليت الصال
حال ويزيدك  يعطيك  ربنا  تا 

عطاك  اهلل  ما  ومتل  العاطي  اهلل 
الغال بسنني  الفقر  عمر  قصرت 

منزلك قليب  وصار  غمرني  فضلك 
وشفتك بعيين حصان جريس حاملك

حلدا  كتبت  ما  جورج  يا  ريتين  يا 
الك كلو  اكتبو  الكتبتو  وكل 
الشاعر جوزيف عقيقي

 

يف  جيتمعان  والروح  النفس  مجال 
نفسها  تفرض  اليت  احملببة  الشخصية 
والرتبية  باالخالق  واجملتمع  الناس  على 
يف  وفعال  قوال  جتتمع  الصفات  هذه 
داود  فيفيان  احلسناء  الشابة  شخصية 
اجليش  يف  املتقاعد  الضابط  كرمية 
والسيدة  داود  سعد  السيد  اللبناني 
وشقيقة  داود  صايغ  ليلى  االجتماعية 
زاهي  الطيار  والعقيد  هشام  املهندس 
وفيكتور  االعمال  بادارة  اجملازة  وفريا 

بعلوم الكومبيوتر.
وهم  وصيب  ابنتان  فيفيان  وللحسناء 
يتابعون  وكريستوفر  وباتريسيا  جيسيكا 

دراستهم بتفوق.
يف مدينة صيدا كانت والدتها حيث كان 
ترعرعت  بريوت  ويف  والدها  عمل  مقر 
بينو يف عكار  بلدة  وتعود جبذورها اىل 
لبنان  اعطت  اليت  الوديعة  البلدة  تلك 
رجل االعمال الكبري ونائب رئيس جملس 
والسفري  فارس  عصام  السابق  الوزراء 
املعروف  اسرتاليا  لدى  السابق  اللبناني 
بيطار  ميشال  االستاذ  واخالقه  بوطنيته 
والقادة  االكادمييني  من  كبريا  وعددا 
العسكريني واالطباء واملهندسني ورجال 

االعمال.
احدى  يف  تعمل  حيث  كانبريا  ويف 

احلسناء فيفيان داود
اضحك تضحك لك الدنيا

األسبوع
 اعداد:

 أكرم املغّوش

وجه

تتابع  العربية  الدبلوماسية  امللحقيات 
كانبريا  جامعة  يف  املاجستري  دراسة 
كما  البشرية  املوارد  ادارة  باختصاص 
انها حصلت سابقا على اجازة يف التجميل 
وطموحها ال حدود له حيث تسعى لتحقيق 
اعلى  على  باحلصول  املنشودة  اهدافها 
اللغتني  تتقن  وهي  العلمية  الدرجات 

العربية واالنكليزية وتلّم بالفرنسية.
تقول احلسناء فيفيان: احلياة يتخللها اجلميل 
واالمجل ولكن على املرء ان ال ييأس الن 
احلياة كفاح وسعادتي مع اجنالي برتبيتهم 
والعاصمة  اجلميلة  كانبريا  يف  وتعليمهم 
للجالية  امتنى  الرائعة  السرتاليا  االمجل 
العربية والوطاننا االم والسرتاليا كل اخلري 
وعودة  السالم  وثقافة  ونشر  واالزدهار 
احلقوق الهلنا العرب وكافة املظلومني يف 
العامل ويطيب لي ان اردد من حفر حفرة 

الخيه وقع فيها.
يف  مجيلة  صبية  داود  فيفيان  احلسناء 
للناس  وحمبتها  وثقافتها  وفكرها  شكلها 
النها واثقة وتبتسم للحياة والدنيا تبتسم 

وتضحك هلا.

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011

كلمة شكر لرجل االعمال 
جورج تادروس

صدر للشاعر جوزف عقيقي ديوان شعري جديد 
بعنوان »انا عا ورق« وذلك بعد كتابيه »حياة القرية« 

و»طيور املواسم« الذي صدر يف سيدني.
والديوان، الذي صدر عن مطبعة أبيكس يف لبنان 
ويقع يف 108 صفحات من احلجم الوسط، متقن 
من  فهو  الغالف  اما  والتصميم  التبويب  لناحية 

الورق املقّوى.
قّدم للديوان الربوفيسور روجيه اجلاويش وأهداه 
احلق  ديار  ووالدته وشقيقيه يف  لوالده  صاحبه 
ولعائلته واهله االحباء ولبلدته رعشني - كسروان 
اللبنانية  وللجالية  الشعر  وحميب  وللمثقفني 

االسرتالية.
وقد قّسم الشاعر الديوان عدة اقسام: وطنيات 
وغزل وقصائد من تقدميه الفنانني على مسارح 
واالحفاد  لالهل  وقصائد  واجتماعيات  سيدني 

وعتابا وغزل معّنى وغزل موشح وباب املراثي.
فهنيئا للمكتبة العربية مبولود جديد يزّين رفوفها 
الشاعر  للصديق  والعطاء  النتاج  من  مزيد  واىل 

جوزف عقيقي.

»أنا عا ورق« ديوان شعري جديد 
للشاعر جوزيف عقيقي 
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›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 10 December 2011السبت 10 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 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011
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االمسر  ديانا  السيدة  داربن  بلدية  رئيسة  برعاية 
اقام التيار الوطين احلر يف ملبورن احلفل الباركيو 
السنوي ولقاء عائلي لبناني على مدى يوم كامل 
وذلك نهار االحد املاضي يف حديقة ادوار ليك يف 
منطقة الرزفوار وبالرغم من البارد القارص والغيوم  
مع  الغفرية  باجلماهري  الواسعة  احلديقة  غصت 
عائالتهم الذين أتوا من مجيع احناء والية فيكتوريا 
للمشاركة بالباركيو السنوي الذي دعا اليه التيار، 
ككل عام، والذي شارك يف احلفل هيئات سياسية 
واقتصادية واجتماعية واعالمية ورجال مال واعمال 

واقتصاد.
قدم حلقات احلفل السيد روبري خبعازي والقى كلمة 

حتدث فيها عن التيار الوطين.
راعية االحتفال السيدة ديانا االمسر رئيسة بلدية 
داربن افتتحت احلفل بكلمة من القلب اىل القلب 
ورحبت باجلمهور وقالت كم انا مسرورة بهذا اللقاء 
املوجودة  الطيبة  وبالوجوه  احلر  الوطين  التيار  مع 
معنا يف هذا اللقاء وقالت كم حنن حباجة اىل مثل 
هذا اللقاء وهذا اجلمع وختمت كالمها مكررة شكرها 

للجميع.
وساعتها..  على  احلديقة  مألت  وكراسي  طاوالت 
املشاوي  اىل  متعددة  شهية  لبنانية  مأكوالت 
الرقص  حلقات  فيما  االنواع  املتعدد  واملشروب 

برعاية رئيسة بلدية داربن ديانا االمسر

حفل باربكيو ناجح للتيار الوطين احلر يف ملبورن

عبودي  طبل  قرع  على  الساحة  مألت  والدبكة 
اجلندي.

السيد  التيار  مكتب  لرئيس  كانت  الثانية  الكلمة 
نهاد شهدا الذي استهلها مرحبا باجلمهور املشارك 
وقال الكل منكم يتساءل ماذا حصل بقضية متويل 
احلر  الوطين  التيار  تراجع  وملاذا  الدولية  احملكمة 
نوضح  ان  حنب  هنا  التمويل..  بعدم  موقفه  عن 
ان موقف التيار الوطين احلر من عدم التمويل ما 
كل  قبل  سيادتنا  التمويل ميس  الن  هو  هو  زال 
شيء ومعركتنا يف التيار ما كانت يوما اال من اجل 
احلفاظ على هذه السيادة واعادة دور املؤسسات 
من  والتخويفات  التهديدات  مهما عظمت  الشرعية 
ان  اليوم  همنا  لنا  وبالنسبة  الدولية.  العقوبات 
ندخل احلكومة مبرحلة االنتاج وتلبية حاجات الناس 
االحداث  على  واملراهنة  الوقت  تقطيع  وعدم  
وكلكم تعرفون ان معركتنا الكبرية هي مع اجملتمع 
الدولي الذي يعمل من اجل توطني الفلسطينيني 
لذلك حياول هذا اجملتمع تفتيت مكونات اجملتمعات 
املشرقية وزرع بذور الفتنة الطائفية واملذهبية يف 
الراحة  دامية  حروب  واشعال  املشرق  دول  كامل 
حساب  على  الفلسطينية  القضية  وحل  اسرائيل 
لبنان. من هنا كان سعي التيار الوطين احلر لتعزيز 
التفاهم ملنع تلك الفنت املذهبية.. حنن مع اعطاء 

ومع  مصريها  تقرير  يف  الكامل  احلق  الشعوب 
والدميقراطية  االنسان  وحقوق  االساسية  احلريات 
االصولية  الرّدة  نرفض  ولكن  الدينية  والتعددية 

الظاملة والديكتاتوريات التكفريية.
مؤكدا  اليومية  شعبنا  وهموم  هلمومنا  اعود  وهنا 
قاموسنا  والتغيري ويف  االصالح  رسالتنا  ان  لكم 
الوطين  ال رضوخ وال ركوع وال استسالم والتيار 
باق كما كان برجاله مع الرجل االول العماد ميشال 

عون.
روحية التيار..

