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:استعدادات إلمتام املرحلة الثانية من صفقة التبادل

 وتستثين أسرى محاس واجلهاد..إسرائيل ختل باملعايري

Tel/Fax:(03)93085765
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» واجتماع تنسيقي بني وزراء «التيار» و«حزب اهلل» و« أمل... تظاهرة نقابية حاشدة
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä

 أو االنسحاب؟...  متهيد إلعادة االنتشار:»مراجعة «اليونيفيل
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من املتوقع أن ُتستكمل
املرحلة الثانية من صفقة
بني
األسرى
تبادل
 واليت،إسرائيل ومحاس
 يوم األحد،رعتها مصر
 يف ظل تأكيدات،)(غدا
إسرائيلية على أن املرحلة
الثانية استثنت أسرى من
<ŸÊ˜] <ã⁄_ <lÜ ]Ái
<‡⁄ <ÌÈ ^vë <l^⁄Á◊√⁄
<Ã◊⁄ <ÇÈ√i <·_ <^„ﬁ`ç
<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]
JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
<Ãé“
<]Ñ‚ <ªÊ
^—< الطاقةÈä÷]
نائب وزير
اعلن
<‹⁄˘] <ª <ƒÈ Ö <ŸÊˆä⁄
االمريكية دانيال بونيمان
امس االول ان الواليات
اتصال
على
املتحدة
وثيق مع كل االطراف مبا
يف ذلك الصني بشأن
العقوبات على ايران اليت
<بانها تطورÇÈ√íj÷]
‡< الغرب⁄]ài
يشتبه
<Í“4⁄˘]
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شركائها
 مع4 June
ستعمل
لضمان استمرار االمداد
العاملية
للسوق
اجليد
 مضيفا يف تصريح،.للنفط
للصحافيني عن املشاورات

جملس النواب األمريكي يفرض
قيوداً على قطاع الطاقة اإليراني
bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

السلطة ومن يعارضونهم
،مصادرة التحرك النقابي
كل العتباراته السياسية
 وهذا املوقف عرب،البحتة
عنه رئيس رابطة أساتذة
التعليم الثانوي الرمسي حنا
وجه التحية
ّ  عندما،غريب
:إىل املتظاهرين قائ ًال
«يا من تقفون وحدكم
يف الشوارع والساحات
دفاعًا عن كرامة اللبنانيني
مجيعًا وعن حقكم يف لقمة
احلرة
واحلياة
العيش
.»الكرمية
ويف انتظار حترك االحتاد
السابع
يف
العمالي
،والعشرين من اجلاري
فإن إضراب األمس مشل

احلكومة
جنحت
إذا
بتعويض الوقت الطويل
املهدور بني التكليف
 فإن األسابيع،والتمويل
 ستشهد،القليلة املقبلة
ورشة عمل حكومية مستها
األبرز املزيد من التناغم
بني وزراء «تكتل التغيري
»< اهللHl^Œ^œvjâ˜]
واإلصالح» و»حزب
<^È◊¶
<k∑]ài
^< وذلك يفÈﬂ⁄_
،»«أمل
وحركة
<^Èâ^ÈâÊ
<H^ÈqÖ^}Ê
^< قيادي كبريËÅ^íjŒ]Ê
ضوء قرار
<H^È÷^⁄Ê
»«الثالثية
< هذهkïÜ
بتمتنيÊ
<Ñﬂ⁄
<±Ê˘] <ÏÜ€◊÷
<ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j÷]
.السياسية
<ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢]
 مل ترتجم،يف هذه األثناء
<–ËÜ�÷]»
<H«Ìﬂ”€π]
<السياسيةxfíj÷
القوى
معظم
<ãÈÒÜ÷]<›^⁄_
<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
الثامن والرابع
واحلزبية يف
<Íi^œÈ⁄
<gÈ®
<Ã◊”π]
حرب بياناتها
من آذار
عشر
<‰j⁄Á”u
<‡⁄
< احلكوميÃÈ÷`i
< للقرارÿq_
الرافضة
<Ç√÷]
<·_Ê <ÌÈﬁ^n÷]
_<تصحيحÇfË حول
األخري
<ÇËÇ¢]
< فكانÂÖ]Áéπ
،< واألجورÍä”√÷]
الرواتب
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
حضورها يف التظاهرة اليت
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)<الباشورة يف طريقهم نحو ساحة رياض الصلح (عباس سلمان±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄
املتظاهرون يف منطقة
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
<Çu_
<Ä^ﬂπ]
<]Ñ„e
.ضمت آالف املشاركني الكبرية
“^·<متثيل
واقتصر
،العنرتية
ّ
< ومعظمهم من العاملنيl˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
'<التنسيقËÖ^i
بدت هيئة
< وهكذاkfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
معظمها على مـسؤولي
<≈^€jq]
<HÍï^π]
معركة تصحيح
 الذين يف القطاع الرتبوي العام يف،دعت إليها هيئة التنسيق املكاتب الرتبوية
<ãÈÒÜ÷]Ê
<Ã◊”π]شارع
<ãÈÒÜ÷]
، وانطلقت من الرواتب واألجور وحيدة، جهدوا الحتالل الصف واخلاص، أمس االول،النقابية
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
ً خجو
مبعزل عن
قوية
<ì~◊Ë
<HÌﬂÈj÷]
<∞¬ولكن
<ª  خبالف مواقفها األمامي للتظاهرة اليت بشـارة اخلوري إىل السرايا،ال
<·`e
<‰÷ı^Ài <^ËÇf⁄
السياسي
<النفاقHsÒ^jﬂ÷]
حفلة
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
Active Insurance Management
<Íﬁ^€n÷]
<l^¬^ä÷]
خالهلا أهل
< حاولÿ€†
اليت
For Your Business
<ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄
 Workers' Compensation for your Employees

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻭﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﳳ
<ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
<Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷]
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
<H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç
<ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
<ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä÷]
<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ_
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<Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^}
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مطلوب
مطلوب معلمو
åá„˝Ì7ﬂ@¿@∂Î¸a@È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@Òçº@p˝´
حلويات عربية

›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n„

<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<– ]Áj÷^e <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé“
وافرنجية للعمل يف
<Í“4⁄˜] <ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
حلويات ابراهيم
<^�fﬂü <‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ] <’]Ö^e <Íï]Ö˜]Ê <ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
*ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﺑﻮ
ﺑﺎﺧﻮﺱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
للمعلومات *ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
**ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
االتصال
<ª <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ <Ì„q]Áπ <HŸÊ˜] <ã⁄_
<ÌÈﬂÈ�ä◊À÷]
<JãÈäﬁÜ <Áe<·]ÇËá<ÎÊÇe<›ÁuÜπ] <ãÈäﬁÜ <Áe <åÁ}^e <ÇÈä÷] <Ö]á <·^ﬂf÷ <ª <‰j⁄^Œ] <Ÿ¯}Ê <lÜ€jâ]<·^ﬂf÷<±]<ÏÖ^Ëá<Ç√e<‰÷^€¬]<Ì÷Ê]àπ<^È÷]Üﬂjâ]<±]<Å^¬
<ÌÈf◊i <«ÔÖ^”ä÷]
<ãÈ∏»
<ª <^iÜ∆á <ª <ÎÖÁ„€¢] <Üíœ÷] <‰j◊Èœ¬Ê<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e<Ÿ^€¬˜]<ÿqÖ<‡ËÜ„é÷]<±]Áu
:على
JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<Çœ√÷
<^�u]3Œ]
<öÜ¬
<‰ﬁ]
<Áe <åÁ}^e
<ÇÈä÷^e <ÌËÁŒ <ÌŒ]Çë <^„�eÜi <:÷]
<Ç÷]47]
<Ì⁄¯â <Ó◊¬ <ãÈäﬁÜ <Áe <ÏÇÈä÷]Ê <ÇÈä÷] <Ûﬂ„i <ãÈäﬁÜ <Ì◊Ò^√÷]Ê<ÌÈ®Ü <·^€È◊â<ÜËáÁ÷]<‰◊fœjâ]<oÈu<ÌÈ5Ö<ÏÁ¬Ç÷ <‹ËÜ”iÊ <ÏÊ^Àu <º¶ <’^ﬂ‚ <^€‚ÅÁqÊ
<Ì◊Èõ <^ﬁ^“ <oÈu <^ËÅ^ﬁ
HXô@›Óñb–n€aI
<ª^vë <Ü≥ˆ⁄ <ª <|ÜëÊ <I JJÏÅÁ√÷]
<;È�ä◊
<›¯â <Ü≥ˆ⁄
<ÏÅÇrjπ]Ê<ÌµÇœ÷]<ÌŒ]Çí◊÷<]Üøﬁ<‘÷ÉÊ<ÌÈ®Ü
<4eÊÖ<‰€¬Ê <ÇÈä◊÷<^π<‘÷ÉÊ<Ìœ�ﬂπ]Ê<ÏÅÖ_<ÕÜu<ª<^ŒÇë˜]Ê<ÿ‚˜]
<Ç÷]Á÷]
<›^Ë]
<Ñﬂ⁄
<ãÈäﬁÜ
<ÁeÊ
<ÌÈ®Ü
<:◊Ò^¬
<ºeÜi
<:÷]
<J¯„âÊ<¯‚]ÊJJJ
JÏÅÇ√j⁄<l^Œ]Çë<‡⁄<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e
<áÁ≥ <ÌË^„ﬁ <ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ]
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@È◊aÏœÎ@äbõÇ
o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†

95972071

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

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ

Ú√Ïƒ0a@ÏmÏ‹€a@…Ói@Ú€b◊Î

@Ú�‹é@Âﬂ@ÈÌÏ‰m@paÜbËí@Òá«@Û‹«@Ú‹ñby
µÌ˝æa@Ú¢aä@kÓó„bÓ€a@pb”b�i@ıaãí@#@bË‰ﬂ
HCCP@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@‚Ïz‹€a@Ú«b‰ñ
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹ﬂ
QV@M@@ä¸ÎÜ@XXWSU@M@ä¸ÎÜ@—€c@SYP Áji
<‹ﬂ«÷]<›Á£<≈]Áﬁ_<ÜÒ^â<^ﬂËÇ÷<Ü

Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂÎ@Ú»Ìãé@ÚﬂáÇ@NNÚﬂbm@Úœbƒ„@@@@@@pbjéb‰æa@Úœb◊@pbÓj‹†@Âﬂ˚„
Tel 02 9534 5111 Fax 02
9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210

26 Good St~@Granville 2142

@96371759@ZÊÏ–‹m
96361294@Zê◊bœ

Your Specialist AMP Advisers

La Galette
Patisserie
يف مرييالندزLa Galette حلويات
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

* حلويات عربية وأوربية بجميع أنواعها
 نوعاً من الكايك بأشكال ونكهات مختلفة40 * أكثر من

ICE-CREAM Cake  نوعاً من البيتي فور باإلضافة اىل22 * أكثر من

خطوبة وغريها-  أعراس-  عمادات:* نؤمن كافة املناسبات
ع
فن

دئة م
ا

مبناسبة األعياد السعيدة ننفرد
بتصنيع سالل شوكوال

جلسة

7rÿ€a@bÁ7ÀÎ@pbjéb‰æa@ aÏ„c@Úœbÿ€@pb”b�i@M@|Ómb–ﬂ@ò”@M@bÌaáÁ
Ô„áÓé@ıbÆa@Úœbÿ€@ÚÓ„b™@p˝ÓñÏm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

ه

F<gÈíﬁ^È÷]<Î3éπ<æÁø£]<Ìf÷^q<¯Èjâ<F

^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<Üœf÷]Ê
@á”Î@Lucky Len
M@NoN1@…ﬂ@·ÿƒy@aÏiãu
<ÿ“Ê<Ìf“<IÜ∆2⁄^‚<IÌjÀ“<I–ﬁ^œ⁄
µÌ˝æa@ÊÏ¢ãmÎ@µ√Ïƒ0a@Âﬂ@ÊÏ„Ïÿm
<›Áv◊÷]<‡⁄<Íﬁ^ﬂf◊÷]<'f�π]<‰f◊�Ë<^⁄
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Melbourne:Unit
11 Caulfield
Crescent
RoxburghPark
Vic.3064
Melbourne:
2, 90 Mountview
Rd,
Lalor VIC 3075

Tel:(02)Tel:(02)
87648186
Fax:(02)
87648062
87648186
Fax:(02)
87648062

4 June
2011, Issue
529
Saturday 17
December
2011, No.
Issue
No. 557

$1.50

 


ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbé@¿@
åÏmÎ@ojé@›◊@äáóm
وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
تصدر كل سبت
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مؤسسة زوقي التجارية
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ألصحابها بسام وجوزيف وفادي الزوقي

مطلوب للعمل

بدوام كامل وأجر اسبوعي جيد
في مستشفى ويستميد

Westmead Hospital
ّ
*فران صاحب خبرة واختصاص بالبيتزا والمعجنات
*طباخ لبناني يملك الخبرة بإعداد وتحضير الوجبات
*خبير بإعداد ولف السندويشات
لمزيد من المعلومات والمراجعة يرجى االتصال

operations manager
Alain Alpha
0424 944 485
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بمدير المؤسسة في نيو ساوث ويلز
ريتشارد شالوحي

0433 65 99 11

richard.chalouhi@zouki.com.au

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
OPEN
TILL
8PM

7

DAYS
&
NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

WINNERS

AGAIN

WINNER

WINNER

2010

2008

2010

2008

$10

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

2011

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

www.abbottdiabetescare.com.au

L2382387-080911

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

جي القبول للشعب
املوسوي اعتذر واجلميل رّ

املؤمتر اإلسالمي ورشة كبرية ال سابق هلا «لن نسلقها»

الوثيقة ختضع لتعديالت واملناقشة سابقة مع الطوائف الكتائب مص ّر على جواب عن
«جتسس أمين»

طلق الرئيس سعد احلريري قبل
حنو شهرين فكرة عقد مؤمتر
حيدد موقف
تأسيسي إسالمي
ّ
ّ
السنة من خالل «تيار
اللبنانيني
املستقبل» الذي ّ
ميثل غالبيتهم،
حيال مجلة مواضيع شائكة تطرح
نفسها بإحلاح يف عامل عربي
يتغي بسرعة مذهلة ،ويف لبنان
رّ
أيضًا.
يف «بيت الوسط» مجعت فكرة
احلريري الرئيس فؤاد السنيورة
ونائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري ،والنائب نهاد
املشنوق ،والوزير السابق حممد
شطح ،ومستشار السنيورة
السيد ،وعضو
الدكتور رضوان
ّ
جلنة احلوار املسيحي -اإلسالمي
السماك وآخرين .اتفقوا
حممد
ّ
على أن يكون عنوان املؤمتر
«املسلمون اللبنانيون وحتديات
العامل العربي».
«نريد من هذا املؤمتر السياسي
األول من نوعه أن نقرر وحندد
متامًا نظرتنا إىل األزمات القائمة»،
يقول النائب املشنوق ،ويأخذ
يف عرض العناوين الرئيسية:
«الدميوقراطية اليت نعتمدها
العالقات
عليها،
وسنشدد
السنية – الشيعية وهي ليست
يف أحسن أحواهلا ،العالقات
اإلسالمية – املسيحية من ضمن
النظام اللبناني ،واملوقف من
تقدم األحزاب الدينية يف الدول
العربية ،وبطبيعة احلال النظرة
إىل العالقات اللبنانية  -السورية
وكيف جيب أن تكون».
السيد وضع
الدكتور رضوان
ّ
مسودة أوىل لوثيقة تأسيسية
ّ
تعرض يف مؤمتر كبري ولكن
خنبوي يف «البيال» ،مبعنى حضور
مئات الشخصيات فيه وليس
مسودة
آالف .ويعمل حاليًا على
ّ
ثانية الرئيس السنيورة والنائب
السماك،
والسيد
املشنوق
ّ
وقد تتوسع احللقة فيشارك
آخرون أيضًا .وستجري مناقشة
للمسودة مع أطراف لبنانيني،
ّ
وال سيما من املسيحيني ،بسبب
حذر يبديه هؤالء  -باألحرى
قطاعات واسعة منهم  -حيال
«الربيع العربي».

يلفت النائب املشنوق حمدثه عند
هذه النقطة إىل حتميل الطوائف
نفسها مهمات أكرب من بلدها:
سبق للمسلمني ،سنة وشيعة،
قبل انقسامهم أن أخذوا على
عاتقهم حترير فلسطني من
طريق املقاومة الفلسطينية.
وسبق للمسيحيني أن أخذوا
على عاتقهم حل النزاع العربي
– اإلسرائيلي سلمًا .واليوم يأخذ
الشيعة على عاتقهم منفردين
«سالح املقاومة».
«كل هذه املواقف جيب أن
نبدأ بطرحها والتعامل معها
وواع
يف شكل منطقي وجدي
ٍ
سنة
ومسلمني
كلبنانيني،
خصوصًا ،لنعرف الطريقة األمثل
للتعامل معها يف السنوات
اآلتية» يقول نائب بريوت ذو
الصوت املرتفع واحلريص على
توضيح رؤيته من كل اجلوانب،
مضيفًا« :حنن متحمسون للثورة
يف سوريا ألسباب موضوعية
من وجهة نظرنا تتعلق بطبيعة
العالقات بني البلدين .النظام
اللبناني تعرض هلزات وخضات
كبرية وبنيوية منذ  2005بسبب
استحالة قيام عالقات طبيعية مع
نظام أمين .هذه خلفية موقفنا
وال أحد يفتش عن ثأر.
وعندما قابلنا شيخ األزهر
الدكتور أمحد الطيب مرتني يف
القاهرة ،الرئيس السنيورة
وحتمس
رحب
والسماك وأناّ ،
ّ
لفكرة عقد املؤمتر .أص ًال كان
اجلميل حبث معه
الرئيس أمني
ّ
يف هذا املوضوع .وشيخ األزهر
كان أصدر ورقتني تتعلقان
بالعالقة مع اآلخر واملوقف من
الدميوقراطية واجملتمعات األخرى
املختلطة».
يرى املشنوق النظام اللبناني
منذ « 2005مش ماشي» و»غري
فعال ويتخبط ،بصرف النظر عن
احلكومات ومن يشكلها .احلياة
السياسية غري منتظمة واملشكالت
خانقة من كل االجتاهات ...عمليًا
ال أحد يظهر على شاشة تلفزيون
ويعب عن مأزق ،بدءًا مين
إال
رّ
إذا شئت .من مواقف الرئيس
سعد احلريري عرب تويرت ،إىل

خطب السيد حسن نصراهلل إىل
«اخلناقات» يف مقابالت «التوك
شو» .كلها تعابري عن مأزق شامل
تلزمه مناقشة نضع إثرها نصًا
سياسيًا تأسيسيًا غري تفصيلي
وال يومي .مل يسبق أن حصل
مثل هذا املؤمتر رمبا منذ «مؤمتر
الساحل» ( .)1933وبطبيعة احلال
سيكون اتفاق الطائف جزءًا
من الورقة يف الشق املتعلق
بالرتكيبة الداخلية للبنان وسبل
إبقاء النظام قيد احلياة».
ما هي معايري املشاركة يف
املؤمتر؟ وما اآللية؟
«املؤمتر سيكون احتفالية ،توزع
فيه الورقة التأسيسية أو ُتقرأ.
أما املناقشة فستكون سابقة.
ومل نصل إىل هذه املرحلة
بعد .لن نستعجل ولن نسلقه.
فليأخذ وقته .سنناقش الورقة
بإفاضة مع وليد جنبالط (حبفظ
األلقاب) ،ومسري جعجع ،فارس
سعيد ،مسري فرجنية ،بطرس

اجلميل أص ًال بدأ
حرب .أمني
ّ
املناقشة يف هذا الشأن مع
شيخ األزهر.
ونتطلع إىل مناقشة مع مرجعية
شيعية مثل الشيخ عبد األمري
قبالن وشخصيات شيعية أخرى.
سنعمل يف هذا املستوى .أما
ستعب عن وجهة
سنيًا فالورقة
رّ
نظرنا .حنن («املستقبل») لنا
 25نائبًا من أصل  27للطائفة
قبل خروج الرئيس جنيب ميقاتي
وحممد الصفدي وأمحد كرامي.
سنضع الورقة بالتشاور الذي
ال يعين املوافقة حتمًا امنا حنصل
من خالل التشاور على إطالع
اآلخرين .وسيشارك النواب
إذًا ،ورجال الدين ولكن ليس
يف شكل رئيسي ،وعشرات
اجلمعيات السنية الكبرية يف
والشمال
وطرابلس
بريوت
والبقاع وصيدا وإقليم اخلروب.
الورشة كبرية وتارخيية .لن
نسلقها».