مؤذن  انا  القدمية،  الكنائس  اجراس  قارع  انا 
ابكي  علي،  طيف  فيغمرني  اآليات  اتلو  اجلوامع، 
اصلي  مبحمد،  قليب  ويطيب  واحلسني  احلسن 
للعذراء فيستقبل قليب يسوع، وامسع اهلل اكرب من 
اجلوامع،  الكنائس، وصوت يسوع من قبة  خشوع 
فال تسألين من اين انا الني عربي من بلد االديان 

بلدي هو لبنان..
وبهذه املناسبة وجه دولة الرئيس العماد ميشال 
مكربات  عرب  اذيعت  املشارك  للجمهور  كلمة  عون 
منهم  طالبا  اجلمع  اىل  بتحية  استهلها  الصوت 
التمسك باملبادئ الوطنية اليت هي من اساس بقاء 
له  الغرب  ان  وقال  واستمراره ودميومته..  لبنان 
تاريخ حافل يف بقائنا مفككني غري متضامنني وان 

يبقى التقاتل قائما فيما بيننا حتى يوم التوطني. 
االيام  دامت  ما  وسنحاربه  حاربناه  الذي  وهذا 
يف  النار  ويشعل  الغرب  هذا  ويعود  والسنني.. 
ولكين  نفسها..  للغاية  طائفيا  ويؤججها  سورية 
اطمئنكم ان املعارك الكبرية اشرفت على نهايتها 
وال بد من نهاية سعيدة لسورية اليت ستعود اقوى 
مما كانت عليه الن هناك من يريد االستقرار وهناك 

من يريد الفوضى ودائما اخلري اقوى من الشر.
شربل راضي رحب باحلضور طالبا من اجلميع تزويد 
مكتب التيار بالعناوين وارقام اهلواتف او املوبايل 
او الربيد االلكرتوني )اميايل( للتمكن من االتصال 

وقت الضرورة.
املناسبات  يف  وكعادته  برصونا  انطوان  الشاعر 

القى قصيدة نارية من الوجدان..
فنيًا احيا احلفل الفنان الكبري فؤاد حراقة.

االطفال  متتع  كما  والدبكة  بالرقص  متتعوا  الكل 
ثم  ومميز  رائع  بيوم  االحتفال  وانتهى  بااللعاب 
على  القيمة  اجلوائز  ووزعت  التومبوال  جرى سحب 

راحبيها.
وختام هذا اليوم كانت كلمة شكر من التيار لكل 
الذين شاركوا والذين قدموا هدايا وحتى الذين مل 
تسمح هلم الظروف باملشاركة.. على امل اللقاء يف 

مناسبات قادمة .. وكل عام وانتم خبري.

*رئيسة بلدية داربن ديانا االسمر 
تلقي كلمتها*

*نهاد شهدا رئيس مكتب التيار يرحب ويلقي كلمة*

*سمري وسريادور وعقيلته وضاهر وديانا االسمر*
*طوني وجورج شلهوب وزوجته وحضور*

*آل حنا** داني طوق وزوجته فايدة ونيكوالس عويناتي*

*بعض اعضاء التيار حول البابكيو*

*د حنا الخوري، د حيدر الخوري والزغلول ومنري شحا* *توما، حداد وزوجته وشعيا*

*جانب اخر من الجمهور**جانب اخر من الحضور**جانب من الحضور**االطفال يلعبون*

*روبري بخعازي يقدم الربنامج**شربل راضي يلقي كلمة**أحد املشاركني*

*سايد حاتم، نهاد شهدا، بيار ابي ياغي واحد االصدقاء*
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 
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Melbourne

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
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33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
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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
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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
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Shop 1/ 43 High Street Preston
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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
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Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic
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BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

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

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

Saturday 10 December 2011السبت 10 كانون االول 2011
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دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع
عمال بقانون االنتخاب 2008/25 السيما املادة 106 منه تكرر 
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية 
يف  باالقرتاع  يف  الراغبني  فيكتوريا  والية  يف  اللبنانية 
االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها عام 2013 اىل تسجيل 
الرمسية  اللبنانية  مبستنداتهم  مصحوبني  لديها  امسائهم 
بهويتهم  املتعلقة  املطلوبة  املعلومات  كافة  تبني  اليت 

ورقم سجلهم، وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

بقلم كميل مسعود

ميقاتي واحلكومة امام امتحان 
وفى رئيس احلكومة 
ميقاتي  جنيب 
متويل  بتعهده 
اخلاصة  احملكمة 
الرئيس  باغتيال 
احلريري  رفيق 
مليون   33 والبالغ 
عن  امريكي  دوالر 

العام 2011.
التمويل  هذا  وكان 
حتويله  وقبل 
الدولية  للمحكمة 
االوساط  شغل  قد 
اللبنانية  السياسية 

والعربية والعاملية.
كان ويف كل مرة يثار الكالم حول احملكمة الدولية وامكانية 
احلريري  الرئيس  على  الغيارى  اصوات  تنطلق  التمويل  عدم 
بالتهديد والوعيد من الداخل باسقاط احلكومة ورمبا اكثر من 
ذلك بتدبري فتنة لبنانية لبنانية قد تقضي على كل مقومات 
ابناء الوطن الواحد ومن اخلارج بفرض  العيش املشرتك بني 

عقوبات على لبنان.
بالواقع انها مهزلة السياسيني احملرتمني يف اثارة مثل هذه 
»بلبلة  تؤخر  وال  تقدم  ال  املاضي  من  باتت  اليت  النعرات 

وبس«.
احملكمة   متويل  طريقة  ان  غريه  كما  يعرف  ميقاتي  الرئيس 
ليست قانونية وال شرعية وال دستورية مما دفع بعض نواب 
املعارضة للقول ان احلكومة وفت بوعدها ومن ال يعجبه من 

الوزراء فليستِقل.
ال يا حضرات النواب ان احلكومة مل متول احملكمة امنا الرئيس 
ميقاتي هو الذي مّوهلا من صندوق االغاثة بعد ان وجد خمرجا 
استعمله حفاظا على مصاحله الشخصية يف اخلارج وهذا املخرج 

هو اشبه بانشاء احملكمة حتت الفصل السابع.
كان على الرئيس ميقاتي لن يربح باحلالل وباملعقول يف جمال 
يوفر لشباب الوطن فرص العمل قبل ان يرتكوا الوطن واآلباء 
لقمة  فقدوا  ان  بعد  واالصدقاء  واجلرية  والعائلة  واالمهات 

العيش يف وطنهم.
صحيح ان ميقاتي مبقدوره من موقعه يف كرئيس حكومة ان 
ميول احملكمة من صندوق االغاثة او غريه لكن كان االجدر به 
خاصة وان ثروته تفوق 4 مليارات دوالر ان ميول هذه احملكمة 
من ماله اخلاص.. هذا اذا كان فعال كما قال انه لتمويل احملكمة 
وبارادة منه ان حيمي بلده من الطغيان االمريكي وجينب البلد 
فتنة داخلية وبذلك يكون صادقا مع نفسه.. هذا ما قاله اكثر 
من مرة وامام غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي 

قام بزيارة مفاجئة اىل السراي احلكومي.
وكان هذا الكالم للرئيس ميقاتي امجل ما قاله يف حياته ولكن 
ليس من صندوق االغاثة خاصة وان لبنان بأمس احلاجة هلذا 
الصندوق الكثر من حالة طوارئ وان هناك حمتاجني ومتضررين 

ومنكوبني وما اكثرهم يف لبنان.
بالفعل  الذي قام به الرئيس ميقاتي وضعه يف مأزق كان 
بالغنى عنه وهي مطالب التغيري واالصالح واوهلا تعيني رئيس 
ميقاتي  يضع  اهلل  نصر  والسيد حسن  االعلى  القضاء  جملس 

واحلكومة امام امتحان شهود الزور.

متفرقات
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<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
<:÷] <ÌËÖ^fl÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ]
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árfl÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^fl«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áfi]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^flÀ÷]<ÍqÅÅ
<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ  <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄^√÷]
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4fl⁄<Í”È⁄^flËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ

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

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

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

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

Übu@fiçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

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

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

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

JƒÈ€¢]

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

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

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

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

PH: 0419247261 -   96823269

µÁbí@Êbu@·»�fl@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

Fl]Ê^flä£]<‡⁄< �ÕÖF

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

ملهى ومطعم جان شاهني ملتقى العائالت الراقية 
ومربع السهرات املميزة

جان شاهني يف  وملهى  مطعم  املاضي وكل سبت يغص  السبت 
بانكستاون بالرواد الساهرين والعائالت الراقية وحميب اجلو الشرقي 
ليالي  امجل  لقضاء  اليه  يتوافدون  الذين  االعمال  ورجال  اجلميل 
وتزداد  قمر  اللولبية  والراقصة  خوري  جورج  الفنان  مع  السهر 
املناسبات السعيدة املختلفة من اعياد ميالد واعياد زواج وخطوبات 
وعمادات وتكريم يف ظل اللقمة الشهية واخلدمة املمتازة واستقبال 

الوجه البشوش اجلنتلمان جان شاهني.
وخالل السهرة العامرة جرى تكريم العديد من الضيوف الشاب عبد 
الرمحن القادم من امريكا كرمه االخوة حممود وصاحل وعياهلم كما 
مراد  مشرف  سعاد  السيدة  ضيوفه  رمحة  نبيل  االعمال  رجل  كرم 
خليل  خليل  والسيد  الدروبي  خليل  والسيد  االرجنتني  من  القادمة 

القادمني من رأس بعلبك وكانت مأدبة سخية بالكرم والضيافة.
والعديد من املناسبات مثل اعياد امليالد حيث احتفل كل من اآلنسات 
سلمى وفاطمة وسعاد وليلى وسناء باعياد ميالدهن مع االصدقاء 
واعياد زواج السادة يعقوب هلواني وعقيلته الـ 10 سنوات وبطرس 
متنى  حيث  جربايل  املالك  الطفل  وعمادة  سنوات   5 الـ  وجورجيت 
املدعوون للطفل املالك عمادة مباركة وعلى اغنية هابي بريث داي 

قطع اجلميع قوالب احللوى وتقبلوا التهاني.
االرغيلة  مع  امجل سهرة  والفقش  الطقش  مع  اجلميع  امضى  وقد 
امليالد  بسهرتي  بالتمتع  انفسهم  واعدين  الصباح  حتى  اللذيذة 

ورأس السنة يف هذا املطعم االصيل الرائع.
احجزوا من االن لسهرتي امليالد ورأس السنة..

*أجمل الرقصات*

نعوة

سيدني
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جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز حييي  الذكرى 
الثامنة والستون  لعيد االستقالل

أحيا جملس اجلالية اللبنانية الذكرى الثامنة 
صالة  يف  االستقالل  لعيد  والستون  
الوايت باالس. حبضور القنصل ماهر اخلري 
ممثال سعادة سفري الدولة اللبنانية الدكتور 
االحتفال كل من  دانيال، كما حضر  جان 
النائبان  و  السيناتور شوكت مسلماني   :
بربارة بريي و تانيا مهايلوك  ، ورئيس 
رئيس  و  عصفور  كال  بانكستاون  بلدية 
روبسون  روبرت  السيد  كانرتبريي  بلدية 
وحشد  البلديات،  اعضاء  من  كبري  وعدد 
كبري من اجلمعيات والتيارات واملؤسسات 
ألدين واألعمال باالظافة  والروابط ورجال 
وحبضور  واملسموع  املقروء  اإلعالم  إىل 

مدير مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم.
يف  االعالمي  املسؤول  االحتفال  عّرف   
جملس اجلالية ورئيس تيار املردة السابق 
يف اوسرتاليا السيد طوني بو ملحم. حيث 
بدأ اإلحتفال بالوقوف للنشيدين الوطنيني 
دقيقة  والوقوف  واللبناني،  االوسرتالي 
صمت  عن روح املغفور هلما رئيس اجمللس 
السابق احلاج حممود اخلري، والدكتور خليل 

مصطفى، وشهداء االستقالل كافة. 
اجمللس  رئيس  استهله  اخلطابي  الربنامج 
اىل  التهاني  بتقديم  مرعي  عدنان  السيد 
الرئاسات  خالل  من  اللبناني  الشعب 

الفدرالية  احلكومتني  شكر  ثم   ، الثالث 
للمجلس  املستمر  دعمهم  على  واحمللية 
نصيحة  ،من  اخلدمات  تقديم  خيوله  منما 
وارشاد يف قطاعات الصحة،اهلجرة،اإلس

ايضا  والتعليم,  كان،التوظيف،التدريب 
القنصلية  املعامالت  امتام  يف  املساعدة 
ووالدة،وكالة،هوية  زواج  تسجيالت  من 

وجوازات السفر. 
كما اكد السيد مرعي على متسك اجمللس 
كل  مع  والعمل  اللبنانية  اجلالية  بوحدة 
يفرق  وال  يوحد  ملا  واخلريين  الغيورين 
واالبتعاد  املساحمة  اىل  دعى  اجلالية.كما 
واالنانيات،ومتنى  الشخصية  املصاحل  عن 
عادت  وقد  املقبل  االستقالل  حنتفل  ان 
االرض املسلوبة اىل حضن الوطن وحتررت 

من رجس االحتالل... 
وتواىل على الكالم كل من:سعادة القنصل 
مسلماني  شوكت  السناتور  اخلري،  ماهر 
السيدتان  الوالية  برملان  يف  والنائبان 
ميهايلوك،ورئيسي  وتانيا  بريي  بربارة 
السيدان  وكانرتبريي  بانكستاون  بلدييت 

كال عصفور وروبرت روبسون. 
منه  وتقديرا  اجلالية  جملس  وكعادته 
كل  اجمللس  كرم  وتضحياتهم  جلهودهم 
ابراهيم  بزي،الدكتور  علي  من:الدكتور 

اهلاشم،احلاج  جورج  قسطنطني،االستاذ 
هاني علم الدين احلاج خليل حراجلي ومدير 
عام البنك العربي يف أسرتاليا السيد جو 
رزق، وبدورهم شكروا اجمللس متمنني له 

مزيد التقدم والنجاح.
ويف اخلتام كان الربنامج الفين الذي أحياه 

جمموعة من مطربي املهجر.
تصوير أراكس
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مناسبات

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

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

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان
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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
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أحيت كجعية كفرصارون اخلريية حفلتها السنوية الساهرة يف 
صالة الفونتانا دي تريفي يف بانكستاون حيث حضر املناسبة 
ماهر  القنصل  االحرتام،  السامي  بولس صليبا  امليرتوبوليت 
اخلري ممثال سعادة سفري لبنان الدكتور جان دانيال، النائب 
الفيدرالي فيليب رادوك، النائب طوني عيسى، النائبة باربرة 
بريي، السيناتور شوكت مسلماني، النائب الن كادمن، رئيس 
جملس اجلالية اللبنانية عدنان مرعي وحشد كبري من اجلمعيات 
واملؤسسات واالحزاب ورجال الفكر والقلم واالعالم واالعمال 
رجل  حضر  وكعادته  مميز  بوفد  العربي  البنك  متثل  كذلك 
وعقيلته  احلاج  ناصيف  السيد  البار  ابن كفرصارون  االعمال 

من ملبورن.
عّرف املناسبة الشاب روني ناصيف بلباقته املعهودة وتواىل 
على الكالم كل من سيادة امليرتوبوليت بولس صليبا، القنصل 

حفلة سنوية ناجحة جلمعية كفرصارون اخلريية

ماهر اخلري، النائب فيليب رادوك، النائبة باربرة بريي، وكانت 
الكلمة االخرية لرئبيس اجلمعية السيد ايلي ناصيف.

احيا الربنامج الفين كل من الفنان الكس احلدشييت والفنان 
املوسوعة امساعيل فاضل وفرقته املوسيقية الراقية.

وكالعادة كانت هناك جوائز قيمة »للرافل« ومنها تذكرة سفر 
اىل ملبورن تقدمة جورجس ترافل ماركفيل وتذكرة سفر اىل 
لبنان تقدمة اجلمعية مبساعدة مونيت كارلو ترافل بانكستاون 

لصاحبها طنوس عاقلة.
واعاله بعض اللقطات

تصوير أراكس
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World News

Lebanese Cabinet approves, 
GLC rejects hike

BEIRUT: Cabinet signed 
off on a long-awaited 
wage increase decree 
Wednesday, hiking mini-
mum wage by LL100,000 
to LL600,000, salaries un-
der LL1 million by 30 per-
cent up to a LL200,000 
increase, and salaries 
above LL1 million by a 
20 percent increase up to 
LL275,000.
But the government sug-
gested that employees 
who had received “con-
sensual” salary increases 
from employers since 
Jan. 1, 2010, may not be 
eligible for the raise.
The Cabinet also agreed 
to hike the yearly educa-
tion allowance to a maxi-
mum of LL1.5 million 
from its current LL1 mil-
lion level.
The decree was passed 
after Prime Minister Najib 
Mikati proposed an alter-
native to Labor Minister 
Charbel Nahhas’ salary 
package which apparent-
ly did not have sufficient 
support.
Only one of the sug-
gestions made by Nah-
has was adopted by the 
Cabinet: It gave approval 
to developing a “youth 
support” program, a bid 
to tackle the country’s 
emigration problem by 
helping recent graduates 

find job opportunities in 
Lebanon.
Nahhas had suggested 
allocating LL10 billion 
to the program, but is as 
yet unclear how much the 
Cabinet intends to allo-
cate.
Most ministers favored 
Mikati’s proposal with 
only the seven Free Patri-
otic Movement ministers 
voting against it. Industry 
Minister Vrej Sabounjian 
voted in favor.
The decision will be imple-
mented once the decree 
is signed and published 
in the Official Gazette, but 
it would not have any ret-
roactive effect, sources 
said.
This means employees 
could benefit from the 
raise by the beginning of 
2012.
The transportation allow-
ance was unchanged by 
the ministers, remaining 
at the current LL8,000 per 
working day which totals 
to a monthly allowance of 
LL176,000.
The General Labor Con-
federation immediately 
rejected the deal and 
threatened to stage a 
general strike. Head of the 
GLC Ghassan Ghosn told 
The Daily Star they reject 
outright the decree which 
“humiliated workers and 

threatened their rights.”
“We will hold a meeting of 
the GLC executive council 
tomorrow [Thursday] and 
we are headed toward an-
nouncing a return to gen-
eral strike,” he warned.
A mid-October wage in-
crease decree averted 
what may have become 
the country’s biggest ever 
labor strike. It increased 
by LL200,000 salaries 
under LL1 million and 
by LL300,000 salaries 
between LL1 million and 
LL1.8 million.
But the decree was later 
rejected by the Shura 
Council over the illegal-
ity of the ceiling which 
excluded those who earn 
above LL1.8 million from 
the raise. This issue was 
avoided at the decree is-
sued Wednesday which 
gave a raise to all employ-
ees. The Shura Council’s 
rejection had prompted 
additional deliberations 
within the framework of 
the Price Index Commit-
tee in the hope of reach-
ing a settlement.
The Price Index Com-
mittee meetings failed to 
reach a common under-
standing over the issue, 
prompting Nahhas to 
take his own suggestions 
to Wednesday’s Cabinet 
session.
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Sleiman heads the session of Cabinet.

Nahhas’ bid stipulated a 
17 percent increase on 
salaries up to LL1 million, 
increasing salaries above 
LL1 million by LL170,000 
– a figure reflecting a 17 
percent increase on the 
first salary bracket.
The rejected bid also in-
cluded a suggestion that 
the government should 
pay, on the behalf of em-
ployees and employers, 
the National Social Se-
curity Fund sickness and 
maternity fees, relieving 
employees from paying 
up to 9 percent of their 
salaries.
The step, Nahhas says, 
would have prepared the 
way for the implementa-
tion of a publically fund-
ed universal health care 
coverage for Lebanese 
residents.
But Nahhas said his pro-
posals would be forward-
ed to the Socioeconomic 
Council, headed by Mi-
kati, for further delibera-
tions.
A statement issued ear-
lier by Labor Ministry 
said it would hike wages 
to more than specified 
in last October’s decree 
rejected by the Shura 
Council. It lashed out at 
the GLC for its failure to 
realize the importance of 
extending health cover-
age.
“The General Labor Con-
federation, which repre-
sents 10 out of 26 board 
members of the National 
Social Security Fund, had 
never worked toward ap-
plying article 12 [which 
calls for the extension 
of NSSF coverage to all 
Lebanese].”
It said half of Lebanese 
families were bearing 
health-care costs and 
were excluded from any 
coverage including the 
NSSF.