«حزب اهلل» ينبّه إىل خطورة
اتهامه باالعتداء على «اليونيفيل»

ردًا على ما ادىل به بعض
شخصيات قوى  14آذار
حول موضوع التفجري الذي
استهدف قوات «اليونيفيل»
يف جنوب لبنان ،أصدر «حزب
اهلل» امس البيان اآلتي:
«إن التصرحيات التـــي ادىل
بها بعض شخصـــــــيات
يف
آذار
14
قــــــوى
باالنفجــار
يتـــــعلق
ما
قوات
استهــــدف
الذي
اليـونيفيل يف جنوب لبنان
هي تصرحيات خطرية وغري
مقبــــولة ،كما ان الذين
ادلوا بها يتــــــــصرفون من
مـــــوقع انهم جزء من خمطط
استهداف املقاومني ،وهذا

ما يدفعهم اىل اطالق هذه
االتهامات غري املسؤولة.
إن ما قام به هذا الفريق
ليس باالمر اجلديد ،فقد
اعتدنا معزوفة االتهامات
السياسية اليت يطلقها من
دون دليل ،اذ ان ما قاله
وما يقوله هؤالء ال يندرج يف
اطار التحليل ،وامنا يف اطار
االتهام املباشر من دون
تقدير العواقب.
إن حزب اهلل ،اذ يستنكر
هذه االتهامات السياسية،
ّ
حيذر من خطورة هذا
فإنه
السلوك وما يرتتب عليه من
تضر بالبلد
تداعيات وخماطر
ّ
وأهله».

النائب نواف املوسوي اعتذر.
جي
والنائب سامي اجلميل رّ
القبول للشعب وأصر على
احلصول على جواب عن
جتسس اجملموعات االمنية.
بهذه املعادلة انتهت املبارزة
بني النائبني واليت بدأت
االربعاء يف اهليئة العامة
جمللس النواب ،على خلفية
سؤال اجلميل عن شبكة
ترشيش.
فقد اصدر املوسوي امس
االولتصرحيا وزعته العالقات
االعالمية يف «حزب اهلل» ،قال
فيه« :التزامًا مين بقيم احلزب
وأدبياته ،أتقدم من دولة
رئيس جملس النواب املوقر
نبيه بري ومن الزمالء النواب
باالعتذار عن الكلمة النابية
اليت وردت يف سياق ردي،
مؤكدًا املضمون السياسي
الكامل ملا ورد فيه».
وظهرا ،عقد اجلميل مؤمترا
ّ
استهله
صحافيا يف اجمللس،
بالقول« :حنب ان نهدي
اعتذار السيد نواف املوسوي
اىل الشعب والدميوقراطية يف
لبنان ،ونعترب ان ما حصل مل
حيصل يف حق نائب ،وحنن
لسنا موجودين يف اجمللس
بصفتنا الشخصية ،امنا عن
الشعب اللبناني ،وبالتالي
هذا االعتذار اليوم هو
للشعب اللبناني» .واضاف ان
«االعتذار خطوة اوىل لنزول
حزب اهلل اىل مستوى سائر
اللبنانيني ،ونتمنى ان تكون
هذه اخلطوة االوىل وليست
االخرية العرتاف حزب اهلل
بالرأي االخر ،وأن يتقبل
الرأي االخر ويسمع له ،ويعترب
ان من يقول له احلقيقة هو
الذي يريد بالفعل مصلحة
لبنان ،والذي يقول ما يف

قلبه جيب اال خياف منه ،بل
جيب اخلوف ممن يضمر شيئا
لالخرين .وما دمنا ردينا
«الصباط» اىل احملل ،ومل
يعد من احذية يف اجمللس،
اصبح بامكاننا العودة اىل
املوضوع االساسي واالهم،
وهو ملاذا حصل هذا السجال.
حنن نعترب ان ما قلناه هو عن
حق ،وكنا نسأل احلكومة بأي
حق وتطبيقا الي قانون حيق
جملموعة غري رمسية مد شبكات
اتصاالت وحفر الطرق العامة،
وخلق جمموعة امنية متنقلة
لرتاقب مجيع اللبنانيني من
دون اي وكالة من الدولة،
كل
صالحيات
وتتخطى
ونسأل
االمنية.
االجهزة
بأي حق توقف جمموعة من
االشخاص التابعني جملموعة
غري رمسية ،لبنانيني وحتقق
معهم؟».
وختم« :ال نريد ان يتم غض
النظر عن املوضوع االساسي،
بل ان نتلقى االجوبة عليه،
الن اللبنانيني قلقون من ان
يكون يف شوارعنا وبلداتنا
تتحرك
امنية
جمموعات
وتراقب ،وقد تتجسس على
اللبنانيني بال اذن او توكيل.
كما اني اشكر للرئيس بري
كل اجلهد الذي بذله ،ونتمنى
ان تعود االمور اىل نصابها،
ونعود لنتحدث كل ما نريد
يف اجمللس من دون ان
نضطر اىل ان ننزل اىل هذا
املستوى من التدني».
وسئل« :هل انت راض عن
االعتذار ،وخصوصا انه مل يكن
مباشرا؟» ،فأجاب« :البيان امام
كل الناس وهو جيد ،واصبح
بني ايدي مجيع اللبنانيني
والنواب ،واظن ان الرسالة
وصلت واضحة امام اجلميع».

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
مكتب لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

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

اّ
*ستيل جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

هدايا  -قص مفاتيح  -بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري
Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210
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ميقاتي :حذارِ التل ّ
طي للـ....

تنتظر الرئيس جنيب ميقاتي مهمات متوازية:
االنفتاح على اخلارج بعد متويل احملكمة الدولية،
وملفات ساخنة يف الداخل بينه وبني شركائه يف
احلكومة ،ويف ما بني هؤالء .يبدو مطمئنًا إىل مسار
حكومته حاضرًا والحقًا .يف ّ
ظل عقبات وعراقيل،
لديه وصفته :كل عقدة يف أوانها
نقوال ناصيف
يلب رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ،يف األسبوعني
يّ
األولني من كانون الثاني املقبل ،دعوة رمسية لزيارة
فرنسا يلتقي خالهلا املسؤولني الفرنسيني ،ويف
مقدمهم الرئيس نيكوال ساركوزي يف اإلليزيه .يف
حترك خارجي منذ توقيعه تسديد لبنان حصته
أول ّ
يف موازنة احملكمة الدولية ،يفتتح ميقاتي مرحلة
جديدة حلكومته بعدما واجهت صعوبات يف االنفتاح
على اجملتمع الدولي ،حتت وطأة جتاذب داخلي حيال
احملكمة مل ينته بعد .ويعكس تلقيه يف  5كانون
األول دعوة لزيارة فرنسا ،أول مؤشر إجيابي إىل
صدقية عالقته باجملتمع الدولي بعدما
أصر على
ّ
إبفاء لبنان بالتزاماته الدولية.
وحيمل ميقاتي معه ملفات من شقني:
أوهلما ،اقتصادي ــــ إداري ــــ مالي يرمي إىل
حتريك املشاريع
اجملمدة للمؤسسات اللبنانية بتمويل
ّ
خارجي ،واحلصول على قروض ومساعدات .وكان
اجتماعه مبسؤولني يف البنك الدولي نهاية األسبوع
املاضي تناول هذا اجلانب .وكذلك االجتماع الذي
عقده قبل يومني مع ممثلي منظمات األمم املتحدة
ملكافحة الفساد .وهو االجتماع الثاني يف هذا
السياق ،بغية مراجعة االتفاقات والسياسات اليت
أبرمها لبنان مع املنظمة الدولية ملكافحة الفساد.
ثانيهما ،تشديده على دعم اجليش اللبناني واألسالك
العسكرية ،انطالقًا من تأييده ما صارحه به مرارًا
حتمل
ّ
زوار دوليون أو سفراء دول كربى ،بضرورة ّ
اجليش يف اجلنوب مزيدًا من املسؤوليات واألعباء.
لزواره هؤالء ــــ أن
وإذ يدرك ــــ وهو ما أخطره ّ
دور القوة الدولية يف اجلنوب ،املكلفة تنفيذ القرار
 1701مساعدة اجليش اللبناني ،إال أن الصحيح
ّ
أيضًا أن اضطالع اجليش بدوره كام ًال
يتطلب تعزيز
ّ
حتمل
قدراته وتوفري كل الوسائل اليت متكنه من ّ
مسؤولياته كاملة .أدىل ميقاتي بهذا املوقف يف
احملادثات اليت أجراها يف نيويورك يف أيلول ،ويف
لندن يف تشرين الثاني.
وعلى معرفته حبجم التناقضات اليت تعصف أحيانًا
حبكومته ،تارة بينه وبني وزراء الغالبية ،وطورًا بني
أفرقاء الغالبية أنفسهم من خالل تباعد آراء بعضهم
عن بعض ،ومرة ثالثة بتناقض املواقف بني قوى
يف الغالبية ورئيس اجلمهورية ميشال سليمان،
يقارب ميقاتي األزمات اليت تواجهها حكومته كجزء
من اضطراب عام يف لبنان ،يتأثر بالعواصف اليت
تضرب املنطقة .ويرى الوقت املناسب كفي ًال ّ
حبل
العقد واحدة تلو أخرى .كما يسعى إىل تقليل
ّ
تداعيات ما حيدث يف اخلارج على ما
يتعذر التفاهم
عليه يف الداخل يف بعض األحيان .وهكذا ،بعد
جتاوز أزمة متويل احملكمة الدولية ،خيطو على
أبواب االنفتاح على اخلارج تبعًا ألولويات ُيدرجها
رئيس احلكومة يف ملفات ثالثة :االستقرار ،اإلدارة
والتعيينات ،السياسة االقتصادية.
وإذ يبدو متيقنًا من ترابط امللفات هذه بعضها
ببعض ،ويضعها يف منزلة متساوية ،يالحظ أن
جيدة
االستقرار هو العمود الفقري لبناء إدارة ّ
وسياسة اقتصادية سليمة ،ويتوقف عند ثالثة
أهداف حتمية لضمان االستقرار:
 1ـ احرتام تنفيذ القرار  1701من أجل ضمان أمن
اجلنوب :يقول ميقاتي إنه ،بعيد تأليف احلكومة،
ذهب إىل اجلنوب وأطلق من هناك رسالته ،وهي أن
اجلنوب سيكون آمنًا .ورغم األحداث األخرية ،يبدي
أمله يف إبقاء هذه املنطقة حمايدة عن نزاعات مشتعلة
يف أماكن أخرى ،نظرًا إىل أن أي خلل يف اجلنوب
يرتد على اجلميع ،وال مصلحة ألحد بإخالل كهذا.
 2ـ التعاون مع احملكمة الدولية :يقول رئيس
احلكومة إن ال نقاش يف ضرورة
التوصل إىل
ّ
العدالة اليت تشكل أساسًا لألمن واألمان ،ولنزع أي
فتيل لنشوب فنت ُيراد استخدامها من هذا الباب.
ويضيف :جنح لبنان يف إمرار املرحلة السابقة ،وخطا
خطوة رئيسية يف التعاون مع احملكمة الدولية ،ويف
إيفاء التزاماته حياهلا كجزء ال يتجزأ من التصاقه
ّ
بالشرعية الدولية اليت ال يسعه
التنكر هلا ،أو
جتاهلها ،فكيف باحلري رفضها ،ومتثل يف كل حني
مظلة محاية هلذا البلد.
 3ـ تداعيات األحداث يف سوريا على لبنان :يقول

رئيس احلكومة إن أحدًا ال يسعه يف أي وقت،
وحتول ،إنكار االرتباط التارخيي
ويف أي ظرف
ّ
وديكتاتورية اجلغرافيا اللذين جيمعان لبنان بسوريا،
وهما قدر هذين البلدين .وألن األمر كذلك فليس
أمامه ــــ يضيف ــــ سوى األخذ يف االعتبار املعطيات
اآلتية:
ــ ابتكار معادلة تأخذ يف احلسبان الرابط التارخيي
وديكتاتورية اجلغرافيا من أجل
تفهم خصوصية
ّ
العالقات اللبنانية ــــ السورية ،وعدم إضرار أي من
البلدين باآلخر.
ــ عدم استفزاز الدول العربية وإغضابها يف أي
موقف حيال األزمة السورية ،نظرًا إىل
الكم الضخم
ّ
من مصاحل اللبنانيني فيها ،فض ًال عن العالقات
ّ
األخوية اليت جتمع لبنان بالدول العربية،
وحتضه
على البقاء داخل اإلرادة العربية وتثبيت التضامن
والتعاون معها.
ــ واقع اجملتمع اللبناني املنقسم على نفسه ،سواء
يف مشاكله الداخلية أو يف األزمة اليت تعصف
بسوريا حاليًا ،وتتسّبب يف اتساع شرخ االنقسام
بني اللبنانيني.
يقول ميقاتي :ال يسعين كرئيس للحكومة إال اعتماد
امليزان الدقيق يف التعاطي مع هذه املعطيات .حتى
اآلن جنحنا يف الدوزنة وحتقيق التآلف يف ما بينها.
ّ
التدخل يف الشأن السوري،
ال أستطيع
وأصر على
ّ
ضرورة
تفهم واقعنا كي نبقى قادرين على إدارة
ّ
ّ
وتعثر
هذه املعادلة .لكن كلما طال الوقت
التوصل
ّ
إىل ّ
حل لألزمة السورية ،وجدنا أنفسنا يف حاجة إىل
مزيد من اجلهد الستيعاب التداعيات ،وتوفري أوسع
حتصني للساحة اللبنانية منها.
ويأخذ ميقاتي على الذين انتقدوا السياسة اليت
اتبعتها حكومته ،يف آب املاضي عند التصويت يف
جملس األمن على فرض عقوبات على سوريا ،وهي
سياسة النأي بالنفس ،والحظ أن البعض نظر إىل
هذا اخليار بسخرية ،يف حني أن احلاجة إىل مثل
هذا املوقف هو ما يدعونا إىل التنّبه إىل خطورة
االنزالق يف خطوات ترتد على الوضع الداخلي،
وعلى حساسية عالقتنا بسوريا ،كما بالدول العربية.
ّ
ملصلحة َمن
التدخل يف الشأن السوري ،وأي فائدة
جينيها لبنان من موقف كهذا يؤول إىل مزيد من
تفكك الوضع الداخلي وانقسامه .طبعًا هناك أفرقاء
ّ
يتدخلون يف ما جيري يف سوريا ،وآخرون بينهم َمن
ومن هو ضده .ال يسعين أنا كرئيس
هو مع النظام َ
للحكومة ،وال للحكومة اللبنانية ،االجنرار إىل أي من
املواقف .ال تعدو مواقفهم تلك كونها جزءًا من
اللعبة الدميوقراطية وفسحة احلرية اليت يقوم عليها
لبنان .هم أحرار يف ما يقولونه ،وال يسعين منعهم.
إال أن مقاربيت للمصلحة اللبنانية ختتلف متامًا .أحرتم
آراءهم ،لكن املصلحة الوطنية العليا يف منظاري
مناقضة لكل ما يقدمون عليه .وكما أنين
أتكيف
ّ
يتفهموا
مع مواقفهم تلك ،يقتضي أن
ويتكيفوا
ّ
ّ
مع السياسة اليت تتبعها احلكومة يف االستحقاقات
اخلطرية اليت تواجهها.
ّ
ويقول أيضًا :ليس ألحد أن
يتلطى باألوضاع
اإلقليمية من أجل التالعب باألمن واالستقرار.
ليس مسموحًا ألي أحد التالعب باألمن ،أو تعريض
االستقرار خلضات بسبب سياسات خاطئة وجمازفات
مكلفة .أمن البالد فوق كل اعتبار ،ولن نسمح بأي
تسيب أو فلتان .للجيش وقوى األمن الداخلي غطاء
ّ
كامل ومطلق ملواجهة كل َمن يريد العبث باألمن.
حدود حرية ممارسة العمل السياسي تقف عند األمن.
هناك َمن
يتذرع مبا ليس قائمًا ،وهو قمع املعارضة
ّ
السورية يف لبنان ،من أجل التسّبب بفلتان أمين.
لن ُيعطى هؤالء اللعب بأمننا أبدًا.
يتحدث ميقاتي بكثري من االرتياح عن عالقته برئيس
ّ
اجلمهورية ،ويلمس تعاونًا كبريًا معه .اتصاالتهما
يومية ،واتفاقهما كامل يف مقاربة امللفات الشائكة.
ال
يرتدد يف القول إنه منحاز إىل سليمان :ال ميكن
ّ
إال أن أحناز إىل التعاون مع رئيس اجلمهورية .حنن
مؤسستان دستوريتان ملزمتان التفاهم والتعاون
من أجل سري عمل السلطة اإلجرائية .هل ينسى
اللبنانيون ماذا ّ
حل بالسلطات واملؤسسات على
مر سنني طويلة عندما اختلف الرئيسان
وتصرفا
ّ
ّ
بكيدية أحدهما مع اآلخر؟ رئيس اجلمهورية شريكي
الدستوري .هل املطلوب من البعض أن أختلف
معه من أجل افتعال مشكلة وأزمة بني املؤسستني
الدستوريتني؟
أضاف :إذا كان املقصود بالتعاون واالتفاق مع
الرئيس هو االحنياز ــــ وهما ممتازان ــــ نعم أنا
أحناز إىل الرئيس.