DAMASCUS: The Arab League 
sought Iraq’s help on Thursday 
in persuading Syria to allow ob-
servers on its soil as part of ef-
forts to end unrest, as activists 
called for a civil disobedience 
campaign against the regime.
A defiant President Bashar al-
Assad meanwhile vowed that 
Syria would “not change its 
positions” in the face of any 
pressure, a day after drawing a 
stinging US rebuke for denying 
he had ordered a deadly crack-
down on protesters.
On the ground, activists said 
security forces killed 12 peo-
ple Thursday as they pushed 
their months-long crackdown 
against regime opponents in 
the protest hubs of Homs and 
Idlib.
Iraqi Foreign Minister Hoshyar 
Zebari told a joint news con-
ference in Baghdad with Arab 
League chief Nabil al-Arabi that 
Iraq would try to convince Syria 
to accept an Arab peace deal 
and the deployment of moni-
tors.
“We will exert efforts and dis-
cuss with the Syrian govern-
ment how to remove all the 
obstacles facing this initiative,” 
said Zebari.
Arabi added: “The ball is in the 
Syrian court.”
Iraq has close trade ties with 
Syria and has refused to en-
force the sweeping sanctions 
against Damascus approved 
by the Arab League on Novem-
ber 27 over the Syrian govern-
ment’s deadly crackdown on 
protests.
The Arab League wants Syria 
to allow a group of observers in 
the country to monitor the situ-
ation on the ground.
Burhan Ghalioun, who heads 
the opposition Syrian National 
Council (SNC) said Assad’s 
conditional acceptance of ob-
servers does not amount to 
meaningful progress, in an in-
terview published Thursday in 
Brazil’s Estado de Sao Paulo 
daily.
“The president (Assad) is 
viewed as as a murderer by the 
majority of the Syrian people 
and any negotiation for a demo-
cratic transition requires Assad 
relinquishing power” Ghalioun 
said.
At the United Nations on Thurs-
day, Britain, France and Germa-
ny said the UN’s human rights 
chief Navi Pillay should brief 

the Security Council on the As-
sad regime’s relentless assault 
on protesters, diplomats said.
The UN says at least 4,000 peo-
ple -- mostly civilians -- have 
been killed in the crackdown 
since anti-regime protests 
erupted in mid-March.
Last month the Arab bloc sus-
pended Syria’s membership 
and hit the Damascus regime 
with crippling trade and diplo-
matic sanctions, warning of fur-
ther measures unless it signs a 
protocol allowing in an observ-
er mission.
Syrian Foreign Minister Walid 
Muallem said the monitors 
would be allowed to enter the 
country under certain condi-
tions, according to the text of a 
letter to Arabi published by Syr-
ian newspapers.
If Syria observers into the coun-
try all the Arab bloc’s sanctions 
would become “null and void”, 
the letter said.
Assad said he would not be 
swayed by pressure, the official 
SANA news agency reported on 
Thursday.
“Syria is strong, thanks to 
its people and the support of 
friends,” he told a delegation 
of Lebanese Druze clerics in 
Damascus.
An Arab League ministerial 
team is due to meet on Satur-
day in Qatar to discuss the next 
move, according to an Arab 
diplomat.
Assad said in an interview 
with ABC News broadcast on 
Wednesday that no govern-
ment would kill its people “un-
less it’s led by a crazy person” 
and said he did not “own” the 
security forces carrying out the 
violence.
His remarks -- coming after a 
bloody weekend which saw 
more than 100 people report-
edly killed across Syria -- fu-
elled a stinging rebuke from 
Washington.
“It either says that he’s com-
pletely lost any power that 
he had within Syria, that he’s 
simply a tool or that he’s com-
pletely disconnected with real-
ity,” said US State Department 
spokesman Mark Toner.
In Thursday’s violence, Syr-
ian forces killed 10 civilians 
in the central city of Homs and 
two others in the northwestern 
province of Idlib, the Syrian 
Observatory for Human Rights 
reported.

Arab League seeks Iraqi 
mediation in Syria
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BEIRUT: Syrian President 
Bashar Assad has denied 
ordering his troops to kill 
peaceful demonstrators, 
telling the U.S. television 
channel ABC that only a 
“crazy” leader kills his 
own people.
Assad is under mount-
ing international pres-
sure, including a threat of 
sanctions from the Arab 
League, over a crack-
down on nationwide anti-
government protests in 
which the United Nations 
says more than 4,000 
people have been killed.
“We don’t kill our people 
... No government in the 
world kills its people, un-
less it’s led by a crazy 
person,” ABC’s website 
Wednesday quoted As-
sad as saying in a record-
ed interview.
“Most of the people that 
have been killed are sup-
porters of the govern-
ment, not the vice versa,” 
Assad said.
Syrian activists say 
around a quarter of the 
more than 4,500 deaths 
they have recorded in nine 
months of protest have 
been among the security 
forces. Most foreign me-
dia have been excluded 
from Syria, making it hard 
to verify events indepen-
dently.
The Arab League has 
threatened to impose 
sanctions on Syria un-
less armed forces are 
verifiably withdrawn from 
towns and cities and a po-

Assad says only “crazy” leaders kill own people

litical dialogue is opened 
with opposition represen-
tatives. Major Western 
powers as well as neigh-
bors Turkey and Jordan 
are calling on Assad to 
step down.
U.S. Secretary of State 
Hillary Clinton said on 
Tuesday that Washington 
and its NATO allies want-
ed Assad to make way for 
a government ready to 
establish the rule of law 
and protect “the rights of 
all citizens, regardless of 
sect or ethnicity or gen-
der”.
Peaceful protests against 
Assad, inspired by the 
Arab Spring in Tunisia 
and Egypt, were met with 
massive force as soon as 
they began in March. Now 
Syria is creeping closer 
to civil war as armed op-
position groups organise 
and move into some city 
districts.
Assad conceded that 
some members of his 
armed forces had gone 
too far, but said they had 
been punished.
“Every ‘brute reaction’ 
was by an individual, not 
an institution, that’s what 
you have to know,” he told 
ABC’s Barbara Walters.
“There is a difference be-
tween having a policy to 
crack down and between 
having some mistakes 
committed by some of-
ficials,” he said. “There 
was no command to kill 
or be brutal.”
Asked if he regretted the 

violence that has beset 
his country, he said he 
had done his best to “pro-
tect the people”.
Assad repeated that he 
was introducing reforms 
and elections, but said 
the changes could not be 
rushed:
“We never said we are 
a democratic country ... 
we are moving forward 
in reforms, especially in 
the last nine months ... It 
takes a long time, it takes 
a lot of maturity to be a 
full-fledged democracy.”
He said the mounting in-
ternational effort to im-
pose sanctions on Syria 
would have little effect.
“We’ve been under sanc-
tions for the last 30, 35 
years. It’s not something 
new,” Assad said.
“We’re not isolated. You 
have people coming and 
going, you have trade, 
you have everything.”
U.S. State Department 
spokesman Mark Toner 
was quoted in U.S. me-
dia as saying it was “lu-
dicrous” that Assad was 
“attempting to hide be-
hind a sort of shell game 
and claim he does not 
exercise authority in his 
own country”.
Russia and Algeria both 
called for the Arab League 
peace plan, which Syria 
says it is considering, to 
be given time.
Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov noted that 
months of effort to secure 
agreement on a regional 

Syrian President Bashar Assad. (Archive Photo/The Daily Star)
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plan had now finally start-
ed a handover of power in 
Yemen.
“The same kind of pa-
tience, the same kind of 
responsibility need to be 
exercised in relation to 
the realization of the plan 
of the Arab League in 
Syria,” he told reporters 
after attending a meeting 
in Lithuania of the Orga-
nization for Security and 
Cooperation in Europe 
(OSCE).
Algerian Foreign Minister 
Mourad Medelci told law-
makers in Paris that Syria 
was in a “pre-civil war 
situation”.
“Today we are in a situa-
tion where we are putting 
pressure on the Syrian 
government and, on the 
other hand, talking to the 
opposition to create the 
conditions for dialogue,” 
he said.
“Outside of this dialogue, 
this transition will not 
happen. We must give the 
maximum chance to this 
Arab initiative.”
Syria’s state news agen-
cy SANA said an “armed 
terrorist group” had shot 
dead an army pilot on 
Tuesday in front of his 
home in the city of Homs, 
scene of some of the 
worst violence.
On Tuesday, SANA had 
reported that Syrian bor-
der guards had blocked 
an attempt by about 35 
“armed terrorists” to en-
ter from Turkey.
It said some of those 
who came over the bor-
der were wounded and 
escaped back to Turkey 
where they were picked 
up in Turkish military ve-
hicles, SANA said.
Relations between Syria 
and Turkey have disin-
tegrated since Syria be-
gan using force to sup-
press the revolt. Turkey 
has said a buffer zone 
may be required on its 
900-kilometers border 
with Syria if the violence 
causes a mass exodus of 
Syrians.

BEIRUT: The leader 
of the Syrian National 
Council has warned 
Iran against protecting 
President Bashar Assad 
and accused Lebanon’s 
Hezbollah of letting 
down the Syrian oppo-
sition.
Iran is “participating in 
suppressing the Syrian 
people” by backing As-
sad, Burhan Ghalioun 
told CNN in an interview 
Tuesday.
The Assad family, which 
has ruled over Syria for 
four decades, has been 
a longtime ally of the Is-
lamic Republic.
Ghalioun, who was 
elected chairman of the 
SNC in late August, also 
warned that the crack-
down could lead to in-
ternational military in-
tervention.
“I hope that the Iranians 
realize the importance 
of not compromising 
the Syrian-Iranian rela-
tionship by defending a 
regime whose own peo-
ple clearly reject it and 
has become a regime of 
torture to its own peo-
ple,” Ghalioun told the 
U.S. broadcaster.

He said Iran needed to 
understand “that this is 
the last chance to avoid 
an unwanted fate to the 
Syrian-Iranian relation-
ship.”
Turning to Hezbollah, 
Iran’s primary ally in 
Lebanon, Ghalioun said 
the Syrian opposition 
had been let down by 
the resistance group.
“The Syrian people 
stood completely by 
Hezbollah once. But to-
day, they are surprised 
that Hezbollah did not 
return the favor and 
support the Syrian peo-
ple’s struggle for free-
dom,” he said.
Last week the Wall 
Street Journal pub-
lished an interview with 
Ghalioun in which he 
said “our relations with 
Iran will be revisited as 
[will those of] any of the 
countries in the region, 
based on the exchange 
of economic and diplo-
matic interests, in the 
context of improving 
stability in the region 
and not that of a special 
relationship. There will 
be no special relation-
ship with Iran.”