معلمو لبنان أضربوا :ال تستخفوا بعقولنا
التزم القطاع التعليمي الرمسي
يف لبنان أمس االول ،باإلضراب
الذي دعت اليه «هيئة التنسيق
النقابية» ،فيما سجلت خروق
يف خمتلف املناطق على
مستوى التعليم اخلاص ،ونفذ
املعلمون تظاهرة حاشدة يف
بريوت قصدت السراي الكبرية
للمطالبة بتصحيح األجور «على
اسس عادلة» وتلبية املطالب
املرفوعة من املعلمني.
وانطلقت التظاهرة من امام
تقاطع السوديكو  -بشارة
اخلوري وسط اجراءات امنية
مشددة اختذها اجليش اللبناني
وقوى األمن الداخلي ،ومحل
الفتات
فيها
املشاركون
بإقرار
تطالب
وشعارات
بالقرار
ونددت
املطالب،
السابق لزيادة األجور وكتبوا:
«أين بدل النقل على اساس 2
يف املئة من اساس الراتب؟»،
«نريد حقنا كام ًال يف تصحيح
الرواتب واألجور»« ،من ميضي
عشرات السنني يف تربية
االجيال لبناء الوطن ،يستحق
جبدارة حياة كرمية يف تقاعده».
وهتف املعلمون« :بدنا تصحيح
األجور ،احلد االدنى والشطور».
وتوقف املتظاهرون يف ساحة
رياض الصلح وتناوب على
الكالم نقابيون ،فشدد رئيس
هيئة التنسيق النقابية حنا غريب
على ضرورة عدم املماطلة يف
اجياد احلل ،وقال« :ال للتسويف
واملماطلة وال لكسب الوقت
وال لتشجيع التجار على رفع
االسعار اليت أكلت وهضمت
الزيادة قبل اعطائها من دون
رقيب او حسيب ،استباحوا
احلد االدنى لالجور ،وإضرابنا
وحتركنا سيستمران تصعيدًا
حتى يرتاجعوا عن موقفهم».
ووصف قرار احلكومة تصحيح
االجور بأنه «مذل ومهني،
تأبى علينا كرامتنا القبول به
مهما كانت الظروف واالسباب.
ونتظاهر اليوم السقاطه ألنه
اسوأ من القرار الذي سبقه،
ارادوا من خالله معاقبتنا الننا
اسقطنا توأمه االول وحنن نقول
هلم ،ومن هذه الساحة بالذات،
لن يكون مصري هذا القرار
بأفضل مما سبقه فكما اسقطنا
االول سنسقط الثاني بوحدتنا
النقابية وصالبة موقفنا والتفاف
العمال واالساتذة واملوظفني
والرأي العام حولنا».
وقال غريب« :نتظاهر لنقول هلم،
ال لالستخفاف بعقول الناس،
ال لالستهتار واالستقواء على
العمال واملوظفني واملعلمني،
تلك هي سياسة طاملا دفع
اصحابها امثانًا وستدفعون اذا
ما بقيتم على هذا املنوال».
وأضاف قائ ًال« :ال حلدين ادنى
لالجور ،ال للمبالغ املقطوعة،
نعم للنسب املئوية الفعلية
احلقيقية ،ال لتقسيم املوظفني
والعمال اىل فئات ،ال للتمييز
يف ما بينهم ،بل نعم لتقسيم
الرواتب واالجور على شطور
حقيقية واضحة املعامل ،وال
لالرقام االدنى اليت وعدوا بها
العمال واملوظفني واملعلمني يف
قرارهم االول وعادوا وتراجعوا

عنها يف القرار الثاني ،بل نعم
للرتاكمية يف تصحيح االجور».
وقال نقيب معلمي املدارس
اخلاصة نعمة حمفوض ان مشهد
التظاهر سيتكرر ما مل تتحرك
احلكومة وتنفذ املطالب ،واذا
كانت هذه احلشود ال تعين
شيئًا لدولته (رئيس احلكومة)
وحلكومته فهذه احلكومة ال متثل
الشعب اللبناني واذا ارادوا
مواصلة ادارة االذن الصماء
للشعب فهم يف طريقهم
وحشدنا سيتكرر مرة واثنني
وثالثًا يف كل شوارع بريوت،
فلتتعظ هذه القوى السياسية
بكل اطرافها من هذه احلشود،
وال سيما االطراف السياسية
اليت تصدر بيانات دعم سياسية
لنا ،نريد منها ترمجة هذا الدعم
يف جملس الوزراء وليس بيانات

اعالمية».
وكان رئيس االحتاد العمالي
العام غسان غصن ،ويف اطار
التحضريات لتنفيذ االضراب
العام الذي دعا اليه االحتاد يف
 27اجلاري ،التقى امس ،وفودًا
متثل احتاد النقل اجلوي واللجنة
املركزية لالساتذة املتعاقدين
الثانويني يف التعليم الثانوي
الرمسي ،وانتقد يف كلمة له
مرسوم تصحيح األجور «كونه
القانونية
العيوب
يتضمن
نفسها اليت تضمنها املرسوم
السابق» ،وقال« :هذه احلكومة
تضع العمال يف ارجوحة
اختالفاتها يف ما بينها والصراع
الدائر على الربامج السياسية
ولكن االتفاق الدائم الذي هو
ضد مصلحة املواطنني خصوصًا
حمدودي الدخل».

جعجع :استيعاب «حزب اهلل»
الدولة واقعة خطرية

قال رئيس «القوات اللبنانية»
مسري جعجع« :إننا قريبون جدًا
من التوافق املسيحي على
قانون انتخابي واحد يفتح الباب
على توافق أوسع وأمشل»،
مبديًا تفاؤله بنتائج اللقاء
املسيحي املاروني يف بكركي
اجلمعة (امس).
تعاطي
«طريقة
واستغرب
بعض الوزارات مع مشاريع
مباليني الدوالرات ،وحتديدًا
وزارة الطاقة ،اليت رد ديوان
احملاسبة مشروعها لشركات
اخلدمة الكهربائية» ،مسج ًال
جمموعة مالحظات معتربًا أنها
«تعكس كيفية التعامل الوزارية
مع اموال الدولة».
وأدرج جعجع توافق «حزب اهلل
والتيار الوطين احلر على اسم
واحد لرئاسة جملس القضاء
االعلى يف خانة تسييس القضاء
وحماولة حزب اهلل استيعاب
الدولة ،بدل العكس» ،واصفًا
ذلك بـ «واقعة خطرية مل يسجل
تاريخ لبنان مثي ًال هلا» .ودعا
الرؤساء والوزراء اىل «صد
هجوم احلزب الصاعق على
القضاء».
وقال يف حديث اىل وكالة

«نالحظ
املركزية»:
«االنباء
ببالغ األسف ،ان الدولة عوض
ان تستوعب حزب اهلل ،فإن
احلزب حياول استيعاب الدولة.
ونتمنى على رئيسي اجلمهورية
ميشال سليمان واحلكومة جنيب
ميقاتي والوزراء املتعقلني
َ
التصرف
املهتمني ببناء الدولة،
وفق املقتضى ازاء هجوم حزب
اهلل الصاعق على مؤسسة
القضاء» .ورأى ان ما جرى يف
اجمللس النيابي بني النائبني
سامي اجلميل ونواف املوسوي
اليت
النابية
«والعبارات
استعملها االخري ،غري مقبول
يف اي قاموس ،فكيف لنائب
ميثل الشعب ان يعنف نائبًا آخر
وينعته بنعوت ال تليق به ويف
حضرة اجمللس النيابي».
وجدد جعجع اشارته اىل
تعويذة
استبدال
«ضرورة
«اجليش والشعب واملقاومة»
املدرجة يف البيانات الوزارية
ويف برامج عمل بعض االحزاب،
مبعادلة وحيدة هي «الشعب
والدولة واجليش» .سنبقى
معرضني يف كل حلظة للتدهور
االمين مبختلف أشكاله ،ومن له
أذنان سامعتان فليسمع».
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لبنانيــات

ميقاتي يف باريس أواخر كانون الثاني
دو ريفيري يوضح أسباب اخلفض
اتفقت بريوت وباريس على سياسية واقتصادية وعمل
أن تكون زيارة رئيس الوزراء قوة «اليونيفيل» وما تتعرض
جنيب ميقاتي الرمسية لفرنسا له من مضايقات يف عدد
يف األسبوع األخري من كانون من القرى واحتجاجات على
الثاني املقبل ،وسيصار إىل النمط الذي كانت تتبعه يف
تركيز املوعد النهائي خالل الدوريات اليت كانت تنظمها،
الشهر احلالي.
وصوال اىل اعتداءين داميني
صحيح أنها مل توجه الدعوة حتى اآلن ،األول يف  26متوز
إليه قبل حتويل املبلغ املاضي على مدخل صيدا
املطلوب من حصة لبنان اجلنوبي والثاني يف منطقة
يف موازنة احملكمة اخلاصة صور.
بلبنان ،أي  49يف املئة من وسيسمع ميقاتي ان خفض
جمموعها ،لكنها ستكون زيارة العديد ال يعين تلكؤا يف اداء
«ود وصداقة وتقدير مليقاتي القوة املتبقية ،وان اخلفض
ّ
الذي وفى مبا كان قد وعد به يندرج يف اطار خفض يشمل
ليس فقط فرنسا بل اجملتمع مجيع القوات الفرنسية ،سواء
الدولي» ،وفق تعبري مسؤول يف افغانستان او يف شاطئ
فرنسي باشر حتضري الزيارة ،العاج ،وبالطبع يف لبنان.
ودعا إىل عدم استغراب وأكد ان اجليش الفرنسي
هذا اخلفض الذي سبق ان ابلغ ايضا انه على استعداد
خاصة
تدريبات
حصل مثيل له خالل والية لتقديم
القوة الدولية قبل حرب متوز باجليش اللبناني
ومده ببعض
ّ
 ،2006اذ جرى خفض الكتيبة اآلليات جمانا ،يتفق عليها
الفرنسية من  1500عنصر بني قيادتي اجليشني.
وأفاد أن موفد وزارة
اىل  600فقط.
وعلم من مصدر ديبلوماسي اخلارجية الفرنسية مدير
يف
الدولية
موثوق به ان االعتداء الذي املنظمات
عن
واملسؤول
استهدف مخسة جنود فرنسيني الوزارة
يعملون يف عداد «اليونيفيل» القوة الفرنسية يف قوة
يف منطقة الربج الشمالي يف حفظ السالم خارج فرنسا
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
ﺻﻔﺤﺔمن٢٢
الشهر اجلاري اثار نيكوال دو ريفيري ،سيبلغ
التاسع
ً
الرمسيني
عجل يف اختاذ املسؤولني
«سخطًا فرنسيا ّ
قرار خفض أفراد الكتيبة الذين سيلتقيهم يف 19
الفرنسية من  1300ضابط من الشهر اجلاري و 20منه
وجندي اىل اقل من  ،1000بدوافع اخلفض العسكري
وأكثر من  900عنصر ،لكنه الفرنسي يف اخلارج ،والذي
لن يؤثر على مستوى الرتحيب خيتلف باختالف الدولة اليت
الذي سيلقاه رئيس احلكومة خيدمون فيها ،منها ما هو
خالل الزيارة اليت ستحفل داخلي متعلق بالسياسة
باللقاءات مع املسؤولني الداخلية ومنها ما سببه
طليعتهم
ويف
الرئيس تقليص املصاريف املالية،
نيكوال ساركوزي ونظريه ومنها ميداني ،أي أن ال
فرنسوا فيون ،وستشمل حاجة اىل بقاء هذا العدد من
احملادثات مجيع اجملاالت من العسكريني حيث هم.

الراعي يدعو يف رسالة امليالد
إىل جتديد امليثاق

دعا البطريرك املاروني بشارة
الراعي اللبنانيني اىل ان نبين
معا وطن الرسالة ونعيش
وثقافاتنا
طوائفنا
بتنوع
وخياراتنا السياسية ،مجال
الوحدة والتضامن والرتابط،
وان جندد ميثاقنا الوطين
بعقد اجتماعي جديد نكتب به
مصري مجاعات قررت العيش
معا وتتغلب على االزمات
اليت تتعرض هلا ،ونبين دولة
ذات قيمة مضافة باستقرارها
وعيشها املشرتك» ،داعيا «اىل
الرتفع عن املصاحل الشخصية
من أجل املصلحة العامة».
وتوجه الراعي يف رسالته
امليالدية من بكركي ،اىل
«الذين يف بلدان الشرق
االوسط ومترون يف حمنة
النزاعات واحلروب وترتسم
امام وجوهكم استفهامات حول
املصري ،بالدعاء اىل اهلل».
وقال« :نتطلع معكم اىل والدة
ربيع عربي حقيقي ،ربيع سالم
واستقرار قائم على تعددية
االديان والثقافات واملساواة
يف املواطنة والدميوقراطية
العرق
أحادية
من
بعيدًا
والدين ،ولكم كل التمنيات
بأن تكون السنة اجلديدة ملية
باخلري والسالم».
واضاف« :إنها مناسبة أعرب
فيها باسم اسرة الكرسي
البطريركي عن اطيب التهاني

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

البطريرك الراعي
إلخوتنا وأخواتنا يف لبنان
وأماكن
االوسط
والشرق
االنتشار وجلميع املواطنني
السنة
وحبلول
بامليالد
اجلديدة».
وقال« :ما أحوجنا اىل التواضع
كي نستطيع اخلروج من ظلمة
الكربياء واالدعاء واالكتفاء
الذاتي ورفض اآلخر املختلف،
من ظلمة االستقواء وختوين
الغري ،وما أحوجنا اىل الفقر
بالتجرد من املصاحل الذاتية،
هذه الفضيلة حيتاج هلا
كل مسؤول وبدونها يصبح
اضعف الضعفاء .وما احوجنا
اىل حمبة تغنينا باملشاعر يف
التعاطي والتخاطب ال سيما
مع املسؤولني لنعيش مجال
الشركة واحملبة يف احلالة
الصغرية والعائلة الوطنية».

Melbourne

حمفوظ :بري
يدرس موضوع
atem
املطلوبني
واحملكومني
Electrical Contracting

H
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يف التاسع من كانون األول
اجلاري ،وحادثيت إطالق
الصواريخ األخريتني يف 29
تشرين الثاني و 11كانون
األول ،واالنفجار يف خراج
بلدة صريفا يف  2كانون
األخرى
واخلروق
األول،
وكذلك الوضع على طول خط
اإلنسحاب «اخلط األزرق»،
حبسب بيان للمكتب اإلعالمي
لـ»اليونيفيل».

واضاف« :اما املوضوع الثاني
الذي كان قد طرح فهو موضوع
اجمللس الوطين لإلعالم كانت
توجيهات دولة الرئيس يف
هذا املعنى ان اجمللس ينبغي
ان يقوم مبهماته كاملة ،وان
املؤسسات ال تقع يف الفراغ».
واستقبل بري وزير االتصاالت
نقوال صحناوي وعرض معه
تتعلق
وشؤونًا
التطورات
بالوزارة.

„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a

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

رئيس
شدد
اجلمهورية متجددة ومتكررة للقيادات
ّ
ميشال سليمان على اهمية والقوى السياسية
بالرتفع
الضيقة
احلزازات
املتوازن فوق
االمناء
حتقيق
والتبصر يف ما يواجهنا من
وختفيف االعباء عن املواطنني
ّ
واطالق ورشة التنمية يف حتديات تتطلب تضافر جهود
اجلميع بعيدًا عن الفرق
القرى والبلدات اللبنانية.
واعترب خالل لقاءاته مع والتشرذم.
املواطن
«ان
زواره امس االول انه لبلغ واضاف:
هذا اهلدف ال بد من اقرار اللبناني اىل اي فئة انتمى
الالمركزية االدارية ،مشريًا هو اليوم يف ضياع على
اىل ان دوائر املديرية العامة مستوى االزمة السياسية
لرئاسة اجلمهورية تعكف املستفحلة واليت تنعكس
على مواكبة وزارة الداخلية سلبًا على حياته ومعيشته
وما
واستقراره.
والتشاور مع املعنيني الجناز وامنه
املشروع الذي سيكون بندًا احلوادث االمنية املتفرقة
اول على جدول اعمال جملس منها الكبري ومنها الصغري اال
الوزراء مطلع النصف االول تعريض للبنان واللبنانيني
من السنة املقبلة بعد اجناز ملزيد من الفلتان
والتسيب
ّ
مشروعي قانوني االنتخابات مما ينذر بأخطار كبرية على
الوطن».
النيابية واملوازنة.
ويف نشاطه عرض الرئيس وزار بعبدا مطران بريوت
سليمان مع وزير االتصاالت للروم الكاثوليك كرييللس
نقوال صحناوي اخلطوات اليت بسرتس مع وفد لدعوة
اىل
سليمان
تقوم بها الوزارة لتعزيز الرئيس
اخلليوي القداس السنوي يف عيد
التخابر
قطاعي
ّ
املطرانية يف الرابع من
وتصفح االنرتنت.
وتناول مع النائب متام سالم الشهر املقبل.
االوضاع السياسية الراهنة واستقبل سليمان وفدًا من
الداخلية مجعية جتار كسروان وجونيه
الساحتني
على
والفتوح عرض له واقع
واالقليمية.
Saturday 4 June 2011
Page
وبعض 22
اليت
املطالب
بعد اللقاء قال النائب سالم :التجار
«إنين ال اجد سبي ًال ملواكبة تعزز احلركة االقتصادية
اال
املستجدات
مطالبة والسياحية يف املنطقة.