Ghalioun warns Iran, 
says Hezbollah let down 

Syrian opposition

Leader of the opposition Syrian National Council Burhan 
Ghalioun attends a press conference in Sofia on December 
2, 2011. (AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF)



Page 34صفحة 34     

World News

Ukraine’s prime minister 
urges further economic 
relations with Lebanon

BEIRUT: Former Prime 
Minister Saad Hariri said 
Wednesday that he “open-
ly and proudly” supports 
the uprising of the Syr-
ian people, one day after 
Hezbollah leader Sayyed 
Hasan Nasrallah repeated 
his support for the Syrian 
regime.
“If Hezbollah openly sup-
ports the Syrian regime, 
we openly and proudly 
support the Syrian revolu-
tion and the Syrian peo-
ple,” Hariri told his Twitter 
followers.
Meanwhile, lawmak-
ers from Hariri’s Future 
bloc said that Nasrallah’s 
speech and rare public 
appearance were aimed 
at boosting the dwindling 
morale of his supporters 
since his regional allies 
“are falling” and after the 
funding of the Special Tri-
bunal for Lebanon, which 
the party had strongly op-
posed.
“He felt that there was a 
need to boost the morale 
of his supporters after a 
Cabinet, which his party 
dominates, had financed 
the tribunal,” Minieh MP 
Ahmad Fatfat told Future 
News.
“What’s more important 
in Nasrallah’s speech was 
the [part] on Arab affairs,” 
Fatfat said. “He will clearly 
fight by the side of Presi-
dent Bashar Assad and his 
regime and he accuses the 
[Syrian] opposition of trea-
son, which is clear interfer-
ence in Syrian affairs.”
Following a rare and short 
public appearance Tues-
day, Nasrallah said that his 
group was continuing to 
arm itself and would stand 
by Assad who is facing a 
popular uprising nearing 

Hariri: I openly and proudly support Syria’s uprising

its ninth month.
“Our forces have increased 
and so have our arms day 
after day,” Nasrallah said 
in a video link on the occa-
sion of Ashura, one of the 
holiest occasions in Shi-
ite Islam which marks the 
martyrdom of Imam Hus-
sein, the grandson of the 
Prophet Mohammad.
“This resistance and its 
weapons will continue to 
exist and your conspira-
cies as well as your psy-
chological, political and 
intelligence wars will not 
destroy us,” Nasrallah told 
crowds at a packed sta-
dium in the southern sub-
urbs of Beirut.
Thousands of men dressed 
in black applauded as Nas-
rallah yelled: “The resis-
tance in Lebanon, with its 
weapons and mujahideen, 
God willing, will continue 
to exist. We will hold onto 
our arms … our weapons 
do not rust. They are being 
upgraded.”
Fatfat said that Nasrallah 
had torpedoed dialogue 
when he refused to dis-
cuss the party’s arms.
Beirut MP Serge Torsarkis-
sian, Fatfat’s colleague 
in the Future bloc, com-
mented on Nasrallah’s 
statement that Hezbollah’s 
arms would not rust.
“We say that arms will rust 
because when they are not 
used domestically, what 
will they be used for? To 
launch a war against Israel, 
this is unrealistic,” he told 
al-Jadeed TV station.
During the appearance, 
Nasrallah, speaking from 
an open-air podium, told 
the cheering crowd: “I 
wanted to be with you for a 
few minutes … to renew our 
pledge with [Imam] Hus-

sein who stood at this day 
alone in the face of 30,000 
individuals.”
Nasrallah said his public 
appearance was a mes-
sage to those who believe 
they can intimidate Hez-
bollah.
“We tell all those who bet 
on scaring us or threaten-
ing us that we are the com-
panions of Imam Hussein, 
who says he will never be 
humiliated,” he said before 
he was whisked out of Al-
Raya Stadium in the south-
ern suburb neighborhood 
of Sfeir.
A good section of Nasral-
lah’s speech was devoted 
to Syria, saying that while 
he supported reforms, he 
would “stand by a regime 
that has stood by the resis-
tance for a long time.”
“There are some who don’t 
want civil peace or stability 
and want to destroy Syria. 
There are some who want 
to make up for their defeat 
in Iraq and their inevitable 
loss in any change in the 
situation in Syria for the 
benefit of Israel,” Nasrallah 
told the packed stadium in 
reference to the U.S.
“What some seek for in 
Syria is not reforms … but 
an Arab regime which is 
ready to rubber stamp any-
thing for the U.S. and Isra-
el,” he said.
He also slammed the Syr-
ian National Council, the 
main anti-Assad opposi-
tion group, for seeking to 
“destroy” Syria while mov-
ing closer to the U.S. and 
Israel.
“The so-called Syrian Na-
tional Council, formed in 
Istanbul, has a leader, a 
university professor by 
the name of Burhan Ghal-
ioun who said a few days 
ago that he wants to cut 
ties with Iran, Hezbollah 
and Hamas if they [Syr-
ian opposition] were able 
to change the regime and 
take over power in Syria 
… they are trying to pres-
ent their credentials to the 
Americans and the Israe-
lis,” Nasrallah said.
Last week, the Wall Street 
Journal published an in-
terview with Ghalioun in 
which he said “Our rela-
tions with Iran will be revis-
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ited as [will those of] any of 
the countries in the region, 
based on the exchange of 
economic and diplomatic 
interests, in the context of 
improving stability in the 
region and not that of a 
special relationship. There 
will be no special relation-
ship with Iran.”
He said breaking the ex-
ceptional relationship with 
Iran after the fall of the Syr-
ian regime would change 
its relationship with Hez-
bollah.
Speaking to a local ra-
dio station, West Bekaa 
MP Amin Wehbe, from 
the Future bloc, said that 
Nasrallah was mobilizing 
his supporters “which is 
understandable in these 
circumstances when he 
feels that his allies are fall-
ing under the pressure of 
people who are demanding 
freedom, and particularly 
in Syria.”
Wehbe said he was pained 
that Nasrallah congratu-
lated the Libyans and 
other Arab people for their 
revolutions and victories 
“but when speaking about 
Syria, he behaved as if the 
Syrian people do not have 
the right to enjoy freedom.” 
He said that Nasrallah had 
overlooked the fact that 
NATO had supported the 
Libyans to oust late Libyan 
leader Moammar Gadhafi.
On local matters, Nasral-
lah touched on the issue 
of “false witnesses” in the 
case of the assassination 
of former Prime Minister 
Rafik Hariri.
Nasrallah said the issue 
had caused tensions in 
ties between Lebanon and 
Syria and called on the 
government to address the 
divisive topic.
“There is a need to resolve 
the issue of ‘false witness-
es’ and that of the four of-
ficers who were jailed,” 
Nasrallah said, referring 
to the four generals who 
were held without charge 
for nearly four years before 
the STL probing Hariri’s as-
sassination ordered their 
release.
The Hezbollah leader also 
reiterated his support to the 
Free Patriotic Movement’s 
demands to the Cabinet.

BEIRUT: The Ukrainian 
Prime Minister Mykola 
Azarov met Thursday with 
Lebanon’s top officials in 
a bid to strengthen eco-
nomic and trade relations 
between the two coun-
tries.
Azarov met with President 
Michel Sleiman on the sec-
ond day of his official visit 
to Lebanon, and discussed 
bilateral relations and the 
necessity of reinforcing 
and reviving economic co-
operation through encour-
aging investments.
According to a statement 
released by Sleiman’s 
press office, Azarov said 
Lebanon’s relative stability 
in the region encouraged 
Ukraine to strengthen its 
economic cooperation 
with the country.
Sleiman, in return, thanked 
Ukraine for its participa-
tion in the United Nations 
Interim Forces in Lebanon, 
which monitors Lebanon’s 
border with Israel
Azarov also met with Prime 
Minister Najib Mikati at 
the Grand Serail and with 
Parliament Speaker Nabih 
Berri in Ain al-Tineh.
“We had good relations 
this year between our 
peoples and governments. 
And the volume of trade 

between the countries 
has exceeded $1 billion 
in the first nine months of 
this year,” Azarov told re-
porters after meeting with 
Berri
Azarov also said that he 
met with Lebanese busi-
nessmen Wednesday 
night, along with repre-
sentatives of the govern-
ment. He said the meet-
ings touched upon issues 
concerning businesses 
including adoption of a 
no-visa policy between 
the two countries and the 
establishment of a free 
trade zone.
He added that 2012 marks 
20 years of diplomatic re-
lations between Ukraine 
and Lebanon.
Following his meeting with 
Lebanon’s prime minister, 
Mikati said Lebanon can-
not be isolated from the 
international community 
and it was active and inter-
active with the internation-
al and Arab community.
“We have gone through 
difficult times and we 
have proven we are keen 
on stability and this is the 
government’s goal and we 
will follow up on all issues 
and God willing, Lebanon 
will not be affected by re-
gional events.

Nasrallah after speaking in Dahiyeh.
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BEIRUT: Finance Minister 
Mohammad Safadi told U.S. 
Congress that Hezbollah’s 
role as an armed resis-
tance in defending Lebanon 
would become moot if the 
country’s army was fully 
equipped and capable.
“The decline in the military 
role of Hezbollah is corre-
lated with the ability of the 
Lebanese Army to defend 
Lebanon’s territory,” Safadi 
told members of Congress 
during an official visit to 
Washington Wednesday, 
according to his press of-
fice.
“And this requires equip-
ping the army with appro-
priate weapons so it can 
be the only guarantee for 
security in the country,” he 
added.
Safadi’s remarks came dur-
ing a meeting with members 
of the House of Representa-
tives committee responsible 
for discussing and allocat-
ing aid to countries.
In a meeting with U.S. Dep-
uty Assistant Secretary of 
State for Near Eastern Af-
fairs Elizabeth Dibble, the 
minster urged the U.S. to 
support Lebanon politi-
cally, reiterating Lebanon’s 
request for the U.S. to equip 
the Lebanese Army with 
“arms needed to preserve 
stability and reinforce the 
state’s authority through its 
legitimate powers.”
“Our government does not 
fall under orders of any 
country and it is not true 
that it is a Hezbollah cap-
tive,” Safadi told the con-
gressional committee, add-
ing that Hezbollah, which 
the U.S. designates as a 
terrorist organization, rep-
resented Lebanese in Par-

Safadi to U.S.: arming military 
decreases Hezbollah’s role

liament and Cabinet.
The U.S. has provided 
around $100 million annu-
ally in military aid to Leba-
non since 2005, although 
the funds were temporarily 
put on hold last August.
U.S. Secretary of State Hi-
lary Clinton had promised 
Prime Minister Najib Mikati 
that the U.S. will continue 
its assistance to the Leba-
nese Army.
Lebanese Army Commander 
Gen. Jean Kahwagi traveled 
to the U.S. in October on an 
official visit to request the 
continuation of the military 
aid program to Lebanon.
“I realize that some recom-
mendations have suggested 
lowering U.S. aid to security 
and educational institutions 
but I am confident that rep-
resentatives of the Ameri-
can people in Congress will 
not do anything that would 
hurt the interests of the 
Lebanese people without 
a reasonable right,” Safadi 
said.
There was fear that the U.S. 
would cut military aid to 
Lebanon after Hezbollah 
and its allies gained a ma-
jority in the government ear-
lier this year. However, Leb-
anese officials have been 
urging the U.S. to continue 
the funding and attempting 
to assure the U.S. that Hez-
bollah does not control the 
government.
“The current Lebanese gov-
ernment is a coalition gov-
ernment which enjoys rep-
resentation in Parliament 
and has a reform and devel-
opment program and has 
proven its ability to commit 
to Lebanon’s international 
obligations,” the finance 
minister said.