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
استقبل رئيس جملس
النواب @¿@@Security
نبيه بري بعد ظهر امس رئيس
“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
اجمللس الوطين لالعالم عبد
ÊäÏj‹ﬂ
اهلادي حمفوظ الذي قال بعد
اللقاء« :خرجت بانطباع متفائل
@@#by@Ú◊ãí
اجتماع الناقورة ناقش
التطورات األخرية جلهة تعزيز فكرة الدولة وتعزيز «@bÁÜaá»néa@Â
املشرتك بني اللبنانيني وتأكيد
اخلروق
أسارتا :األطراف مسؤولون عن منع
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
وحدة املواطنية اللبنانية ونبذ @…Óª@ÚÓj‹n€
قال أسارتا :املذهبية والطوائفية السياسية.
ناقش اإلجتماع العسكري إثر االجتماع
الثالثي اللبناني – الدولي «إن اهلجوم ضد اليونيفيل ،وأشار إىل أنه «ملس يف موضوع
 االسرائيلي ،برئاسة القائد إضافة إىل حادثيت إطالق املطلوبني واحملكومني ،ان هناك @Âﬂ@·ÿmbuby^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñيف اهتمامًا غري عادي به من
العام]<›Çœi
لـ»اليونيفيل» اجلنرال الصواريخ واالنفجارين
جملس @ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
ألربتو أسارتا يف موقع لألمم مدينة صور ،تشكل خروقا النواب ومن دولة الرئيس،
املتحدة على معرب رأس أمنية خطرية يف منطقة حبيث ان اجمللس يعكف حاليًا
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
]<‹ñi<Ìäâˆπ
الداخلية والوزارة على @ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
الليطاني وانتهاكًا مع وزير
الناقورة ،القضايا ذات الصلة جنوب
معاجلة امللف».
بتنفيذ قرار جملس األمن لقرار جملس األمن .1701
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
ويف موضوع املصاحلات،
اكد @äb»édi@@Úñb©a
الدولي  ،1701مبا يف ذلك وأؤكد أيضًا أنه تقع على
«للمساهمة
استعداد الرئيس بري
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
اهلجوم بالعبوة الناسفة اليت عاتق األطراف مسؤولية منع
يف اجياد عالج للمشاكل اليت
استهدفت جنود «اليونيفيل» خروق القرار  ،1701مبا يف
Úèœb‰ﬂ
تقع بني العائالت».
ذلك اخلروق الربية واجلوية
مسلحني
أفراد
ووجود
غري مصرح هلم يف منطقة
العمليات .إننا نتخذ تدابري
ملموسة ،جنبًا إىل جنب مع
القوات املسلحة اللبنانية،
ملواصلة تعزيز األمن يف
مجيع أحناء منطقة عملياتنا،
يف حني تستمر اجلهود
لتحديد مرتكيب هذه اهلجمات
والقبض عليهم».

سليمان :الالمركزية بعد مشروعي
االنتخاب واملوازنة

FFF

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

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


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

الوطـن قبـل اجلنسيـة
ادمون صعب
ٌّ
ُ
حياته لرجاله»
«كل يريد رجاله حلياته يا َمن

(املتنيب)

تساءل كثريون عن مغزى إقرار جملس الوزراء الثالثاء املاضي
قانون استعادة اجلنسية اللبنانية ،وهو مطلب مسيحي مزمن
يتعلق باملغرتبني الذين هاجروا يف ظروف اقتصادية وسياسية
صعبة منذ القرن التاسع عشر ،وانقطعوا عن الوطن ،بل نسوه
وأصبحت هلم أوطان أخرى اختلطت فيها اجلنسيات باألنساب،
واللغات باالتنيات .وأخلصوا للبلدان اليت احتضنتهم فبذلوا من
أجلها عرق اجلبني والروح والدم يف بعض األحيان وفاء وإخالصًا
وردًا للجميل.
ورغم ان القرار وضع قاعدة «ذهبية» السرتداد اجلنسية وزيادة
أعداد املسيحيني الذين سيشاركون مستقب ًال يف االنتخابات
يؤمل املسيحيني باستعادة بعض الوزن
النيابية من بعيد ،مما ّ
الذي أفقدتهم إياه اهلجرة اليت استنزفت قرابة ثلثهم .وقد
قضت هذه القاعدة بأن تكون للراغب يف استعادة اجلنسية صلة
قربى دموية باألب واجلد ـ رغم ذلك فإن مثة من يعتقد ان األمل
ضئيل يف ان يؤدي القانون الغاية املنشودة مسيحيًا ،نظرًا
حتول منذ انتهاء احلروب العبثية اليت
إىل ان «الوطن الصغري» ّ
كان أفرقاء مسيحيون مسيطرين فيها بقوة السالح ،من «مالذ»،
كما وصفته الكنيسة املارونية ،و»جاذب» للمضطهدين الباحثني
عن األمان واالستقرار واحلرية ،إىل «طارد» ألهله ،خصوصًا
للمسيحيني ،وان الصورة مل تتغيرّ منذ اتفاق الطائف وإصالحاته
مطلع تسعينيات القرن املاضي ،وتبدل موازين القوى الداخلية،
بعد زوال «املسحة» املسيحية عن احلكم ،بسحب الصالحيات غري
احملدودة من رئيس اجلمهورية املاروني إىل جملس الوزراء جمتمعًا
حتول رئيسًا فعليًا ،بفعل عدم إكمال إجراءات
برئاسة مسلم سين ّ
تنفيذ اتفاق الطائف ،خصوصًا جلهة تنظيم عمل جملس الوزراء
ورسم حدود الصالحيات املنوطة برئيس هذا اجمللس ،وكذلك
إصدار مراسيم تنظيم عمل رئاسة اجلمهورية ،وحتديد الدور اجلديد
تبدل وضعه ومل يعد رئيسًا للسلطة اإلجرائية.
للرئيس بعدما ّ
يضاف إىل ذلك عدم إنشاء جملس للشيوخ ،وحتقيق الالمركزية
اإلدارية ،وإصدار قانون السلطة القضائية املستقلة ،فقانون
الدفاع ،واخلطة اإلمنائية الشاملة ،وصو ً
ال إىل وضع قانون جديد
لالنتخابات خارج القيد الطائفي بغية متكني الشعب من إعادة
تفويض السلطة بطريقة دميوقراطية ،بعدما كان هذا التفويض
ُ
استعيد بامسه تارة بواسطة
قد استعاده الشعب ،أو باحلري
امليليشيات واجلماعات املسلحة ،وطورًا بواسطة الطوائف
وتشكيالتها املختلفة.
ولقد أدرك البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي أهمية
معاجلة الوضع املسيحي ،من أجل تغيري الصورة ،صورة الوطن
الذي كان للمسيحيني دور يف إنشائه ونيله استقالله ،وهم
الذين مل يظهروا يومًا ،يف أدبياتهم اهتمامًا بإنشاء الدول ،إذ
كان املاروني ،على ما كتب األب يوحنا تابت يف «إنسان الشحيمة
املارونية ،مزارع وطبيب»« ،إنسانًا يهرب من الظلم واالضطهاد،
وال يهتم كثريًا لبناء األوطان وإنشاء الدول» .وهو يلتقي يف
ذلك مع الدكتور غسان العياش الذي أورد يف حبثه التارخيي
القيم عن «جممع اللويزة « »1736ان املوارنة قدميًا وحديثًا ،خبالف
ّ
سائر مسيحيي الشرق ،مل يعتربوا طائفتهم جمرد دين أو مذهب
أو ملة ،بل اعتربوها انتماء قوميًا ووطنيًا ( )...وقد متيزوا عن
سائر امللل املسيحية يف الشرق ،مبوقفهم احلذر وحتى املعادي
لسلطة اإلسالم السياسية ،علمًا ان املذاهب األخرى اليت مل تعترب
أنفسها شعوبًا وقوميات ،متكنت من التعايش دون صعوبة مع
احلكومات اإلسالمية ،وقبلت باالخنراط يف اجملتمع السياسي
اإلسالمي ،مبجرد أن أمنت لنفسها حرية العبادة وحق ممارسة
الشعائر الدينية».
وأشار ميشال شيحا يف مقال له يف جمموعة «السياسة اخلارجية»
إىل أن «الصراع من أجل البقاء كان أولوية مسيحية» ،وان فكرة
األخوة و»العيش املشرتك» مع املسلمني كانت خيارًا بني الوجود
والفناء.
لذلك مل تكن األرض تعين الوطن ،بل هي «مالذ آمن» يف اجلبال
ال يرتدد الالجئ إليها يف النزوح عنها إىل أي أرض أخرى خلف
البحار ،واكتساب جنسية أهل تلك األرض واالنتساب إليهم،
وذلك يف غياب الثقافة القائمة على فكرة الدولة والوطن،
والتعلق باألرض ،ووحدة احلياة مع بقية «اإلخوة» ،حتى فكرة
الوطن النهائي بقيت وسيلة غامضة للدفاع عن النفس يف وجه
أصحاب املشاريع الوحدوية .وقد أظهرت اهلجرة الكثيفة سطحية
هذه الفكرة وافتقارها إىل اجلذور الوجدانية قبل الوطنية.
املوسع الذي يعقد غدًا يف
هذا كله يطرح على اللقاء املسيحي
ّ
بكركي للبحث يف قانون االنتخاب ،حتديًا كبريًا لبناء وطن وليس
مالذًا ،واإلقدام على مشروع ينطلق من قانون االنتخاب الذي
حيقق التمثيل احلقيقي والواقعي للمسيحيني على حنو يظهر

وزنهم داخل الصيغة ،ويقنعهم ،كناخبني ،بضرورة العودة إىل
الدولة واملشاركة الواسعة يف العملية االنتخابية ،وبأن للصوت
املسيحي هذه املرة دورًا يف رسم مستقبل لبنان.
ومع ان معظم األفكار حول قانون االنتخاب تدور حول النسبية ،فإن
ما طرحه اللقاء األرثوذكسي جلهة أن تنتخب كل طائفة ممثليها،
ّ
يسلط الضوء على ممارسات سابقة ،سواء
جلدير باالهتمام ألنه
ً
يف تقسيم الدوائر أو نقل النفوس خالفا للقانون ،جعلت نصف
ممثلي املسيحيني خمتارين ومنتخبني من غري املسيحيني.
وباالنتقال من «املالذ» إىل الوطن ،لن يقول مسيحي بعد اآلن:
«هذا البلد مل يعد لنا فلنغادره» وحيمل حقيبته وميشي .كذلك لن
يقول ،أيًا تكن األخطار والصعاب «هذه الطائفة ما عاد ينعاش
معها» ،كما حصل مع السنة عام  ،1975ومع الدروز عام ،1982
ومع الشيعة بعد حرب متوز .2006
وسيكون اخليار :إما البقاء معًا ،أو الفناء معًا.

حفر جبل التغيري واالصالح بأبرة
هل من املمكن حفر اجلبل بأبرة؟
هل من املمكن ان تكون كتلة التغيري واالصالح قادرة على
هدم جبال الفساد والرشاوي بأبرة الصرب واملثابرة مع نظام
طائفي ترتاكم احنرافاته منذ قيامه ومن سيء اىل اسوأ؟
هل من املمكن ان يصل الفريق املتعطش اىل السلطة
اىل واقع يرى فيه تيار التغيري واالصالح يائسًا من حتقيق
اهدافه؟
ً
ً
ان من ال يعرتف باملصاعب والعقبات يكون مكابرا بعيدا عن
الواقع ...ولكن شرف حماوالت حتقيق االصالح لن يتوقف
ولن ييأس وعلى املتباكني على خسارة السلطة ان ال يعدوا
انفسهم بعودة قريبة اىل عهد
التفرد باستغالل اموال
ّ
الشعب وادارة الدولة كمزرعة خاصة.
من الغريب جدًا ان نرى الفرقاء من مجيع اجلهات يهجمون
بضراوة على كل مشروع ومقرتح يهدف اىل بناء دولة وخدمة
املواطنني وتأمني العيش الكريم هلم ..يهجمون للعرقلة
فقط حتى ال يقال ان كتلة التغيري واالصالح حققت اجنازًا
يف قطاعات الكهرباء واالتصاالت وحقوق العمال واعادة
الفارين اىل اسرائيل.
مر قانون تأمني الطاقة الكهربائية بصعوبة بالغة وحاول
لقد ّ
الكثريون افشاله وابقاء الظالم بذرائع واهية ومعيبة.
وحاولوا عرقلة مشروع تأمني االتصاالت السريعة لالنرتنيت
ومنع خفض اسعار االتصاالت اهلاتفية.
وحياولون عرقلة قانون عودة اللبنانيني الفارين اىل اسرائيل
بالطرق القانونية حتى ال يقال ان الفضل بعودتهم يعود
ّ
للجنرال عون الذي طالب
حبل مشكلتهم منذ اليوم االول
لدخوله الندوة الربملانية.
ومتكنوا من داخل احلكومة وخارجها من افشال قانون حقوق
العمال الذي قدمه الوزير شربل حناس حاجبني عن الكادحني
ّ
االقل.
ثلث حقوقهم على
وعندما مت دفع حصة لبنان للمحكمة الدولية قال املتباكون
على خسارة السلطة ان سوريا وايران قررتا ذلك .وقبل ذلك
بيوم واحد اعلنوا ان سوريا وايران وحزب اهلل ال يريدون
متويل احملكمة.
بعد كل انتخابات جامعية الحتادات الطالب يسرعون اىل
اعالن النصر قبل صدور النتائج وبعدما تتأكد خسارتهم
يعلنون ان طالب حزب اهلل وحركة امل واالحزاب اليسارية
هي سبب فشلهم وكأن هؤالء الطالب ليسوا لبنانيني.
االسبوع القادم ستصدر حمكمة التمييز العسكرية حكمها
بقضية العميد املتقاعد فايز كرم ،فاذا ألغي احلكم واخلي
سبيل العميد كرم سيقولون انها صفقة مع القضاء
املسيس
ّ
واذا ثبتت احملكمة حكم السجني عامني سيقولون انه حكم
ّ
خفيف
وخمفف.
ان ادوات واقالم احلملة جاهزة واالموال تتدفق دون توقف
خوفا من االبرة اليت ستهدم جبل الفساد واملفسدين .كانت
آخر اخرتاعات كتاب االجرة هي خرب دفع  ٧٠٠مليون دوالر من
وزير املال للجنرال عون .ولكن اخلرب مل حيدث اي ضجة الن
االكاذيب املتكررة يوميًا مل تعد تلفت حتى انظار املواطنني
العاديني.
اننا ندعوهم اىل القليل من الكذب والعودة اىل الضمائر الن
املال لن حيجب احلقيقة إال قلي ًال.

التيار اللبناني االسرتالي املتحد ـ سيدني

االنسحاب من العراق:

هزمية أمريكية أم انتصار إيراني؟
بطرس عنداري

اعلنت حكومة املالكي يف بغداد ان ايران وافقت على بقاء
 ٥١ألف جندي امريكي يف بغداد وسائر احناء العراق .يدل
هذا اخلرب على املأساة االمريكية وقبوهلا ان تكون خاضعة
لالرادة االيرانية ،وهذا
التصرف مل يفاجىء املراقبني الن
ّ
الصمت االيراني على االجتياح االمريكي للعراق والتغاضي
عما ارتكبته القوات من قصف وتدمري لالماكن املقدسة يف
النجف االشرف ،مل يكن سرًا.
وحتى تقبل الواليات املتحدة كدولة عظمى وحيدة يف العامل
باخلضوع لالرادة االيرانية يف العراق ،فال شك ان ما جرى
وجيري يف اخلفاء هو أكرب مما يشاهد ويسمع ويعلن عنه.
هل كان دفاع مرجعية السيستاني عن االحتالل االمريكي
بريئًا وعابرًا؟ ...وهل كان االحتضان االمريكي آلل احلكيم،
قادة ما يعرف باجمللس االعلى للثورة االسالمية ،صدفة ام
جزءًا من صفقة خطرية؟ ...هل كان رفض ايران املشاركة
الفعالة مبقاومة االحتالل االمريكي عرب ميليشياتها العشرين
ّ
داخل العراق اسرتاتيجية بريئة ام خطة للوصول اىل ما
وصلت اليه االمور حاليًا؟
أمجع خرباء احلروب االهلية يف امريكا واوروبا خالل احتدام
عمليات املقاومة العراقية ضد االحتالل ،ان ايران كانت
قادرة على حتويل العراق اىل جحيم امريكي اسوأ من فيتنام
فيما لو شاركت املقاومني العراقيني او دعمتهم بالعتاد
والسالح واملال.
لقد حققت ايران اجنازًا كبريًا يف العراق وثأرت من هزمية
مثانينيات القرن املاضي وشرب كأس السم دون ان تدفع
نقطة دم واحدة ،فيما اعرتفت واشنطن خبسارة  ٠٠٦٤قتيل
و ٠٣ألف جريح ومعاق ...وكانت خسارة امريكا الكربى
بانهيار اقتصادها ومواجهتها اسوأ أزمة مالية يف تارخيها
لتبلغ مديونيتها رقمًا خياليًا يزيد عن  ٤١تريليون دوالر...
وهذا ومل تذكر امريكا عدد قتالها من املرتزقة واجملندين
االجانب الذي جتاوز العشرة آالف.
ولكن هذه اخلسائر االمريكية تبدو قليلة ومتواضعة قياسًا
خبسائر العراق :مليون ونصف من القتلى ،نصف مليون
معاق ومشوه جسديًا ،مخسة ماليني يتيم ،مليون أرملة،
مخسة ماليني
مهجر يف اخلارج والداخل ،مدن وأحياء وقرى
ّ
مدمرة وبنى حتتية حبالة مذرية ،وانفصال االقليم الكردي
ّ
عن سائر احناء العراق ليصبح قاعدة امريكية او اسرائيل
ثانية علنية.
ومن االمور اخلطرية ان الدستور العراقي الذي وضعه
االمريكي الصهيوني نوح فيلدمن يسمح الي اقليم عراقي
مثل املوصل والبصرة واالنبار ان جيري استفتاء ويعلن قيام
حكم مستقل مثل اقليم كردستان العراق.
ماذا يبقى من قوى االحتالل االمريكي يف العراق ،وهل
االنسحاب كامل وفعلي؟
انه انسحاب يريح اخلزانة االمريكية ويقلل من نفقات
احلرب الباهظة .وحيتفظ االحتالل على أرض العراق مبا يلي:
 ٥١ألف جندي ومخس قواعد عسكرية جمهزة بالصواريخ
واملدفعية الثقيلة والطائرات ،أكرب وأضخم سفارة أمريكية
يف العامل يبلغ عدد موظفيها تسعة آالف ،اكثر من مخسة
آالف خمرب تابعني للمخابرات املركزية من عراقيني وغريهم،
وأعداد املرتزقة
وحراس املنشآت والشركات االمريكية اليت
ّ
تستولي على عقود إعادة البناء يزيد عن اخلمسني ألفًا...
ومن شروط االتفاق العراقي  -االمريكي منع حماكمة اي
جندي او مرتزق امريكي يف احملاكم العراقية مهما كانت
فعلته.
بدا البيت األبيض مسرورًا وكثري االنشراح مع بداية املرحلة
االخرية من سحب قواته من العراق .وأعلنت واشنطن باعتزاز
ان املالكي ليس رجل ايران او عمي ًال هلا .ومن املعروف ان
مجيع الذين تسلموا السلطة يف العراق منذ االحتالل دخلوا
على ظهور الدبابات االمريكية وكانوا يتنقلون خالل سنوات
طويلة بني ايران وواشنطن ولندن والقاهرة ودمشق.
اخريًا ،ال بد من اشارة صغرية اىل ما يسمى اجلامعة العربية
تدع اىل عقد اجتماع ولو شكلي لبحث موضوع اجتياح
اليت مل ُ
وتدمري دولة عربية رئيسية ،بل واصل مجيع اعضاء هذه
املؤسسة عالقاتهم احلميمة مع واشنطن ...وها هم اعضاء
اجلامعة املهزلة يدفعون مثن تهاونهم وهوانهم يف مصر
واليمن وسوريا وليبيا وتونس واآلتي أعظم.
ان قراءة املستقبل والتخطيط االسرتاتيجي البعيد املدى من
االمور اليت مل يبلغها العقل العربي ،وعلى الطريق مزيد من
الكوارث الن ما نراه ال يبعث على اي أمل.
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لبنانيات