Finance Minister Mohammad Safadi
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BEIRUT: A senior U.S. of-
ficial praised Lebanon’s 
decision to pay its share 
to the U.N.-backed Special 
Tribunal for Lebanon as “a 
very positive sign” for the 
international community, 
saying Wednesday that 
Washington would sup-
port the Lebanese Army to 
secure its borders with its 
neighbors.
Jeffrey Feltman, U.S. assis-
tant secretary of state for 
Near Eastern affairs, also 
voiced U.S. concerns that 
the current turmoil in Syria 
would lead to instability 
in Lebanon or other coun-
tries.
Feltman spoke to report-
ers after holding talks with 
Prime Minister Najib Mikati 
at the Grand Serail. He ar-
rived in the country earlier 
Wednesday and met with 
senior officials to discuss 
the political and security 
situation in Lebanon, devel-
opments in Syria, and other 
regional issues, according 
to a statement released by 
the U.S. Embassy.
During the meeting with Mi-
kati also attended by U.S. 
Ambassador to Lebanon 
Maura Connelly, Feltman 
delivered a letter from U.S. 
Secretary of State Hillary 
Clinton “welcoming Leba-
non’s action to fund the 
Special Tribunal for Leba-
non.”
“He noted the importance 
of Lebanon’s continued co-
operation with the tribunal 
and of Lebanon upholding 
its international obligations 
under United Nations Se-

U.S. will back Lebanese Army: Feltman

curity Council Resolutions 
1559 and 1701,” the state-
ment said.
In her letter to Mikati dated 
Dec. 5, Clinton welcomed 
his announcement about 
transferring $32 million to 
the Special Tribunal for 
Lebanon, “thus fulfilling 
Lebanon’s funding obli-
gations to the tribunal for 
2011.”
“I appreciate the steps you 
have taken as prime minis-
ter to ensure that Lebanon 
complies with key inter-
national commitments,” 
she said. “Vigorous imple-
mentation of U.N. Secu-
rity Council resolutions, 
including Resolutions 1559 
and 1701, and full and un-
equivocal cooperation with 
the Special Tribunal for 
Lebanon, are in Lebanon’s 
interests and contribute to 
regional stability.”
“The U.S. government re-
mains committed to an in-
dependent and sovereign 
Lebanon, free of extremist 
influences,” Clinton said. 
“We will continue to sup-
port this objective, includ-
ing through our assistance 
programs, in cooperation 
with your office and other 
Lebanese stakeholders.”
Feltman also renewed the 
United States’ commit-
ment to a stable, sovereign 
and independent Lebanon. 
“Ambassador Feltman 
underscored the U.S. Ad-
ministration’s support to 
strengthening Lebanon 
and Lebanon’s institutions, 
including the Lebanese 
Armed Forces, recognizing 

Feltman leaves the Grand Serail in Beirut.

its importance in serving 
as Lebanon’s sole legiti-
mate defense force, secur-
ing Lebanon’s borders and 
defending the sovereignty 
and independence of the 
state,” the embassy state-
ment added.
There have been reports 
about the smuggling of 
arms and sending fighters 
from the Lebanese border 
into Syria to help protest-
ers against the violent 
crackdown launched by 
Syrian security forces and 
reported Syrian incursions 
into Lebanon to chase Syr-
ian nationals.
Feltman discussed regional 
developments with Mikati, 
consulting with him on a 
range of issues, including 
the 8-month-old popular 
uprising in Syria against 
President Bashar Assad.
“Ambassador Feltman 
shared the grave concerns 
of the United States for the 
people of Syria and our de-
sire to see the Syrian gov-
ernment end its brutality 
against them immediately,” 
the statement said. It added 
that Feltman highlighted 
“U.S. concerns that devel-
opments in Syria not con-
tribute to instability in Leb-
anon or in other countries 
in the region.”
Given the sharp split be-
tween the rival Lebanese 
factions on the situation in 
Syria, there are fears that 
the turmoil in Syria could 
spill over into Lebanon. 
While the Hezbollah-led 
March 8 alliance supports 
the Assad regime, the op-

position March 14 parties 
have expressed solidarity 
with Syrian pro-democracy 
protesters demanding As-
sad’s ouster.
Speaking to reporters at 
the Grand Serail, Feltman 
described his meeting with 
Mikati as “very good.”
Referring to Mikati’s deci-
sion last week to transfer 
Lebanon’s $32 million 
share to the STL’s bud-
get, Feltman said this de-
cision was “a very posi-
tive sign for all of us as 
an international commu-
nity with regard to Leba-
non’s continuing and firm 
respect of international 
obligations.” He said Mi-
kati’s move was taken on 
the basis of serving Leba-
non’s interest.
The row over the STL’s 
funding had sharply split 
the government and put 
its fate into jeopardy after 
Mikati threatened to resign 
if the Cabinet failed to ap-
prove the payment of Leba-
non’s share to the tribunal. 
Hezbollah and its March 8 
allies reject the STL alto-
gether, let alone funding it.
Feltman said he had asked 
to meet with President Mi-
chel Sleiman but political 
sources said Sleiman re-
fused to meet him, in a tit-
for-tat move after U.S. offi-
cials declined to meet with 
the president when he was 
in Washington in Septem-
ber.
Feltman said he will meet 
with Speaker Nabih Berri 
and officials from the gov-
ernment and the March 14 
coalition during his visit. 
He met Wednesday with 
former MP Nassib Lahoud, 
head of the Democratic Re-
newal Movement.
Feltman, who served as 
ambassador to Lebanon 
from 2004-08, praised Arab 
and international unanim-
ity on imposing sanctions 
on Syria to force it to halt 
its violent crackdown on 
protesters.He also said 
that Lebanon’s leadership 
recognizes Lebanon’s in-
terests regarding events in 
neighboring Syria.
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Bankstown Mayor Clr Khal 
Asfour paid tribute to Bank-
stown’s Meals on Wheels 
Volunteers at their Annual 
Presentation, which coin-
cided with International Vol-
unteer Day on 5 December. 
«In the past 45 years Meals 
on Wheels volunteers have 
delivered literally millions 
of meals and warmed the 
hearts of innumerable 
residents by their generos-
ity and compassion», Bank-
stown Mayor Khal Asfour 
said.
«This year I had the plea-
sure of honouring 36 volun-
teers for their outstanding 
dedication. 
«One of the founding mem-
bers, Gwen Banner, has 
been delivering meals since 
1966. She is an exceptional 
example of community spir-
it and an inspiration to us 
all,» Mayor Asfour said.
Since its inception four and 
a half decades ago, Bank-
stown Meals on Wheels has 
grown into a service com-
prising176 volunteers who 
deliver 97,000 meals each 
year.
It also provides meals at 
Bankstown Senior Citizens 
Centre on weekdays for 
aged residents who drop in 
not only to enjoy the food, 
but also the company of 
their peers. 
Mayor Asfour said that the 
Meals on Wheels volunteer 
contributions are becom-
ing increasingly valuable as 
our nation tries to keep up 
with the needs of an ageing 
population. 
Mayor Asfour also wished 
to pay tribute to all of Bank-
stown’s volunteers for their 
contributions.
«International Volunteer 
Day is about honouring all 

Honouring our volunteers
Summer reading fun

those who give freely of 
themselves to our commu-
nity. To each and every one 
of you out there I extend 
my heartfelt appreciation,» 
Mayor Asfour said.
On the other hand Bank-
stown Mayor Clr Khal As-
four is urging all children in 
Bankstown to get involved 
with the 2012 Summer 
Reading Club program.
“The holiday period is a 
great opportunity for our 
children to spend time 
reading their favourite 
books and discovering new 
ones,” Mayor of Bankstown 
Clr Khal Asfour said.
“Reading not only provides 
our kids with a fun, imagi-
native escape but also 
teaches them one of life’s 
most invaluable skills.
“For every five books read, 
participants will receive a 
token of achievement and 
a chance to win some great 
prizes,” Mayor Asfour said.       
Registration for the pro-
gram began on 14 Novem-
ber 2011 and will continue 
throughout the summer 
holiday period at Bank-
stown, Chester Hill, Pa-
nania, Greenacre and Pad-
stow libraries.           
Mayor Asfour said that 
members who returned 
their Reading Record by 
Sunday 22 January 2012 
(4.00pm) will be invited to 
attend The Summer Read-
ing Club Presentation Night 
on Thursday 9 February 
2011 at 6pm.
 The event, to be held at 
Bankstown Sports Club, 
will coincide with the 2012 
theme “A Midsummer 
Knight’s Read” with chil-
dren encouraged to come 
dressed in magical and fan-
tasy costumes.  
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Federal Member for 
Blaxland, Jason Clare 
MP, visited Chester 
Hill High School last
week to officially open 
its new Language 
Centre which was con-
structed as part of
the Australian Govern-
ment’s Building the 
Education Revolution 
(BER).
Mr Clare was joined 
at the opening by the 
School’s Principal Bri-
an Miller, Deputy
Principal Mechel Pik-
oulas, Languages Co-
ordinator Wendy Bel-
lamy along with the
Language staff and the 
school’s newly elected 
student leaders for 
2012.
Chester Hill High 
School received a to-
tal of $1,021,000 under 
the Language Centres
for 21st Century Sec-
ondary Schools pro-
gram.
“This is a great new 
teaching and learning 
facility, which will be 
used by the students
at Chester Hill High 
School for many years 
to come,” Mr Clare 
said.
“It is great to see the 
impact this Language 
Centre is already hav-
ing on language
students, who con-