ال صفة سياسية للقضاء وإال ُ
بطلت مهمته

العماد عون بعد اجتماع التكتل :لدينا نهج يف التّعيينات ،وال ميكن ألحد أن يشرتينا ال بوظيفة وال مبال

ّ
تكتل التغيري واالصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
وبعد االجتماع حتدث العماد
ميشال عون اىل الصحافيني،
فأعلن بداية عن إقرار جملس
مقدمني من قبل
الوزراء ملرسومني َّ
ّ
التكتل منذ سنوات ،االول
يتعلق
حبق املتحدرين من أصل لبناني
باستعادة جنسيتهم ،والثاني
ّ
يتعلق بإلغاء ضريبة ال  TVAعن
البنزين ،الفتًا اىل أن اإلسراع يف
ّ
إقرار املشاريع
يوفر على اخلزينة
وعلى البلد الكثري من املشاكل.
ويف موضوع التعينات اكد أن
ليس لديه «أزالمًا» يف اإلدارة بل
زمالء يسهرون على حسن سري
العمل ،مشددًا أنه ال يأمتن أيًا كان
وأن األٍمساء اليت يطرحها عليها أن
تشرفه يف عملها يف هذه املرحلة،
ّ
خيرج من احلكم.
وأيضًا بعد أن
َ
وتعليقًا على االتهامات الفرنسية
لسوريا بأنها وراء االعتداء على
اليونيفيل قال العماد عون إن
احلكومة الفرنسية على ما يبدو
تعلمت من أصدقائها يف  14آذار
االتهام السياسي.
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
ّ
تبلغنا اليوم عن إقرار جملس
الوزراء ملرسوم استعادة اجلنسية
بعد سبعة أعوام من تقدميه،
ومرسوم رفع ال TVAعن البنزين
بعد أربعة أعوام من تقدميه ،هذان
املرسومان
مقدمان من تكتل
ّ
التغيري واإلصالح ،األول ّ
ّ
موقع من
ّ
ّ
النائب نعمة اهلل أبي نصر،
والثاني
ّ
موقع مين يف العام  .2008يا
ليتهم اقتنعوا يف حينهاَ ،لكانوا
ّ
وفروا الكثري.
ً
ّ
زارني اليوم
لقد
،
ا
ثاني
ممثلون
َ
عن جلان األهل يف مدارس من
جبيل وكسروان واملنت وبعبدا،
ُيعانون من مشكلة زيادة األقساط
تقول
واملدارس
املدرسية،
األمر
إن
ناتج عن زيادة أجور
ّ
ٌ
َ
ّ
املعلمني ..هناك تناقض مصاحل
تهمنا
بني ثالث جهات
مجيعها،
ُ
ّ
املدارس،
يهمنا أصحاب
إذ
يهمنا
ُّ
ُّ
ّ
املعلمون،
ويهمنا األهالي .لذلك
ُّ
سندعو قريبًا ممثلني عنهم إىل
نقاش ُم َت َ
يسمعه ّ
لفز كي
النواب
َ
ٍ
ّ
ِ
وجهات ّ
والشعب ويعرفوا
النظر،
َ
الرأي العام أن
إذ على
يعرف
ّ
س ُت َح ُّل القضية؛ فال نريد أن
كيف َ
أزمة العمال ّ
َ
نكرر
اليت نتخّب ُط فيها
ّ
ً
ّ
يت
وال
ا
حالي
أور َثتنا مشكالت أخرى
َ
ثانوية.
من ٍ
جهة أخرى ،حنن حاليًا يف موسم
ّ
أنعم اهلل
الزيتون ،وقد
والطبيعة
ّ
َ
مبوسم ُمثمر
هذا العام
جيد
ٌ
ٍ
وإنتاج ّ
على املزارعني ،ولكن السوق عاطل
وإمكانية التصريف متدنية .لذلك
هم يطالبون احلكومة زيادة الكمية
ّ
ألن هناك
اليت ستبتاعها منهمّ ،
السوق ّ
اللبنانية.
فائضًا كبريًا يف ّ
ُ
ً
أن هناك أسواقًا
مفتوحة هلم
نعرف ّ
يف اخلارج ولكنهم جمربون على
تطبيق املعايري األوروبية خصوصًا،
ألن أوروبا هي ّ
اليت تستورد ّ
منا
ّ
القسم األكرب .شخصيًا ،أنا من
الزيت جيب
الرأي ،وأرى أن ّ
هذا ّ
ً
ّ
ملعايري
ا
وفق
ع
يصن
أن
السوق
ّ
ّ
العاملية كي
نتمكن من بيعه أينما
كان .كما ّ
أنه جيب علينا أن ُنعطيه
تسميات خمتلفة مثل «ماركات»

حدة األمور
يوميًا؟ لكي يزيدوا من ّ
ّ
يطلقون
إن
الصواريخ ليقولوا ّ
ّ
حزب اهلل يعمد اىل تأزيم الوضع
على احلدود ويشعل حربًا
لبنانية-
ّ
إسرائيلية .أنا لن أقول لكم ما
ّ
الذي جيب أن تفعلونه مبواضيع
ّ
الس
والتصاريح
الصحف
ياسية،
ّ
ّ
ّ
فليفعل بها ٌّ
كل منكم ما يشاء.
قمة روحية
س :هل سيكون هناك ّ
سياسية يف بكركي؟
ّ
قمة
سياسية وليست
ج :هناك ّ
ّ

ّ
ّ
تدل على املنطقة
النبيذ حبيث
الصادر عنهاّ ..
ألنه إن كان
زيت
ٌ
ّ
غري جيد ،فال
ما من لبنان
نريد
ُ
َ
يت ّ
أن
اللبناني
الز ُ
يتحمل الضرر ّ
ّ
جيدًا
بر َّم ِته ،أما إذا كان كل ّ
الزيت ّ
ُ
فذلك حسن ،يصبح هناك منافسة
ٍ
بني
زيت وآخر من أجل تصديره
للخارج وأيضًا َب ِ
الداخل.
يعه يف ّ
اآلن يوجد زيت يف
السوق حيوي
ّ
وي َس ّمونه «زيت
 %30زيت زيتونُ ،
زيتون»!! كيف ذلك؟! نسبة %30
ّ
ال
تشكل زيت زيتون!! جيب على
كل ما ُيباع يف
السوق أن يكون
ّ
لصق
ينص على مكوناته،
عليه ُم َ
ُّ
كما حيصل يف الدول االخرى.

من هنا ،على مؤسسة محاية
املستهلك ووزارة
الصناعة أن
ّ
تتابعا املراقبة وتكشفا عن
املخالفات ّ
ّ
اليت
تتعلق بهذه املادة.
ُ
الزيتون هي من أمجل الثمار
شجرة ّ
اليت أعطاها ُ
اهلل لإلنسان ،وتفيده
مبجاالت عدة ،فباإلضافة اىل الثمرة
والزيت حبد ذاتهما ،فإن الزيت
يستخدم أيضًا يف حفظ املأكوالت
 ،ومن دون مواد مسرطنة كتلك
ّ
توضع حلفظ ّ
َ
اليت
الطعام .والبذور
تستعمل وقودًا للتدفئة ...من هنا
ضرورة احملافظة على هذه ّ
الشجرة
ِ
جودتها.
وإنتاجها وعلى
ِ
يف موضوع آخر ،هناك قضية
ّ
تتعلق مبحكمة ّ
أثريت مؤخرًا
التمييز
العسكرية وبرئيستها القاضية
أليس شبطيين ّ
تعر َ
اليت
ضت إىل
ّ
هجوم «طويل عريض» ..قد يسأل
ٍ
ُ
البعض ملاذا حنن ساكتون عن
املوضوع ،حنن ساكتون ّ
ألننا ال
منلك ال ملف اإلتهام وال احلكم.
لدينا مؤسسات قضائية نعت ُربها
مسؤولة .احلكم
صدر ،ولسنا
َ
حنن املسؤولني عن مراقبة طريقة
ّ
نتدخل مع
صدوره ،عندما
قاض
ٍ
إن األمر ال
خيصنا،
سيقول لنا ّ
ّ
إذًا على
السلطات املختصة –
ّ
َ
إن كانت موجودة – أن
تعرض
املوضوع
بشكل موضوعي .ومن
ٍ
ناحية أخرى ،حنن طرحنا ملنصب
رئيس جملس القضاء األعلى امسًا
منافسًا للقاضية شبطيين ،وعليه،
ال جيوز لنا أخالقيًا ان نقول حبقها
للسلطات
أي كالم ،بل نرتك األمر ّ
املختصة.
أود التشديد أن ال وجود
وهنا ّ
لقاض عوني ،أو
لقاض حزبي،
ٍ
ٍ
أو
لقاض كذا وكذا ..القاضي
ٍ
هو قاضي! وعندما يصبح لديه
صفة سياسية ،ال يعود قاضيًا.
ملزمون بالتفتيش
حنن كسياسيني َ
َ
على هؤالء القضاة حتى
نعينهم
َ
يف مراكز أساسية ليحفظوا
حرمة
القضاء وحيافظوا على العدالة
وعلى سري األمور
بشكل سليم.
ٍ
ال ميكنكم أن ُت َس ّموا قاضيًا عونيًا
أو غري عوني ( .ولكن طبعًا إذا
أر مُ
دت أن تشريوا اىل املواصفات
َ
احلسنة ،بالقول ّ
إنه «عوني» فال
مانع (مازحًا) .فنحن عندما ندعم
أحدهم اىل مركز معني فهذه
َ
واجباتنا ،حنن
نعينه ،ألننا سلطة
ّ
يف الوزارة ،سلطة تعيني ،ولكن
حنن ال نأمتن أيًا كان ،فمن
نطرح
ُ
ِ
يشر َفنا يف
امسًا عليه أن
عمله
ّ
يف هذه املرحلة ،وأيضًا بعد أن
خنرج حنن من احلكم .هؤالء هم
َ
األشخاص ّ
الذين ندعمهم  ،ليس
لدينا «أزالمًا» ،لدينا زمالء يف

روحية.
ّ
س :أنتم ستشاركون فيها؟
ج :طبعًا سنشارك ،لنناقش
موضوع قانون اإلنتخاب.
ستتضمن هذه
س :هل
القمة
ّ
ّ
وأمنية؟
جنوبية
مواضيع
ّ
ّ
ج :ال أعرف إن قدم أحدهم طرحًا
كهذا ،وال أعتقد .هذه
القمة هي
ّ
ملوضوع قانون اإلنتخاب .ويف
ّ
كل األحوال ،ستتابعون األمور يف
حينها عن كثب.

عميل سابق لـ«سي آي ايه» يف لبنان:
اإلدارة يسهرون مثلنا على حسن
سري اإلدارة ،ومن يريد أن
يتحدانا
ّ
يف هذا املوضوع َ
أحدًا
«فليكمش» َ
ممن دعمناهم وقد ارتكب هفوات
ّ
سيئات.
أو ّ
حافيني:
ثم أجاب عن أسئلة ّ
ّ
الص ّ
س :يف املرحلة األخريةُ ،أثري
الكثري من األمور يف اإلعالم ويف
الس
األوساط
ياسية عن العالقة
ّ
ّ
الوطين
التيار
بني
احلر وحزب اهلل
ّ
وحركة أمل ،خصوصًا بعد اجللسة
ُ
قر فيها قانون األجور،
اليت أ ّ
ّ
توصلت
إىل أين
اإلتصاالت بني
ّ
الصورة؟
األطراف لتوضيح ّ
ً
ج :احلوادث حتدث
عادة يف العمل
السياسي .لدينا نهج يف ّ
التعيينات
ّ
ويف مشاريع
الدولة .مشاريعنا
ّ
وطنية،
وسأعدد بعضًا منها:
ّ
ّ
ّ
اإلتصاالت تعمل للوطن بأكمله،
الكهرباء باتت حاجة
ماسة جلميع
ّ
ّ
املواطنني ،كذلك األمر
بالنسبة
للمياهّ ،
كل هذه املواضيع تزيد
أن استخراج
من كلفة العيش .كما ّ
ماسة أيضًا ّ
ّ
النفط بات حاجة
ألنه
ّ
يدعم اإلقتصاد الوطين ونستطيع
ّ
خنصص قسمًا منه
أن
للتنمية.
ّ
أن
ال
سنسدد الديون
ّ
أحد ّ
لن ٌ
يتأم ّ
ّ
من استخراج ّ
ألن ّ
النفط
النفطّ ،
ّ
للتنمية ولألجيال
هو
الصاعدة
ّ
وسننشئ له صندوقًا
وطنيًا يكون
ّ
مسؤو ً
ال عن توظيف األموال اليت
ستعود للبنان من استخراجه .هذا
ّ
النفط ليس لنا فقط أو ألوالدنا،
بل ألبناء أوالدنا ولعشرين
جيل
ٍ
ّ
أحسنا توظيفه
الحق إن
تنمويًا.
ّ
ويف
السياحة ،إن ازدهر هذا
ّ
سيؤمن مدخو ً
ال ّ
القطاع
لكل الوطن.
ّ
أي مشروع
إذًا حنن ال نعمل على ّ
ليكون لضيعتنا أو ألمالكنا .حنن
ال نعمل على املشاريع
اخلاصة ال
ّ
لنا وال لغرينا .حنن ّ
منثلكم ونعمل
ألجلكم .أفضل مكافأة لنا هي
رؤيتكم سعداء ،أي عندما
يتحسن
ّ
وطننا ويكون أبناؤه مرتاحني يف
العيش فيه .إذًاّ ،
كل
القصة تكمن
ّ
بني ّ
التعيني وبني املشاريع ،فهل
نغتنم الفرصة ونبين وطنًا؟ حنن
ال نستطيع أن حنصل على الفرص
دائمًا ،فاآلن هناك أناس ينذرون
أنفسهم للوطن .مررنا
ام
بأي ٍ
ّ
ّ
أقله على
صعبة كثرية،
الصعيد
ّ
ّ
الشخصي ،وأنا أعترب ّ
أنين ال أزال
على قيد احلياة بفعل القضاء
قصة
والقدر .لن أسرد لكم اآلن ّ
حياتي والعذابات اليت مررت بها،
ولكن ّ
أن عزائي الوحيد
أؤكد لكم ّ
بشيء
أقوم
هو أن
جيد هلذا الوطن
ّ
الذي كنت نذرت له حياتي ،لذلك
أقدم له عملي وما ّ
تبقى من وقيت
ّ
جيدًا .إذًا ،ال أحد
ألبين فيه شيئًا ّ

يستطيع أن يشرتينا من خالل
وظيفة ّ
ألننا ال نبحث عن الوظائف.
ال احد يستطيع ان يشرتينا باملال
ّ
ألننا ال نستطيع أن نكثر من
ّ
ً
الطعام كوننا ّ
نتبع
محية (ضاحكًا).
ال أحد يستطيع ان يبتاعنا ال بربطة
عنق وال جبوارب وال بأموال العامل
ّ
كله .املليار هو عبارة عن رقم،
هو
واملليون
رقم أيضًا ،والواحد
ٌ
رقم كذلكّ .
هو
كلها أرقام تشبه
ٌ
بعضها .يكفي اإلنسان أن يتمتع
باالكتفاء الذاتي ليعيش بسعادة.
س :هل سيكون هناك إنعكاسات
جراء ما حيصل
ّ
أمنية على لبنان من ّ
يف سوريا على غرار ما حصل يف
اجلنوب؟
ج :هناك بعض اإلنعكاسات يف
ّ
عكار لغاية اآلن ،وآمل أن
تتم
ّ

معاجلتها .أنا أسأل املسؤولني
ألن من خيرتع
قصة
عن األمنّ ،
ّ
املنطقة العازلة واملنطقة
األمنية،
ّ
ّ
يبدو
وكأنه يعمل على حتقيقها يف
لبنان ،وهذه املنطقة اليت
تتكون
ّ
ليست
أمنية ،وآمل أن يتنّبه اجلميع
ّ
هلذا املوضوع.
س :ما تعليقك على موقف وزير
الفرنسية الذي
اخلارجية
محل
ّ
ّ
ّ
سوريا
مسؤولية تفجري اليونيفيل،
ّ
كذلك كالم ّ
النائب وليد جنبالط
الذي أملح إىل دور «للجريان» يف
تفجري اليونيفيل؟
ّ
ّ
مت
اإلتهامات اليت
ج :بعد
توجيهها لسوريا منذ العام 2005
ّ
ّ
تعلم هؤالء
ولغاية اآلن،
اإلتهام
ّ
هام
اإلت
هذا
السياسي.
السياسي
ّ
ّ
ً
هو من اخرتاع لبناني،
ونسبة
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ّ
الفرنسية،
اذار واحلكومة
تعلم
ّ
الفرنسيون هذه ّ
اإلتهامات.
ّ
أن
اخلارجية
س :أنتم تقولون ّ
ّ
وجهت ّ
إتهامًا
سياسيًا
الفرنسية ّ
ّ
ّ
ّ
لسوريا ،ولكن ماذا
تتوقع ومن
قد تكون اجلهة الفاعلة؟ أال ترى
يف ذلك رسائل
سورية لفرنسا
ّ
خصوصًا بعد مواقف «جوبيه»
ً
توجه فيها
األخرية اليت
مباشرة
ّ
للرئيس ّ
إن
بشار األسد وقال له ّ
ّ
ال يستطيع أن يفلت من العقاب.
أليست هذه رسائل
سياسية؟
ّ
ج :أريد أن أسأل كم فريق يستطيع
أن يطلق صاروخًا من األراضي
ّ
بنانية حنو إسرائيل؟ كم فريق
الل ّ
يستطيع ان يقوم بذلك يف لبنان؟
أتستطيعون تعدادهم؟ مجيعهم
أفرقاء حمتملون ،ولكن يبقى هناك
ّ
من قد ال
تفكرون به ،وهو عميل
إسرائيلي يطلق صاروخًا من لبنان
حنو إسرائيل .مل َت َ
واك َب موضوع
إطالق
الصواريخ مع محلة على
ّ
حد ًة يومًا
سالح حزب اهلل تزداد ّ
بعد يوم؟ أال تسمعون تصرحياتهم

«حزب اهلل» خصم هائل ..وحنن يف حجريات

ّ
االستخباراتي
العميل
علق
األمريكي السابق يف حمطة
بريوت روبرت باير ،على التقرير
الذي بثته قناة «املنار» قبل أيام
وكشفت فيه أمساء اجلواسيس
األمريكيني يف لبنان ،فوصف
«حزب اهلل» بأنه «اخلصم»
وصاحب القدرات «اهلائلة» يف
مكافحة التجسس.
يف توصيفه ملدى حرفية «حزب
اهلل» يف مكافحة التجسس ،قال
باير ،الذي عمل يف حمطة بريوت
يف الثمانينيات ،لشبكة «سي ان
ان» اإلخبارية األمريكية أن «كل
حاسوب يف لبنان ،هم فيه (مبعنى
أن بإمكانهم اخرتاقه)» ،كما «أنهم
(أي احلزب) داخل كل ملفات
الشرطة ،وملفات االستخبارات
العسكرية ،وبإمكانهم احلصول
على أي رسالة ترسل عرب
(موقع) سكايب (للمحادثات
اهلاتفية اجملانية) .كما بإمكانهم
التنصت على اهلواتف ،واخرتاق
داتا االتصاالت ..بإمكانهم ان
يقوموا بكل ما تتخيله» .ليس
هذا فحسب« ،فهم ماهرون جدًا
يف ذلك».
وقال الكاتبان يف «سي إن إن»
دوغالد ماكونل وبراين تود أن
«الكشف عن هويات عمالء وكالة
االستخبارات املركزية «سي
أي آيه» يف لبنان ،يف حال
كان التقرير الذي بثته «املنار»
صحيحًا ،يأتي يف أعقاب انتكاسة
االستخبارات
لربنامج
أخرى
األمريكي يف لبنان» ،وذكرا مبا
أعلنه «حزب اهلل» يف حزيران
املاضي ،عن توقيف عميلني أو
أكثر لـ»سي أي آيه» يف لبنان.
وتابع باير أن خسارة أصول
االستخبارات البشرية ،يف حال
ّ
كان ذلك صحيحًا ،قد
تكلف
معلومات
املتحدة
الواليات
قيمة« ،ففي كل مرة
استخباراتية ّ
ننجح يف إحداث اخرتاق ،سواء
يف القبض على (زعيم «القاعدة»
أسامة) بن الدن ،أو غريه ،فذلك
عائد اىل االستخبارات البشرية».
واآلن «لقد خسرنا هذا األمر
يف لبنان ،كنا قد خسرناه منذ
مدة».
هذه «الصفعة اخلطرية» اليت
منيت بها «سي أي آيه»،
مقرونة مع انتكاسات وكالة
االستخبارات املركزية يف إيران
أيضًا ،تعترب «خسارة كارثية»،
برأي باير ،وخاصة «يف خضم
احلرب االستخباراتية اجلارية ضد
إيران حاليًا» ،كما قال لصحيفة
«كريستيان ساينس مونيتور»

األمريكية.
ما العمل يف هذه احلال؟ أجاب
املسؤول السابق يف الوكالة
ريول مارك غرييتش لقناة
«سي ان ان» أنه «يف حال كان
تقرير «املنار» صحيحًا ،وهويات
العمالء كشفت على العلن ،فإن
(املسؤولني يف الوكالة) حتما،
سينقلونهم» خارج حمطة بريوت.
أيده يف ذلك باير ،وقال للقناة
ّ
األمريكية« ،لو
كنت هناك،
ُ
َ
ألغلقت احملطة.
عليك ان تعي
اآلن ان كل مصادرك كشفت،
ومهارتك ُق ِهرت .كما ان تقييم
ّ
األضرار قد
يتطلب وقتًا .بعدها
عليك ان ترسل اىل هناك (حمطة
بريوت) أشخاصا جددا ،مل
ُي َ
فضح أمرهم ،على أن يعملوا
ً
بطريقة مغايرة متاما».
ّ
باير ،الذي كتب رواية
وألف
ثالثة كتب عن خربته يف العمل
االستخباراتي يف «سي أي آيه»،
شدد ،يف حديثه لـ»كريستيان
ساينس مونيتور» على ضرورة
ّ
«إجراء هذا التقييم قبل أن
تفكر
الوكالة يف استئناف عملياتها
االستخباراتية يف لبنان .على
الوكالة ان تعرف ملاذا (فشلت)
وما الذي ُك ِشف أمره أيضًا.
عليهم (املسؤولني يف الوكالة)
ان يعلموا ان السفارة أو أي
مكان كانوا يعملون فيه قد
ُق ِهرت أيضًا .هذا العمل (تقييم
األضرار) شاق ويستغرق وقتًا،
رمبا سنوات» ،مشددًا على أن
«عليهم سحب اجلميع (العمالء)
وإرسال أشخاص جدد .وعلى
ّ
يتعلموا اللغة العربية».
هؤالء أن
يف ختام حديثه للصحيفة ،عاد
باير إىل احلديث عن مهارة «حزب
اهلل» ،قائ ًال أن «املشكلة هي أن
املسؤولني يف «سي أي آيه»
وعمالءها قضوا السنوات العشر
األخرية يف حجريات يف العراق
وأفغانستان ،يواجهون عدوا ال
ميكن مقارنة
تطوره ،بأي شكل
ّ
من األشكال ،مع «حزب اهلل».
يف السياق ذاته ،ويف تقرير
«نيوزماكس»
شبكة
نشرته
اإلخبارية األمريكية ،انتقد فريد
راستمان ،الذي عمل طوال
 24عامًا يف اخلدمات السرية
التابعة لـ»سي أي آيه» ،بشدة
إقدام «مسؤولني أمريكيني،
بينهم العديد من املسؤولني
احلاليني
االستخباراتيني
والسابقني ،على تأكيد األخبار»
عن انتكاسات الوكالة يف لبنان
وإيران« ،هكذا بهذه السرعة
برمته».
وعلى املأل ،إىل العامل ّ
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حكومة إسرائيل تواجه املستوطنني:

التعامل معهم كمن ّ
ظمة إرهابيّة

ال يزال اهلجوم الذي نفذه
مستوطنون على معسكر تابع
للجيش اإلسرائيلي ،يف الضفة
الغربية ،يتفاعل يف الوسط
السياسي يف تل أبيب ،ملا
انطوى عليه من جتاوز ملعادالت
حتكم العالقة بينهم وبني
املؤسسة الرمسية ،اليت أشعلت
الضوء األمحر إزاء هذا احلدث.
وكشفت ردود الفعل ،اليت
صدرت على لسان العديد من
املسؤولني ،مدى القلق الذي
سيطر على أغلب قادة القوس
السياسي اإلسرائيلي ،من أن
يؤدي أي تهاون يف هذا اجملال
اىل توجيه رسالة ضعف إزاء
نشطاء اليمني املتطرف ،تدفعهم
اىل تكرار مثل هذه اخلطوات
وحتى مفاقمتها ،وحتديدًا يف
ظل التطورات احلساسة اليت متر
بها املنطقة.
الوزاري،
الطاقم
وأوصى
َّ
شكله رئيس احلكومة
الذي
بنيامني نتنياهو ،وضم ك ًال
من وزير القضاء ووزير األمن
الداخلي ،باإلعالن عن جزء من
نشطاء اليمني املتطرف« ،شبيبة
التالل» ،على أنهم منظمة
إرهابية ،اقرتن ذلك مع التشديد
على وصف املهامجني بأنهم

حفنة ال ميثلون املستوطنني
كافة يف الضفة .كما أوصى
الوزراء رئيس احلكومة بضرورة
استخدام وسائل تكنولوجية،
مثل الكامريات ،من أجل التمكن
من توثيق األحداث املختلفة.
ردود الفعل السياسية العنيفة،
اليت ظهرت يف مضمون
اإلسرائيليني
املسؤولني
وهلجاتهم ،مشلت وزراء يف
احلكومة وقادة يف املعارضة .من
أبرزها ما صدر على لسان وزير
شدد
األمن إيهود باراك الذي
ّ
على ضرورة التعامل معهم كما
تتم معاجلة املنظمات اإلرهابية،
وخاصة أنهم يتصرفون كما
تفعل املنظمات املعادية.
مبوازاة ذلك ،حاولت رئيسة
املعارضة ،وحزب كدميا ،تسييب
ليفين ،توظيف ما جرى لتسجيل
نقاط على احلكومة ،إذ اعتربت
أن «عنف املستوطنني ضد
اجليش اإلسرائيلي هو مرحلة
تطرف جاءت باتفاق وبصمت
من احلكومة ،سواء كانت بصورة
مباشرة أو غري مباشرة» .ورأت
ليفين أن مسؤولية احلكومة تنبع
من خالل تهيئتها لـ»األرضية
اليت أمثرت هذه االعتداءات»
عرب موافقتها على اقرتاحات

قوانني متطرفة والسكوت عن
تصرفات احلاخامني املتطرفني.
ودعت املسؤولني يف احلكومة
اىل إيقاف مثل هذه األعمال
بسرعة.
أما القيادي يف حزب العمل،
بنيامني بن أليعازر ،فعرب عن
أسفه لعدم إطالق اجلنود النار
على املستوطنني الذين اقتحموا
القاعدة العسكرية .لكن رئيس
حزب االحتاد القومي املتطرف
اتهم
كتشيله»
«يعكوف
الشاباك بالوقوف وراء هذه
االعتداءات بهدف تشويه صورة
املستوطنني وتسهيل عملية هدم
املستوطنات» .ورأى أن «كل
ميس باجليش اإلسرائيلي
من
ّ
وممتلكاته ،هم أشخاص ال
عالقة هلم باملستوطنني».
إال أن رفع الصوت السياسي
العالي ،يف وجه اليمني
املتطرف ،مل حيل دون اعتداء
نشطائه على مسجد مهجور يعود
اىل احلقبة األيوبية يف القرن
الثاني عشر امليالدي ،حماولني
إضرام النار فيه وسط القدس
الغربية ،كما مت تدوين شعارات
معادية للعرب واإلسالم ،على
اجلدران ،مثل «العربي اجليد هو
العربي امليت».

احجزوا أماكنكم لسهرتي عيد امليالد ورأس السنة
أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري
والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081

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

استعدادات استخبارية إلسقاط األسد

للمرة األوىل منذ بدء األزمة
موقع
يكشف
السورية
«سرتاتفور» االستخباري خطة
مفصلة ،بدأت
عمليات سرية
ّ
الواليات املتحدة األمريكية
وحلفاؤها بتنفيذها إلسقاط
نظام بشار األسد ،من دون
اللجوء إىل حرب عسكرية
«سرتاتفور»
موقع
نشر
لالستخبارات الدولية ،أمس
االول ،خطة عمليات قال إنها
شبيهة مبا تعتمده الواليات
املتحدة وحلفاؤها ،من أجل
إسقاط نظام بشار األسد ،من
خالل تدخل استخباري يسبق
التدخل العسكري.
حتت عنوان «األزمة السورية:
تقويم التدخل اخلارجي» ،كتب
سكوت ستيوارت ،وهو أحد
أبرز املتخصصني يف «التكتيك
االستخباري» ،وضابط سابق يف
األمن الدبلوماسي اخلاص ،عن
اخلطوات املنهجية ،اليت بدأت
نتائجها بالظهور فعليًا ،إلسقاط
النظام السوري ،انطالقًا من أن
الوضع يف سوريا وصل اىل
حد «مل يعد من املمكن فيه أن
ّ
يهدئ النظام احلراك الداخلي،
ّ
وال ميكن املعارضة أن تسقطه
من دون تدخل خارجي».
ً
بداية أن
ستيوارت ،يكشف
الواليات املتحدة وبعض حلفائها
وإسرائيل ّ
شنوا ما يعرف باسم
«احلرب االستخبارية اخلفية»
على إيران« ،ليس بهدف وقف
برناجمها النووي فحسب ،بل
ملنعها أيضًا من تكوين دائرة
نفوذ يف املنطقة» .لذا ،يضيف
اخلبري« ،تسعى الواليات املتحدة
احلد من النفوذ
وحلفاؤها إىل
ّ
اإليراني يف العراق ،وإىل تقييد
حزب اهلل يف لبنان» .ويردف
«يبدو أن جمموعة احللفاء تلك
تسعى أيضًا إىل إسقاط بشار
األسد ،لكونه حليفًا تارخييًا
إليران».
ثم ينتقل التقرير اىل عرض
سيناريو وظروف التدخل األجنيب
يف سوريا عسكريًا ،أو من خالل
استخبارية.
سرية
عمليات
ً
بداية يعرض ستيوارت نقاط
التشابه واالختالف بني سوريا
وليبيا ،لكون األخرية كانت
ساحة لتدخل عسكري أجنيب
منذ فرتة قصرية .ورغم
«التشابه بني النظامني السوري
واللييب ،ووجود خطوط فاصلة
طائفية ومذهبية يف تركيبة
اجملتمعني» ،يلفت اخلبري اىل
ّ
السنية اليت
أن «االنشقاقات
حصلت يف صفوف اجليش
والتحول اىل «اجليش
السوري،
ّ
السوري احلر» ،يبقى عددها
ً
مقارنة باالنشقاقات اليت
قلي ًال
شهدتها ليبيا» .لكن ستيوارت
يشرح أن هناك سببني وراء
عدم محاسة الواليات املتحدة
لشن هجوم عسكري
وأوروبا
ّ
على سوريا ،كما فعلوا يف
ليبيا :األول« ،واضح وبسيط»،
وهو عدم وجود منابع نفط
يف سوريا ،كتلك املتوافرة
يف ليبيا .السبب الثاني،
«قوة سالح اجلو السوري
سيجر القوات اخلارجية
الذي
ّ
اىل حرب ضروس مكلفة جدًا

من املناورات الصاروخية للجيش السوري منذ اسبوعني (سانا)

ماليًا وإنسانيًا» ،واليت «يبدو
أن الدول األوروبية والواليات
مستعدتني
غري
املتحدة
لتكبدها» ،يشري ستيوارت.
ّ
ويضيف «إن الدول األخرى
املهتمة بسوريا كالسعودية
واألردن وتركيا ال تستطيع
قيادة هجوم عسكري على
سوريا ،من دون دعم أمريكي
أو من حلف مشال أطلسي».
ّ
نتذكر أن
«لكن ،جيب أن
هناك طرقًا كثرية وخيارات
عديدة ميكن احلكومات األجنبية
األسد،
إلسقاط
اعتمادها
من دون اللجوء مباشرة اىل
العمليات العسكرية» ،يلفت
خبري االستخبارات .ويبدأ بتفنيد
تلك اخلطط على النحو اآلتي:
املستوى األول ،هو النشاط
السري اخلفي .ويقوم على
ّ
املعارضة،
برموز
االتصال
اجليش
ضباط
وتشجيع
على تنفيذ انقالب ،أو على
اىل
واالنضمام
االنشقاق
املعارضة ،كما جيري العمل مع
اجملموعات املعارضة واملنظمات
غري احلكومية ،وجيري حتسني
نشاطاتهم اإلعالمية احلربية.
النشاطات
هذه
وتتحول
السرية يف مرحلة الحقة اىل
تنفيذ عمليات اغتيال وأعمال
ختريبية.
ستيوارت يشري اىل أن هذه
اخلفية ترتافق عادة
العمليات
ّ
مع ضغوط دبلوماسية معلنة،
مثل :إصدار بيانات شاجبة
تهاجم رئيس البالد وقياداته،
استحداث قرارات من منظمات
دولية ،مثل اجلامعة العربية أو
األمم املتحدة ،وفرض عقوبات
اقتصادية على البلد اهلدف.
العمليات املعلنة قد تشمل
أيضًا االجتماع باملعارضة يف
بلد ثالث ،مثل الذي قامت به
وزيرة اخلارجية األمريكية مع
رموز املعارضة السورية يف
جنيف.
املستوى الثاني ،هو تدريب
جمموعات من املعارضة عسكريًا
واستخباريًا ،وغالبًا ما حيصل
ذلك يف دولة ثالثة خارج حدود
البلد اهلدف« .وهذا ما بدأنا
نراه يف خميمات تدريب اجليش
السوري احلر يف تركيا» ،يلحظ
ستيوارت ،ويردف أن هذا
املستوى من العمليات يتضمن
امليليشيات
تزويد
أيضًا
الغذائية
باملواد
املعارضة
ووسائل االتصاالت والسالح.
وهنا يقول ستيورات إنه من
«املهم أيضًا ،على الصعيد
النفسي ،أن يشعر املنشقون
بأن هناك بلدًا قويًا يدعمهم».

املستوى الثالث ،هو التدخل
األجنيب املباشر .وهنا عادة،
تقوم فرق العمليات اخلاصة
األجنبية ،بالتعاون مع بعض
ومبساندة
احمللية،
القوى
قوة جوية ،بتنفيذ عملياتها
داخل أراضي البلد اهلدف.
ّ
يذكر ستيورات بعمليات
وهنا
«القوة اخلاصة التابعة لوكالة
االستخبارات املركزية سي آي
إي» يف أفغانستان والعراق
وأخريًا يف ليبيا.
أما يف الوقت احلالي ،يشرح
ستيوارت ،فتقوم القوى األجنبية
برصد نشاط «اجليش السوري
احلر» ،ومدى تقدم مستوى
عملياته ،لتختار اللحظة املناسبة
للتدخل فورًا يف سوريا .يقول
اخلبري «إننا نراقب حاليًا مدى
احلر،
فعالية اجليش السوري
ّ
وتطوره يف تنفيذ هجمات
نوعية على أهداف جديدة ،كما
ّ
نركز على قدرته على اعتماد
تكتيكات جديدة يف عملياته،
كنصب الكمائن لشخصيات
وتدرب القوات
عالية املستوى.
ّ
االستخبارية اخلاصة عناصر
احلر على
اجليش السوري
ّ
كيفية تشكيل جمموعات اتصال
داخل اجملتمع السوري ،لتأمني
الالزمة
واملواد
املعلومات
واالتصاالت واملخابئ واإلنذار
املبكر» .وبينما رأى ستيورات
أن أخبار «اجليش السوري احلر»
عن استهداف قواعد لسالح اجلو
«جمرد
السوري قرب دمشق،
ّ
بروباغندا» ،قال إنه يراقب ما
اذا كانت «اهلجمات على أنابيب
النفط والغاز الطبيعي ستصبح
منتظمة ،ألن ذلك سيكون
مؤشرًا على تقدم نوعية عمليات
احلر»« .هناك
اجليش السوري
ّ
معلومات تفيد بأن عناصر
من القوى اخلاصة األمريكية
والفرنسية والرتكية واألدرنية
تدرب اآلن عناصر اجليش
ّ
السوري احلر يف تركيا .لذا،
بد أن نشاهد نتائج ملموسة
ال ّ
هلذه التدريبات قريبًا» ،يضيف
اخلبري.
ويتابع «نراقب بدقة كل الصور
وأشرطة الفيديو اآلتية من
سوريا ،لنرصد نوع السالح
الذي يستخدمه اجليش السوري
احلر ،ألن يف ذلك دالالت على
ّ
بدء التسليح اخلارجي ألولئك
العناصر .وعندما تبدأ الطائرات
واألساطيل
اجلند
وحامالت
بالتحرك يف قربص أو تركيا
ّ
أو اليونان ،فإن ذلك يعين أن
القوى اخلارجية قررت التدخل
من خالل هجوم جوي ،أو فرض
حظر جوي على سوريا».