Jason Clare opens new 
Language Centre at 

Chester Hill High School

tinue to achieve great 
results in the HSC,’ Mr 
Clare said.
Principal of Chester 
Hill High School Mr 
Brian Miller spoke 
about the $5.5 million 
in
additional federal 
funding (from 2009 - 
2013) through the BER 
and National
partnerships program.
“This is once in a gen-
eration funding. In my 
35 years experience in 
public education
there has been noth-
ing like this generosity 
of funding, Mr Miller 
said.
“Chester hill High 
School has always had 
outstanding results in 
Japanese, French
and Italian over many 
years. The language 
laboratory will help en-
sure the school
maintains these re-
sults into the future,” 
Mr Miller added.
Further information 
about this project and 
all schools funded un-
der the BER is
available at www.build-
ingtheeducationrevo-
lution.gov.au or at
www.economicstimu-
lusplan.gov.au.
Media contact: Chris 
Zogopoulos 02 9790 
2466

NSW Local Govern-
ment Minister Don 
Page says he under-
stands the concerns of 
families who have on 
tuesday learned that 
their council rates will 
increase as a result of 
the Federal Govern-
ment’s carbon tax.
Mr Page said the deci-
sion by the Indepen-
dent Pricing and Regu-
latory Tribunal (IPART) 
to allow NSW councils 
to increase their rates 
by 3.6% next year was 
influenced in part by 
the predicted effects 
of the carbon tax on 
councils.
“I believe it is signifi-
cant that 11 per cent 
of the increase allowed 
by IPART today is to 
cover costs associated 
with the carbon tax,’ Mr 
Page said.
“The effects of the Fed-
eral Government car-
bon tax have worked 
their way down to our 

CARBON TAX HIT FOR COUN-
CILS AND COMMUNITIES

suburbs, to our neigh-
bourhoods, and to our 
councils.
“The decision by IPART 
to allow an increase in 
council rates has been 
made with consider-
ation to a predicted 
rise in the costs asso-
ciated with delivery of 
services to ratepayers, 
and IPART acknowl-
edges that the carbon 
tax is part of that.
“The fact is that the 
carbon tax will impact 
on family budgets – 
and that now includes 
the cost of council 
rates for essential dai-
ly services in our com-
munities.
“I feel for ratepayers 
who will see their rates 
driven up by the car-
bon tax and I feel for 
councils which say that 
they will find it difficult 
to meet the demands 
of ratepayers unless 
they adopt the rate in-
crease of 3.6% allowed 
by IPART today.”
Mr Page also urged 
councils to consider 
whether there was a 
need for a rate increase 
in their area, to strong-
ly consider the effects 
of a rate increase on 
their ratepayers, and to 
ensure that ratepayers’ 
money is spent appro-
priately.

Jason Clare MP with Chester Hill High  School captains at the 
official openning

SYDNEY has officially 
recorded its coldest 
start to summer in half 
a century. 
The maximum tem-
perature for the city 
peaked at 22C today, 
meaning there have 
now been seven con-
secutive days below 23 
degrees.
According to Dick 
Whitaker, chief meteo-
rologist at the Weather 
Channel, it has been 

Sydney’s coolest first 
week of December since 
1960.
«The cool temperatures 
are the result of persis-
tent southerly winds and 
cloud cover,» Mr Whita-
ker said.
But the cold snap won>t 
be here for long.
«There will be a slow rise 
in temperatures towards 
the weekend ... rising to 
24 degrees Celsius on 
Friday,» he said.

Sydney’s coldest summer 
start since 1960
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Scrooge Aussie banks are sitting on rate cuts 

THE Gillard Government 
has stepped up pressure 
on Australia’s big banks to 
pass on the Reserve Bank’s 
interest rate cut. 
Treasurer Wayne Swan has 
warned the nation’s major 
banks they face the wrath 
of their customers if they 
don’t pass on the latest 
official interest rate cut in 
full.
Yet none of the big four 
banks - ANZ Bank, Com-
monwealth Bank of Austra-
lia, National Australia Bank 
or Westpac - has flagged 
their response yet.
`̀I think families and small 
businesses will be really 
angry with the banks if they 
try to hold back on the rate 
cut, particularly given how 
massively profitable banks 
are,’’ he told ABC Radio on 
Wednesday.
A decision not to pass on 
the cut could deny a house-
hold with a $300,000 mort-
gage a monthly saving of 
up to $49.
Two smaller banks - Bank 
of Queensland and ME 
Bank - almost immediately 
lowered their interest rates 
in line with the RBA’s cut.
Australian National Retail-
ers Association CEO Margy 
Osmond said an interest 
rate cut was at the top of 
her members’ Santa list.
`̀But like everyone else, we’re 
now hanging by our finger-
nails to see what will hap-
pen with the major banks,’’ 
she told ABC Radio.
A quick and full cut in bank 
interest rates would create 
a more beneficial environ-
ment that could offset the 
mindset of `̀extraordinarily 

cautious’’ consumers.
Finance Minister Penny 
Wong said she understood 
banks were operating in a 
tough global environment.
`̀But the banks also have to 
understand the tough en-
vironment that their cus-
tomers, families and small 
business face,’’ she told 
ABC Radio.
Australian Bankers’ As-
sociation chief executive 
Steve Munchenburg told 
the ABC the banks had sev-
eral things to weigh up.
`̀On the one hand they know 
that if they don’t pass on 
the rate cuts in full it’s go-
ing to be very unpopular 
with customers,’’ he said.
`̀On the other hand the cost 
of money has gone up.’’
Opposition Leader Tony 
Abbott said Mr Swan must 
ensure the rate cut is 
passed on, citing a history 
of the banks ignoring the 
treasurer.
`̀Wayne Swan keeps telling 
the banks that they should 
pass interest rate cuts on in 
full and pretty consistently 
they thumb their nose at 
him,’’ he told Macquarie 
Radio.Unfortunately ... he 
might be the world’s great-
est treasurer, but he doesn’t 
seem to have a lot of au-
thority with local banks.’’
Opposition treasury 
spokesman Joe Hockey 
said Mr Swan had warned 
banks about interest rate 
movements on more than 
50 occasions.
`̀Mr Swan can huff and puff 
all he likes, but no one 
takes him seriously,’’ Mr 
Hockey told AAP.
Labor backbencher Ed Hu-
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DISGRACED former La-
bor minister Ian Macdon-
ald has been suspended 
from the NSW Labor Par-
ty. 
The NSW Labor branch 
said this afternoon that 
Mr Macdonald’s member-
ship had been suspended 
following a request by 
NSW Labor leader John 
Mr Robertson.
Mr Robertson wrote to 
the NSW Labor general 
secretary Sam Dastyari 
on Tuesday, asking that 
Mr Macdonald, who is be-
ing investigated by the 
Independent Commis-
sion Against Corruption 
(ICAC), be suspended 
from the party in “light of 
the alleged actions”.
Mr Macdonald’s member-
ship will be reconsidered 
pending the conclusion 
of the investigation by 
ICAC, the branch said in 
a statement.
The former minister is be-
ing investigated for set-
ting up meetings between 
electricity bosses and 
businessman Ron Med-
ich in return for a meeting 
with a prostitute, paid for 
by Medich who is on bail 
after being charged with 
murder.
ICAC is investigating al-
legations that property 
tycoon Ron Medich ar-
ranged for Mr Macdonald 
- then the energy minis-
ter - to spend time with a 
prostitute as a reward for 
setting up meetings with 
executives from Country 
Energy and Energy Aus-
tralia.
Mr Macdonald has admit-
ted to receiving a mas-
sage from the prostitute 

Former Labor minister Ian Mac-
donald has been suspended from 

the NSW Labor Party 

at a Sydney hotel, but 
denied having sexual re-
lations with her.
Mr Robertson last week 
said he was “appalled” 
by the allegations.
“There is no place for this 
in politics,” he told ABC 
Television at the time.
“I can tell you that there 
is no place for anyone 
behaving like that in the 
Labor party under my 
leadership.”
The granting of an ex-
ploration licence in the 
Hunter Valley to mining 
company NuCoal Re-
sources by Mr Macdonald 
has also been referred to 
ICAC by the parliament, 
after a report raised ques-
tions about the tender 
process.
Mr Macdonald an-
nounced the approval of 
the Doyles Creek licence 
in December 2008 after 
inviting only the former 
national secretary of the 
Construction, Forestry, 
Mining and Energy Union, 
John Maitland, to tender.
Doyles Creek Mining Pty 
Ltd was chaired by Mr 
Maitland who also held 
an 11 per cent share of 
the company.
NuCoal bought Doyles 
Creek Mining in February 
2010.
Mr Macdonald resigned as 
State Development Minis-
ter under Kristina Kene-
ally’s leadership in June 
2010, following claims he 
misused taxpayer funds 
to help pay for a trip to 
the Middle East.
He did not recontest his 
seat of Campbelltown, in 
Sydney’s southwest, at 
the March election.