صفحة 9

السبت  17كانون االول 2011

Saturday 4 June 2011
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العرب والعالم

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

ÊÏqÏ

السجن
CÊÏiãÿ€a@pbõ
وأحكام قاسية تطاول رموزاً ديغولية

<Ó◊¬ <Ü√â
√<Ö^f“ <‰
< <‹„√ Å
„‹<<à ]Áu
<o√fﬂπ]<p

<direct-acti
<ÖÁäÈ Ê2
”<Ó◊¬ <Ïà
<ÌÀ◊”i<ÿŒ
< direct-Ê
<Ì ^œm<'È
]÷<ÌËÁÚÀ
«◊«<ª <ÿ
JÅ
]÷”<·ÁeÜ
< <Ì ^œm
]<^È÷]3â
<ª <l^u
<Ÿ^Œ <Íï
·< ]÷<ÿéÀ
‡< <‰ﬁ`ç
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ
«J
<‡⁄<^œu<Ï
-d < <{÷<Í
·<<^~ÈâÜi
J«Ìµ
<l^â^Èâ
<^¬ÁïÁ⁄
<]<^È÷]3â
<·] <Ÿ^Œ

]<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£
_}<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ
} Jl^m^√fﬁ˜]<òÀاجلزائية يف
أصدرت احملكمة
ً
ا
حكم
االول،
أمس<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi
باريس<ÖÊÇë
<Ç√eÊ
الرئيس
حق
يف
بالغ
القسوة]÷<lÁe] <ÍﬁÁõ <ÇÈä
∆^<^¬Å <lÁﬁ
قضى
شرياك،
جاك
السابق
]<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìﬂ¢ <^éﬁ] <±
<òÈÀ°مع وقف
 <l^ËÁjä⁄سنتني
بسجنه
]<l^m^√fﬁ
لدوره يف
وذلك
التنفيذ،
]÷”J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ
 <‡⁄يف
الوهمية
الوظائف
]·<
]<ÌïÖ^√π
قضية <‹È¬á
<ÖÑuÊ
يتوىل
كان
عندما
باريس
بلدية
]˜<Ì÷^äπ] <Ì�◊â <Ñ}`Èâ <|]3Œ
رئاستها.
÷<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj
شرياك
يعفي
القرار
ورغم أن
¬<àr
»‚<’^ﬂ
<Ÿ^ŒÊ
]÷<J∞Èâ^Èä
السجن،
دخول
من
عاما)
(79
J«^ﬂ‚<ÌÈ⁄^ﬂ÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
فرنسا
يف
سابقة
ميثل
فإنه
<ÿfŒÊ <˜Ê_» <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
 <ÌäÈÒÖلرئيس
أي إدانة
اليت مل
]÷<]ÖáÁ
تشهد^·<
<Íç
“<ÿ
مهينة
نهاية
يشكل
كما
سابق،
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%
]˘J«l^e^~jﬁ˜]<ÿfŒ<Í÷]3âالئحة
وبائسة لرجل تصدر
لدى
املفضلة
الشخصيات
»<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê
بشعبية
وحظي
الفرنسيني،
¬‡< ]÷<‰◊“ <Ÿ]ˆä÷] <ŸÁu <ÏÜ�Èä
على الساحة الدولية
واسعة
J«Ä^ﬂπ]<4«i
ويف العامل العربي خصوصً
.
ا
<‹È¬á <ÿë]Ê <H <–u˜ <kŒÊ <ª
 <ªالعامة
النيابة
]<ÌïÖ^√πكانت
وبعدما
<kŒÊ
‚<‰⁄Ár
من
شرياك
تربئة
اىل
دعت
]˜<ÜËÜœj÷] <·_ <±c <]4é⁄ <HÌ◊Úâ
تعود
واليت
إليه،
املوجهة
التهم
<ÕÁâ <ÌÈ÷]3â˜] <Üâ˘]» <V <Ÿ^Œ
اىل فرتة ترؤسه بلدية باريس
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„ﬁ<ª<ÿ€vji
قررت هيئة
(،)1995 - 1993
]÷”^J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄
«سوء
بتهميت
إدانته ]<·^π2÷] <lÁe
احملكمة ]÷<ÇÈä
<Ÿ`âÊ
استخدام الثقة» و»االستخدام
»“<]ÖáÁ÷] < <ÌäÈÒÖ <·_ <‡”µ <ÃÈ
غري املشروع ألموال عامة».
<^„jfËÜï <·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
واعتربته الرأس املدبر لعملية
J«[ºœ <∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ
استخدام أموال بلدية باريس
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
لدفع رواتب  19شخصًا من
_›< ]˘<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ
املتفرغني يف حزب «االحتاد
]˘J»Üâ
من أجل اجلمهورية» (احلزب
الديغولي الذي أصبح امسه
التجمع من أجل احلركة الشعبية

@Œbﬂá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a

]÷√^<ÌÈπ
<‡⁄ <ÏÖÅ
<mobile ph
< ]÷<…^⁄Ç
<›]Ç~jâ
<Ê]<( text
<‡¬ <pÇ
<Çv◊÷ fre

<Ó◊¬ <ÜË
< ]<Ãn”π
<Ïà„q˘]Ê
<·_ <‡”µ
<öÜ⁄ <Ü
‚<ÿ”ç <Á
J…^⁄
]÷<ÌÈ÷ÊÇ
]÷<Ì√e^j
<·_ < <ÌÈ
]<l˜^.
]÷<:
„<‡⁄»<Ïà
<ÌﬂõÜä⁄

¬^<‡⁄<^π
√<‹ÈÈœi<Ç
<:÷] <l
<ÌÈﬁ^õÜä
]<l˜^.

<Ì÷Å_<Çq
<l^¬^√ç
<]÷<Ì÷^œﬂ
< ‚<’^ﬂ
< ]<Ÿ^€ju
∆JÌÈ

Saturday 17 December 2011
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_¬◊‡<<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ
∆◊∞< <›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe
]<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ
احلاكم) الذي كان
يتزعمه<ÌÈ◊í.
<Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
اجلزائية
احملكمة
وشكل قرار
]<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁﬂâ<Ê
حنو 13
قبل
بدأ
نهاية مسار
Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
من
ينال
ان
دون
سنة ،من
^<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje
اليت
احلصانة
بسبب
شرياك<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} ،
<‹jÈâ
]÷ <l]Ö^�œواليتيه
]÷<ÜÀäبها<ªعلى مدى
متتع
÷◊<h^“Ü
دون
وحالت
الرئاسيتني،
]÷<‹øjﬂ⁄<ÿ”ée<^„ﬁÁ◊€√jäË<‡ËÑ
اىل<Ü
ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
استدعائه من قبل القضاء
<ª
<]Ö˜ÊÅ
العام
<NPLاحلكم
]÷<h^“Üمن
¬◊ <Óخروجه
حني
]÷JÌﬂä
وتغيب شرياك عن
.
2007
ّ
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
جلسات احملكمة نتيجة تدهور
¬<‹Èø
<`fﬁ
<D^√eÖ˜]E
]÷<›ÁÈ
السن،
‚<Áيف
وتقدمه
الصحية
حاله
]÷<·^”ä
<‡⁄
]÷<Ö^�œ
÷<h^“Ü
طبية.
شهادة
استنادا اىل
<·Á◊œjäË
]÷<‡ËÑ
 9ممن عملوا
]<∞È◊-احملاكمة
ومشلت
]÷J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä
شرياك يف بلدية
اىل جانب
‚<à◊È
]<käË
السابق
 <gÒ^ﬁاملدير
 <Õ^ï]Êوبينهم
باريس،
<pÊ^â<ÁÈﬁ<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
ملكتبه الوزير السابق ميشال
<›ÁâÖ
<à◊ËÊ
÷ <òÈÀ~jالتهم
] <ÏÇËÇ¢بريء من
روسان الذي
]<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ
املوجهة إليه ،مثل بيار بوييه.
]±]<<East Hills<‡⁄<‡ËÜ ^äπ
وصدرت يف حق املتهمني
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
السبعة اآلخرين أحكام أقل
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
تشددًا ،مل تتجاوز عقوبة السجن
<]Üç<Çﬂ¬ $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç
لبضعة أشهر مع وقف التنفيذ.
J«ÌËÁﬂâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
وبني هؤالء جان ديغول ،حفيد
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
] <Ì◊Ò^7الراحل
]÷<l^ñÈÀ~jالفرنسي
الرئيس
<ÿ√ü
عوقب
والذي
ديغول)،
(شارل
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
وقف
مع
أشهر
3
بالسجن
†<ÕÁâÊ<h^“Ü◊÷ <ÌÈ÷Áœ√⁄Ê <¯€
التنفيذ ،وفرانسوا دوبريه
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi
¬◊ Jl¯Ò^√÷]<ÌÈﬁ]àÈ⁄<Óالراحل
جنل رئيس احلكومة
من
وهو
(ميشال دوبريه
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<ƒe^iÊ
ِ
م
ك
ح
والذي
الديغولية)،
الرموز
ُ
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
وقف
مع
شهرين
بالسجن
عليه
]<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ
التنفيذ.
]˘<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ
التأويالت <ÏÜ⁄هلذه
وتتفاوت
_}<ÔÜ
<Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi
<ÕÁâ

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
]÷<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ
 <·Á◊œjäËفيها
]÷ <‡ËÑمن يرى
‚ <Hà◊Èبني
األحكام
]÷<Ö^�œ
ً
الديغولية
لرموز
ا
استهداف
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjﬂ⁄ <ÿ”ée
وبني من يعتربها عملية تنقية
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
السياسي،
للوسط
ضرورية
<ÌÈ◊í
<Ê] <ÌËÜ„ç
_<Ê] <ÌÈ¬Áfâ
اليت
الشائبة
املمارسات
بعد
_<ÏÅ^Àjâ˜] <–Èœvj÷ <ÌËÁﬂâ <Ê
عقود.
مدى
على
اداءه
حكمت
]÷<l]4 Áj÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <ÔÁíœ
اإلدانات
آخرون
ويرى
]˜<Ö^√â
أن‚<ÂÑ
“<·] <^€
]÷”<JJÏ4f
]˜<∞ﬂõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö
القضائية املتالحقة لسياسيني
¬◊<Ÿàﬂπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó
وشخصيات بارزة ،تربر الريبة
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê
لدى كثريين جتاه فساد الطبقة
÷J«∞ﬂm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé
السياسية عمومًا.
<Çœ÷<^ﬂ⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
وكانت التحقيقات يف قضية
]÷<ÕÁŒÁ
]˝<]Üq <Ω^fu
تسببت يف
]} <l2jالوهمية
الوظائف
<l^u^fë
األعوام<4e]Áõ
<ª
<Ì◊ËÁõمبضايقات
املاضية
<ÁÈﬁ
اىل<Ì⁄Á”u
املقربني<·cÊ
لبعض ]˜<∞ﬂm
]<›^Ë
شرياك،
¬◊<Ó
<Ì€€í⁄
<à◊ËÊ <pÊ^â
اخلارجية
خصوصًا وزير
وبينهم
<ÿ√qÊ
]<l^u¯ë
 <ÌÈœÈœuعمل
جوبيه الذي
† <–Èœآالن
احلالي
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœﬂ◊÷<^ﬂ◊Ò^âÊ
معه يف بلدية باريس ،ودين
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
العام  2004وصدرت يف حقه
]÷<Ü“]Ñj
]÷<Ö^√â] <ª <l^ñÈÀ~j
عقوبة بالسجن  14شهرًا مع
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
وقف التنفيذ ،كما منع من
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e
الرتشح ألي منصب ملدة سنة.
÷◊J«h^“Ü
ويبدو من خالل التشدد الذي
<·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
أبدته هيئة احملكمة خصوصًا
<Í�«i <:÷] <II <MyMulti <Ü“]Ñi
حيال شرياك ،أنها تعمدت
¯<l]Ö^�œ÷]Ê<l
]÷^£] <2¬ <ÜÀä
<·ÊÜوجهة
«منوذجي» من
إصدار حكم
_<^ñË
ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
مييز
ال
القضاء
أن
يؤكد
نظرها،
≤<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ
بني من ميثلون أمامه أيً
تكن
ا
]<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„ﬁ
]÷<ÌËÜ„éوذلك
ومناصبهم،
أوضاعهم
<NQÊ
]÷<ÏÜ“Ñj
¬◊<Ó
ُ
ع
سم
ت
اليت
األصوات
َ
]÷<ÌÈ◊íÀ
إلسكات ¬◊<ÏÜ“Ñj÷] <Ó
<]Ö˜ÊÅ
<ÏÜ“Ñiاليت
العدالة
حول
فرنسا
يف
<ÜÀâ
¬◊<Ó
<Ö˜ÊÅ
<MLL <Ê
متيز بني املواطنني
انها
يقال
ّ
J«^ËÁﬂâ
العاديني ،وأصحاب املال
÷¯<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ
والسلطة.
∆0421778671<Áâ]Ü

@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ
Ú‹‡»nèﬂÎ@ÒáÌáu
@<pb◊äbﬂ@Âﬂ

<Kumhoz<Michlelinz
<<Dunlopz<BridgestoneJJJ
^‚4∆ÊGood year

DWheel AllignmentEÔÿÓmbﬂÏmÎa@ÊaçÓﬂ
l]Ö^Èä÷]<≈]Áﬁ]<Ì ^”÷<Ì◊€√jä⁄Ê<ÏÇËÇqDÌõÁﬂqE
<l^ËÖ^�eÊ<l^⁄]Ü <gÈ“ÜiÊ<ÌõÁﬂq<xÈ◊íi

@áÓ«aÏæa@¿@Ú”ÜÎ@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NN›‡»€a@¿@Ò5Ç@NNÒåbnø@ÚﬂáÇ
—ÜÀ÷]<]ÁÀéj“]Ê<^‚4«e<^ﬁÖ^√â]<]ÁﬁÖ^Œ
÷¯V‰Ëàﬁ<{e<Ÿ^íi
NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001
FaxZ@9892 4002
~AddressZ@186 M188 Hawksview St
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161

روسيا تطرح مشروع قرار الدانة «القوة املفرطة» يف سورية
فاجأت روسيا أعضاء جملس
األمن أمس االول اخلميس
بدعوتها اىل جلسة طارئة طرحت
خالهلا مشروع قرار يف الشأن
السوري ،القى استعدادًا غربيًا
للعمل عليه بهدف التوصل
اىل موقف قوي جمللس األمن
يسجل للمرة االوىل استعدادًا
روسيًا للغة حازمة مع احلكومة
السورية.
وقالت مصادر اجمللس إن
املشاورات على مشروع القرار
ستعقد اليوم اجلمعة .واعتربت
أن املشروع الروسي ورقة
قوية يف ايدي وزراء اخلارجية
العرب الذين جيتمعون بعد غد
يف القاهرة.
ويدين مشروع القرار «االستخدام
املفرط للقوة من السلطات
السورية» وحيذر من «تدهور
متزايد لألوضاع».
وقال السفري الروسي يف األمم
املتحدة فيتالي تشوركني إن
روسيا «تريد جمللس األمن أن
يؤدي دوره املطلوب» للتوصل
اىل حل لألزمة السورية ،مؤكدًا
أن مشروع القرار «يصلح أساسًا
للمناقشات يف اجمللس يف
شأن سورية».
جاء ذلك فيما يستأنف جملس
اجلامعة العربية على مستوى
وزراء اخلارجية اجتماع دورته
غري العادية ظهر غد (السبت
 اليوم) يف مقر اجلامعة يفالقاهرة ،ويسبقه اجتماع اللجنة
الوزارية املعنية بالوضع يف
سورية برئاسة قطر .وتوقعت
مصادر ديبلوماسية مطلعة ان
يناقش االجتماعان إحياء فكرة
إقامة منطقة عازلة على احلدود
السورية  -الرتكية ،واختاذ
قرار يف شأنها .فيما ال ينتظر
مشاركة مسؤولني اتراك يف
االجتماعني.
ووصل امس االول اىل تركيا
وزير الدفاع االمريكي ليون
بانيتا يف زيارة رمسية تستمر
يومني ينتظر ان يتم خالهلا
البحث يف التعاون بني البلدين
ازاء التغريات اليت تهز العامل
سورية.
خصوصا
العربي،

وقال بانيتا ،قبيل وصوله اىل
انقرة من بغداد ،ان «من املهم
(بالنسبة اىل الواليات املتحدة)
التعاون الوثيق مع تركيا يف
هذه املرحلة احلامسة».
ويف نيويورك ،أكد ديبلوماسي
غربي أن أي حترك يف جملس
األمن إلطالق حترك دولي
يف شأن الوضع يف سورية
«لن يتم من دون طلب عربي
رمسي سواء صدر بصيغة بيان
من القاهرة أو بزيارة وفد
وزاري عربي اىل جملس األمن
فشكل الطلب ليس املهم بل
مضمونه» .وقال أن الرد على
إحدى الدول العربية اليت طلبت
من الدول الغربية املبادرة اىل
التحرك يف جملس األمن كان
«رفض التحرك من دون طلب
عربي رمسي».
وأوضح أنه «إذا كان من حترك
مفيد للعرب اآلن فهو حتويل
اخلطة العربية اىل جملس األمن
لتصدر بلغة األمم املتحدة»
مشددًا على أن «اللعبة الوحيدة
يف الساحة اآلن هي جهود
اجلامعة العربية».
من جهة اخرى نقل مصدر
رفيع املستوى أن اجلانب
األوروبي شدد خالل مباحثات
القمة األوروبية  -الروسية
يف بروكسيل على «وجوب
استصدار قرار دولي حول
سورية» .وأوضح املصدر أن
«روسيا قد تقبل صدور قرار
دولي حول الوضع ولكن بشرط
أن ال يسمح بأي تدخل خارجي».
وأضاف بأن روسيا «ال تزال
حتس باملرارة بعد جتربة احلرب
على ليبيا.
ويف ما يتصل باجتماع جملس
اجلامعة غدًا كشفت مصادر
ديبلوماسية يف القاهرة أن
اجلانب الرتكي اشرتط يف
اجتماع اجمللس الوزاري االخري
يف القاهرة على ضرورة توفر
«غطاء» عربي ،لكي يتحرك
يف موضوع املنطقة العازلة.
وذهبت املصادر إىل أنه بسبب
تعقيدات فرض منطقة عازلة،
ِّ
الرد
فإن األمور يف حالة عدم