 Ian Macdonald has been suspended from the NSW Labor
Party. Picture: John Grainger Source: The Daily Telegraph

sic said the banks “have to 
pass this cut on”.
“They can either sit on their 
hands and earn the con-
demnation of the broader 
community or they can get 
on with the job of passing 
this interest cut through,” 
Mr Husic told Sky News.
The RBA yesterday dropped 
its cash rate by 25 basis 
points to 4.25 per cent.
While the Bank of Queen-
sland and ME Bank lowered 
their rates in line with the 
cut, the big banks are yet to 
respond. 
Retail chiefs said the fate 
of their Christmas was now 
largely in the hands of the 
banks and whether they 
handed over the full cut.
If passed along in full, the 
cut would save the aver-
age mortgage holder with a 
$300,000, 25-year mortgage 
nearly $47 a month. From 
the big four banks’ per-
spective, every basis point 
they hold back is worth $60 
million.
Myer boss Bernie Brookes 
told The Daily Telegraph 
passing the rate cut on to 
families would significantly 
bolster the retailer’s sales 
heading into the critical 
Christmas trading period.
“This decision will be good 
for retailers with consum-
ers no doubt appreciating 
the relief,” he said.
David Jones chief execu-
tive Paul Zahra welcomed 
the rate decision, suggest-
ing consumers needed to 
feel some stability in their 
lives.
“Over the past six months 
we have experienced a 
marked deterioration in 
consumer sentiment and 
this has been reflected in 
our trading performance,” 
Mr Zahra said.
RBA cuts interest rates by 
0.25 per cent
“People need to feel that 
some stability is being re-
stored and that their wealth 
is not being eroded. While 
an interest rate cut in isola-
tion will not completely re-
store consumer confidence 
it does go some way in the 
lead up to Christmas.”
The banks’ inaction came 
despite predictions last 
night that another global 

financial downturn could 
drive official rates down by 
more than one percentage 
point to below 3 per cent by 
the middle of next year.
UBS interest rate strategist 
Matthew Johnson said the 
futures market was now 
betting on 1.25 percentage 
points of interest rate cuts 
by the RBA by June 2012 
- worth a whopping $235 a 
month to the typical Syd-
ney mortgage-holder. That 
would take the cash rate to 
3 per cent by the middle of 
the year.
Gillard supports rate cut 
call
“It does seem a little ex-
treme but the futures mar-
ket is a better predictor than 
most people,” Mr Johnson 
said.
“All the experts said it 
would be up higher a little 
while ago (a few months 
ago), and the market ig-
nored them.”
Former Reserve Bank board 
member and owner of Pre-
mier Investments Solomon 
Lew said the retail industry 
desperately needed sup-
port amid tough economic 
times.
“The retail industry is not 
only our largest employer, 
providing 1.2 million Aus-
tralians with jobs, but it is 
also the engine for driving 
economic activity across 
the nation,” Mr Lew said.
“Cuts are needed to ben-
efit not only the consumer 
but also the broader econ-
omy.”
BOQ took just six minutes 
to announce it would pass 
the rate cut on in full to 
both home and business 
borrowers, taking its stan-
dard variable rate home 
loans by 25 basis points to 
7.36 per cent.
Chief executive Stuart 
Grimshaw said passing 
on the full rate cut was the 
right thing to do by custom-
ers.
“Pricing remains a balanc-
ing act of shareholder and 
customer interests,” he 
said.
“But with Christmas less 
than three weeks away, we 
know our customers will 
appreciate the extra dollars 
in their wallet.”
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AFTER nearly two days 
of waiting, ANZ and 
NAB are the first of the 
nation’s biggest banks 
to finally respond to the 
Reserve Bank - choos-
ing to pass on the re-
duction to customers. 
National Australia Bank 
this afternoon followed 
ANZ by passing on the 
full central bank rate 
cut to home loan and 
business borrowers.
The bank said that it 
would reduce its stan-
dard variable home loan 
rate by 0.25 percentage 
points to 7.22 per cent, 
making it the lowest 
rate among the big four 
banks.
“This has been a diffi-
cult decision, where we 
have had to weigh the 
concerns of our cus-
tomers and the commu-
nity with the rising cost 
of funds,” Lisa Gray, 
group executive NAB 
Personal Banking, said.
“While we continue to 
be concerned about un-
certainty in Europe and 
the impact on increased 
funding costs, our view 
is that it is important to 
put money back in the 
hands of our customers 
and assist with support-
ing the Australian econ-
omy this Christmas.”
In a statement released 
this earlier afternoon, 
ANZ said it would re-
duce its interest rates 
for mortgages and 
small business lending 
by the full 0.25 percent-
age points.
ANZ CEO Australia, 
Philip Chronican de-
scribed the bank’s de-
cision in the face of the 
current economic and 
banking crisis facing 
Europe as “one of the 
most difficult we have 
made in recent times.”
“Retail banking mar-
gins have been con-

tracting as the cost of 
funds has progressive-
ly risen over the last six 
months,” Mr Chronican 
said.
“Bank funding costs 
are now largely unrelat-
ed to movements in the 
Reserve Bank’s official 
cash rate.’’
In a bold move, the bank 
also announced chang-
es in announcing future 
pricing policy. Instead 
of an immediate reac-
tion to decisions made 
by the Reserve Bank, 
ANZ said it would “an-
nounce future pricing 
changes for retail and 
small business variable 
interest rates on the 
second Friday of each 
month.’’
With a major bank re-
sponding, all eyes turn 
to Commonwealth Bank 
and Westpac to see 
what their response will 
be.
Treasurer Wayne Swan 
says the ANZ Bank has 
done the right thing by 
its customers.
Mr Swan said ANZ cus-
tomers could breathe a 
sigh of relief while the 
heat was now on the 
Commonwealth Bank 
and Westpac to follow 
suit.
“Australian families 
and small businesses 
are asking for nothing 
more than a fair go, at 
a time when bank prof-
its are huge and family 
budgets are stretched,” 
he said in a brief state-
ment.
Mr Swan added that new 
government legislation 
would assist consum-
ers.
“So if Westpac and CBA 
don’t do the right thing, 
we’ve made it much eas-
ier for their customers 
to walk down the road 
and get a better deal 
elsewhere,’’ he said.

ANZ and NAB the first 
major banks to move on 

interest rates 
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AUSTRALIA’S unemploy-
ment rate rose to a high-
er-than-expected season-
ally adjusted 5.3 per cent 
in November from 5.2 per 
cent in October. 
The number of employed 
fell 6300, the Australian 
Bureau of Statistics said 
ON thursday. 
Economists on average 
had expected an unem-
ployment rate of 5.2 per 
cent, with the number of 
employed up 10,000. 
The number of people in 
full-time work fell 39,900 
to 8.03 million in Novem-
ber, while the number of 
people in part-time work 
rose 33,600 to 3.43 mil-
lion. 
The November partici-
pation rate was a lightly 
weaker than expected 
65.5 per cent, compared 
with an unrevised 65.6 
per cent in October. 
The Australian dollar fell 
on the report. At 11:32 
AEDT today, the Austra-
lian dollar was trading at 
$US1.0243, down from 
$US1.0286 just before the 
data was released.
“The numbers shows the 
cyclical nature of the holi-
day season and justify the 
recent Reserve Bank rate 
cut decision,” said CMC 
Markets sales trader Ben 
Taylor. 
The RBA this week cut 
rates by 25 basis points 
for the second consecu-
tive month to shield the 
economy from the sour-
ing global outlook. 
“Overall, the tick up of the 
unemployment rate was a 
slight ‘negative’ surprise,” 

said UBS senior econo-
mist George Tharenou, 
adding the jobless rate 
would likely drift up to 5.5 
per cent by mid-2012.
Mr Tharenou said while 
the third quarter GDP 
data released yesterday 
showed solid growth, 
slowing growth in China, 
a European recession 
and some easing of infla-
tion pressures would lead 
the RBA to trim rates by a 
further 25 basis points in 
February.
AMP chief economist 
Shane Oliver said the 
figures showed the jobs 
market was softening as 
businesses shed jobs to 
cope with a weaker than 
expected economy.
“The economy outside 
mining has been quite 
week so companies have 
had to start laying people 
off to get their costs un-
der control,” he said. 
Mr Oliver said the figures 
meant it was likely the 
RBA would cut interest 
rates by up to 50 basis 
points early next year.
Looking at specific re-
gions, Deutsche Bank 
senior economist Phil 
O’Donaghoe said there 
seemed to be a growing 
divide between the min-
ing and other states.

“We’re not surprised that 
the strongest figures were 
in Western Australia, and 
we saw that in the GDP 
figures as well,” he said.
“There seems to be a di-
chotomy at the moment 
between WA and the rest 
of Australia.”

Jobless rate rises to 5.3pc 

Australia>s unemployment rate unexpectedly rose in NovemberSource: AFP

Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP, visited 
on wednesday Bankstown 
Hospital to inspect two new 
state-of-the-art SPECT CT 
scanners which includes an 
all purpose camera as well as 
a specialised cardiac camera 
and one ultrasound machine.
“The multimillion dollar pur-
chase will result in enhanced 
medical services being avail-
able for patients throughout 
the East Hills – Bankstown 
area.” Glenn Brookes said.
A/General Manager Carol 
Farmer said the new tech-
nology, which has recently 
been installed in the Nuclear 
Medicine Department, has 
dramatically improved diag-
nostic services at Bankstown 
Hospital.
“Bankstown patients now 
have access to some of the 
best scanning technology on 
offer, which will help save 
lives and significantly im-
prove patient treatment,” Ms 
Farmer said.
“These scanners revolu-
tionise the way Hospital staff 
diagnose and treat a range of 
diseases and help save time 
for patients, which shortens 
bed stays and improves hos-
pital efficiency,” she said.
Doctor Kien Lee, Head of 
Nuclear Medicine at Bank-
stown Hospital said both new 
SPECT CT cameras combine 
two imaging modes (SPECT 
and CT) to produce high 
quality diagnostic images 
and have numerous benefits 
for patients.
“New imaging technology is 
used which has a five-fold 
increase in count sensitiv-
ity and superior energy and 
spatial resolution. These im-
proved images provide clear 
and concise functional imag-
es of the human body as well 
as more accurate diagnosis 

for patients,” Dr Lee said.
“One of the major benefits 
of the new scanner is the 
reduction in radiation dose 
which enables the camera to 
perform low dose CTs whilst 
still producing quality im-
ages for better diagnosis. It 
allows for a 40 to 50 per cent 
radiation dose reduction in 
patients which is particularly 
important.
“Another major benefit is 
the huge improvement in the 
quality of cardiac images be-
ing produced. The scanner 
has a dedicated camera for 
scanning the heart which can 
also dramatically reduce the 
radiation dose – an important 
issue when performing a car-
diac scan.
“Both cameras are more ef-
ficient in detecting radiation 
hence imaging is quicker and 
more comfortable for the pa-
tient,” he said.
Glenn Brookes said, “The 
Nuclear Department has also 
received a boost to its ultra-
sound services which have 
been updated with a new 
state-of-the-art ultrasound 
machine with better imaging 
quality in all areas includ-
ing abdominal, vascular, ob-
stetric and musculoskeletal 
studies.”
“There is less than ten Dis-
covery 570 SPECT CT Scan-
ners in the world and, signifi-
cantly, the scanner installed 
at Bankstown Hospital is the 
only one in Australia.”
“The purchase and instal-
lation of these two new CT 
scanners will be of great 
benefit to not just patients 
within the East Hills – Bank-
stown area but for people 
living within the broader 
south western region.” Glenn 
Brookes said.
Media:  Geoffrey Grasso 0421 
778 671

STATE OF THE ART SCANNERS AT 
BANKSTOWN HELPS SAVE LIVES
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McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®
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