السوري اإلجيابي قد حترك امللف
إىل جملس األمن الدولي.
وتوقعت مصادر اجلامعة ان يكون
رد دمشق على الرسالة االخرية
لالمني العام نبيل العربي مزيدًا
من االستفسارات واألسئلة أو
باملوافقة على التوقيع مع حرص
على أخذ الوقت لتحديد املكان
املراقبني
وأمساء
والزمان
وجنسياتهم .وأكدت املصادر
وجود قناعة داخل اجلامعة بأن
النظام السوري مل يتخذ قرارًا
بالتعامل اإلجيابي مع خطة العمل
العربية.
ويأتي اجتماع الوزراء العرب
يف ظل ضغط متزايد على
النظام السوري ،سياسيًا يف
اوروبا والواليات املتحدة ،ومن
جانب املنظمات الدولية املعنية
حبقوق االنسان .فبعد االحاطة
اليت قدمتها املفوضة السامية
حلقوق االنسان نايف بيالي امام
جملس االمن ،اصدرت منظمة
مراقبة حقوق االنسان «هيومان
رايتس واتش» امس تقريرًا من
 88صفحة استند اىل مقابالت
مع اكثر من 60عنصرًا من
املنشقني عن اجليش السوري
وعن اجهزة االستخبارات ،كشف
ما مساه االوامر بالقتل اليت
كانت تصدر اىل عناصر اجليش
لقمع التظاهرات «بكل الوسائل
املمكنة» ،مبا يف ذلك استخدام
االسلحة الثقيلة من دون اي
خوف من احملاسبة .وقال
عدد من املنشقني إن قادتهم
أبلغوهم انهم تلقوا أوامر حمددة
من الرئيس السوري ،من
بينهم قائد لواء قال إن األوامر
باهلجوم على مدينة الرسنت يف
ريف محص جاءت من الرئيس
مباشرة.
وعدد التقرير امساء  74ضابطًا
ّ
ومسؤو ً
ال قال انهم متورطون
يف هذه االعمال .فيما ذكر
قناص يف مدينة محص أن
قادته أمروه بقتل «نسبة معينة»
من احملتجني« .فعلى سبيل
املثال لو هناك مخسة االف
حمتج يكون اهلدف قتل ما بني
 15و 20شخصا».
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<‡⁄˘] <ÔÁŒÊ
اليزابيث
واستضافت
¬^<ÏÇÒ
امللكة <ÍÀËÖ
]÷◊<ÕÜç_ <]Á
<Ìâ^ÒÜe
والرئيس االمريكي باراك أوباما،
]<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±
»<hàuاألخرية
األسابيع
<ÏÜ�Èâيف
}^<tÖاداءها
فان
]!«<H
<Ìﬂ€È‚Ê
سيئا.
كان
}<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê <^ëÁí
<‡⁄اآلنسة
_“<Ünأداء
املصدر
وانتقد
]÷<Ö^Èj
هذا]!«<
»<hàu
<{e
العمال
حزب
مؤمتر
»]÷<;õÁيف
غيالرد
‚<Á
<‰e <›^Œ
<^⁄ <·_Ê
]<H«Ü£
هلذا الشهر وكيفية معاجلة
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
وحقيقة أن
الوزاري،
التعديل
<‰œËÜ
_·< _ Ê <…Ü
]÷<Ç√e <HÍﬁÁﬁ^œ
<]Á◊ÀŒ_Êعلى ما
] <ÌËÖÁ„€¢سرب،
مؤيديها قد
احد
•◊<ã
<Ìâ^ÒÖ
االعالم تقريرا
يبدو ،اىل وسائل
]÷J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áﬂ
»<Ÿ^éÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒ
عماليا _·<
<Ô_ÖÊ
داخليا.
]÷<^ñœ
<±] <ÍÀËÖ
<Ì÷^uc <·^€È◊â
هناك حالة
املصدر ان
وقال
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰ﬁ_<±]<4éË
من الغضب إزاء كيفية جتريد
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
اآلنسة غيالرد السيد ماكليالند
<ÍÀËÖ
االدعاء<ƒ⁄
حقيبة]<Ì÷`äπ
_·< <ovfË
]÷◊ <]Áنظرا
العام ،
من
]<l^nu^fπ
<Ó◊¬ <Ñ~jË
<‹m <‡⁄Ê
<Áïانه يريد
اشار علنا
كان قد
ألنه
]÷J«›á¯÷]<Ö]Üœهذه احلقيبة وقد
البقاء يف
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
تعرض لـ «املهانة» لبقائه يف
<DÅ^Ëá
<ÃËÜíi
<Ì⁄Á”u
<ª
]˘¬<Ÿ^€متدنية
حبقائب
الوزراء
جملس
˘·<
الطوارئ]÷<H≈Üäj
خدمات<‡⁄ <Íç
<^„È <ÅÊÖ^e
واإلسكان
هي
]÷√<kﬁ^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ
‚<’^ﬂ
والتشرد.
]˜¬<Õ^”j
<ÌﬂÈ√⁄
<Ì◊uÜ⁄
<ª
<Í¬Çjäi
وقال مصدر آخر ان ختفيض
»<ÏÁ¬Å
<{÷ <Ãâ_Ê
_<J«^„â^â
¬◊<Ó
كار كان
السناتور
مسؤوليات
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢ <ÎÜe
عمال من أعمال اخليانة ألنه كان
<Ö^fj¬] <Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ <›Ç√÷ <]Üøﬁ
قد ساعد اآلنسة غيالرد للفوز
_·<<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe
بالقيادة (ضد كيفن راد) يف
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
حزيران من العام املاضي،
<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa <T <–ËÜ
ّ
«انها (غيالرد) استعملته
(عكزت
¶^<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê
عليه) ..اذا كانت بهذه الطريقة
<Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«Ìn÷^n÷]Ê
تعامل اصدقاءها فبأي طريقة
J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄

…Ìãé@áÌãi

تتعامل مع العدو».
ويف حني يتوقع ان تتعرض
]<ŸÁ√Àπ
للكراهية <ÏÑ
^ﬁ <kvfë_Ê
من الوزراء
غيالرد
<2011Ìﬂâ
_<Ö^Ë
<10
]<‡⁄ <]Çje
خفضت حقائبهم يف
الذين
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
التعديل الوزاري يوم االثنني
VÍ◊Ë
السيدين بوين وفريغسون
فان
ما زاال على دعمهما هلا.
∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I
وكان كل من السيدين فريغسون
وغاريت قد ناقضا علنا اآلنسة
<Ìﬂâ
]÷√^<‡⁄ <Üç
<Ñﬂ⁄
_<Ö^Ëعندما
املاضي
غيالرد االسبوع
<ÏÇËÇq
_<lÜŒ
 <∞ﬁ]ÁŒحزب
نشر تقرير
<2011اىل
دعوا
≤<^„fqÁ
_¬�<Íاحلزب يف
÷◊„<ÏÜrحول أداء
العمال
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
محلته االنتخابية العام املاضي.
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
صِّور السيد بوين عدة
وكان قد ُ
]÷<Jl^ËÜÀäيف مؤمتر
مع السيد راد
مرات
<DETAE
<gj”⁄
 <Ï4ç`iكانت
الوطين حيث
حزب
<|^5
العمل¬◊<Ó
¨<]Á◊í
÷◊ÜÀäأيضا اقرتاحات بتوليه
هناك
فاز راد
‚ <ÂÑفيما لو
<·Á”iاخلزانة
وزارة
<Ì£^ë
]÷<Ï4ç`j
�
احلكومة.
برئاسة
<]Ü„ç <Üé¬ <:ﬂm] <ÏÇπ
ورفض أنصار غيالرد االنتقادات
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
على أن
حلكمها
املوجهة
_<ƒeÖ
مصرين<ÏÇπ
<tÊÜ§]Ê
]<^È÷]3â
القرارات
اختذت
الوزراء
رئيسة
<ÏÜ⁄ <ÿ“ <ª <Ì⁄^Œ˝]Ê <l]Ü⁄
السيد غريغ
املناسبة
بتعينيJºœ
<Ü„ç_<Ìm¯m
<كومبيت وزيرا جديدا للصناعة
]÷ <ìvÀجديدا
 <l^f◊�j⁄<2Iوزيرا
وبيل شورتن
]÷�9
<
لعالقات العمل وذلك للتغلب
<›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
االنتخابات
(يف
االئتالف
على
‚<ÏÜr
<Ï4ç`i
<g◊�e
<ì~ç
املقبلة).
<ÏÜÒ]Å <·^ <H^È÷]3â] <±c
وقال وزير الشؤون الداخلية
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
برندان أوكونور ،وهو مؤيد
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
«عتيق» لغيالرد انه ميكن فهم
_<ÖÁë <±] <Ìq^ù <·^“ <]É
خيبة أمل بعض الوزراء من هذا
<áÇË˝] <ìv <Ê_ <ÌÈ¬^√çc
التعديل.
<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“ <]ÉcÊ
وصرح السيد اوكونور لراديو
_<Ìﬂâ <Üé¬ <Ìä∏ <‡⁄ <ÿŒ
ملبورن «ان رئيسة الوزراء حتدد
<xfë_Ê <g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
هذا الشيء ..انه شيء يتعني
¬<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
القيام به من وقت آلخر».

¬◊<ÑÒÇﬂ¬ <HÜé¬ <Ìä⁄^§] <Ó

تواجه قوات الدفاع األسرتالية
تغيريا كبرية حيث مير اجليش
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc
بفرتة إعادة هيكلة رئيسية
≤<gÈj“ <gqÁ
‚<·Áﬁ^œ÷] <]Ñ
بهدف تقوية قدراته.
1
J
]÷l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ
ستيفن مسيث وزير
وأعلن
الدفاع التغيريات اجلديدة يف
÷«<hÜ
<3I
] <l]Ö^„πاخلطة
 <Ï4ç`iقال أن
بريث حيث
_^È÷]3â
«بريشيبا»سوف يتم تنفيذها
خالل العشر سنوات القادمة
]<‡¬ <Ì÷Êˆäπ
_“<lÇ
]÷ <ÜÒ]ÊÇاجليش.
رفع كفاءة
بهدف
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
ووفقا هلذه اخلطة سوف يتم
<≈Üâ`e
<^„ﬁ`e
]<^È÷]3â
<kfjâاألوىل
األلوية
هيكلة
إعادة
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
والثالثة والسابعة لتشكل ثالثة
]Ì⁄Çœπ
مناورة جديدة متعددة
ألوية
<<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ
االدوار .كما سيتم إعادة هيكلة
ÜÒ]ÊÇ÷] <ÿfœiÊ
<]<JÏÇËÇ¢مناورة.
 10وحدات
ÏÖÅ^ë
<]<ÏÖÁ“Ñπ
 <ÏÖÁëأن ألوية
السيد مسيث
وأضاف
]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
<¬‡<
متعددة االدوار
املناورة اجلديدة
ÇË2÷^e
<<‹ÈÈœje
]÷<l]Å^„éتدريبات
متكن من عمل
سوف
l]Ö^„⁄
<‡„⁄Jأسرتاليا،
<]˜÷” <ÍﬁÊ3يف
أكثر تأثريا
األسرتالي
للجيش
hÁﬂq
<ª
أسرع <ÏÜ
وانتشار Áj⁄
<∆<4
خارج احلدود.
<Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„ﬁ_ <V^È÷]3â]V
وأضاف أن من املقرر أن تضم<
هذه األلوية
واملدفعية*
املدرعات233999
- Engineering
واملشاة
واهلندسة
واالتصاالت
Professionals NEC
وعناصر
لوجستية* 254499 .
- Registered
كما ستحدث عملية تكامل بني
Nurse
NEC
قوات اجليش االحتياطي وبني
املعتادة*،
النظامية 263111
- Computer
القوات
Network
 andبؤرة الرتكيز
 Systemsزيادة
وسوف يتم
Engineer
على العمليات.
الثانية*
الكتيبة391111
- Hairdresser
بينما ستكون
من الفوج األسرتالي امللكي
�
مستقبلي
]<Ü“Éمركز
مبثابة
للقوات›<
Ç� Œ� <]É_ <‰ﬁ`e
]÷<ÙÖ^œ
األسرتالي
_<Î
للجيش�<‰È <Ü“É
الربمائية <Ï4ç`i
<g◊õ
] <ÏÖÁ“Ñπإدارة
]<‡„πقادرة على
 <‡⁄تكون
حبيث
_¬¯<HÂ
الكوارث
 4äاإلغاثة ومقاومة
عمليات
J^�€ju<g◊�÷]<ò

اإلنسانية .
من جهته قال قائد اجليش املالزم
جنرال دافيد موريسون أنه
يرحب باخلطة املستقبلية مفسرا
ذلك بقوله « :إن جيشنا احلديث
يتجه حنو املستقبل مبنظور جديد
وذكي لتنفيذ املهام مبا يتناسب
مع املوارد اليت منتلكها».
كما مت اإلعالن عن مشروع حيمل
إسم أوفرالندر بتكلفة  7.5مليار
دوالر سوف يوفر لقوات الدفاع
 7500مركبة عسكرية جديدة
خالل العشرة سنوات القادمة
وهو ما سيحل حمل أسطول
الندروفرز احلالي وشاحنات ماك
و إس الينر واملقطورات التابعة
للجيش.
كما أعلن وزير الدفاع عن اجراءات
إضافية حلماية أفضل للقوات
األسرتالية يف أفغانستان ضد
<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F
األجهزة املتفجرة املرجتلة .IEDs
ales
Torres
Islander
 Strainستقوم
على ذلك،
وعالوة
أنظمة
أربعة
بشراء
احلكومة
people.
 clearance systemsلتوفري طرق
آمنة واضحة للقوات بتكلفة 70
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
مليون دوالر.
le of
Correct
answers
كما toZ
حنو  200مركبة
سيتم حتديث
بومشاسرت ،بينما سيتم تعزيز
lers
I Question
أسطول 1 :
2
Chinook
شينوك fleet
بطائرتي هليكوبرت من الواليات
l
II Question
املتحدة2 :
4
طائرة
يف أعقاب خسارة
يف عملياتها يف أفغانستان.
III Question 3 : 2
واختتم السيد مسيث قائال« :
وللدفاع
يوم 4عظيم للجيش
IV Question
إنه : 1
األسرتالي».
«االسرتاليان»
V Question
املصدر5 :
4
l and
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
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]¬<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äu
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
حنو
قالت اإلحصائيات أن
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
فقط
ثلث األسرتاليني
غذائيا<Ó√äi
<«ÏÖÁq`⁄
»¬<Üë^ﬂ
<ÅÁqÊ
جيدا،
نظاما
يتبعون
<HèÈ¢]Ê
]÷<g√é
أن<∞e
÷◊<Ì√ÈŒÁ
القيمة
فقرية
األطعمة
إال
واملشروبات]÷<l]Áœ
الغذائية<ÿ}]Å <Ìﬂj ،
» <p]ÇucÊ
الغنية
] <J«Ìv◊äπأسهمت سلبا يف
بالسكر
القاتلة.
للسمنة
وبائي
انتشار
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
النتائج
ضمن
ذلك
كان<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ
<ÏÅ^Œ
جديدة
<o÷^n÷]Êأظهرتها
اليت
دراسة <·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
الغذائية
األنظمة
»]÷ <l]Áœأدلة
ضمن
“^·< _<^„⁄^⁄
]<Ìv◊äπ
Australian
اجلديدة
األسرتالية
]÷√<^ﬂm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ
اليت
Dietary<HÜË^ﬂË
Guidelines
÷”<lÑ°] <^„ﬂ
<NQ <ÏÖÁm
واليت
أمس،
أول
صدرت
]÷<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í
]÷<Ö]Üœ
أظهرت ضرورة أن يفعل
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gﬁ^q
تغيريات جذرية
األسرتاليون
]<·_ <±c <]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ
لعاداتهم الغذائية ومكونات
»]÷<‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é
غذائهم إذا أرادوا اتباع تلك
]÷<ÿ”e <k◊⁄^√i <:
]<Ìv◊äπ
التوجيهات.
]÷<Í◊}]Ç
]÷<‡ËÇÈ√í
¬◊<Ó
<Ì”ﬂu
وتشري الدراسة إىل أن 35
_<9ﬂq
البالغني<ÿ}Çi
<Î_ <ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
من
و%41
 %من
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
عاداتهم
تتسم
األطفال
<æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê
<‡⁄
الغذائي
]˝ <l]]Üqبالفقر
الغذائية
حتذيرات<gÈiÜi
وسط<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
عنيفة
الشديد
<ÎÇíj÷]Ê
]÷<Ì÷ÊÇ
يف
املشاركني
_<l^ËÁ÷Êاألطباء
من
÷◊ <J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀتوصيات
الدراسة اليت قدمت
متجددة.
_·< »]÷<Ìv◊äπ] <l]Áœ
<Õ^ï_Ê
الغذائية
األدلة
تظهر
وبينما
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
من
الصادرة
اإلرشادية
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
والبحث
للصحة
الوطين
اجمللس
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
إال
غذائية،
معلومات
الطيب
÷◊<l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f
<ÇËÇq
تطورات
بآخر
علميا
دعمت
أنها <‹Èø√÷] <^ﬂf√ç <Ÿ^⁄a
†<–œ
جيب
÷◊ <ƒ€jr€بشأن ما
العلم احلديث
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
<˜ÁëÊ
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املختلفة و احلكومات احمللية
<ÎÇ∑_ <ÅÁ€¶ <Íﬁ]ÜË˝] <ãÈÒÜ÷] <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊ
تتبع سياسات متييزية منذ املصدر :الدايلي تلغراف
<^�⁄Ár‚Ê <ÌËá^ﬂ÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^® <ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
فرتة زمنية طويلة وهو ما ترمجة العنكبوت االلكرتونية
JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq

تقرير يوصي بإلغاء الرسوم العقارية رمحة
بكبار السن يف أسرتاليا

@7jÿ€a@Åbnnœ¸aاخوان
حمالت محزة

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
HAMZE BROS

¿@ åá„˝Ì7ﬂ@Ú‘�‰ﬂو الفواكه
مبيع جميع أنواع الخضار
∂‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áﬁ_<ƒÈ

زيوت ،تمور،
أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات،
]<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq
 <^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËáغسيل،
مساحيق
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد،
]÷<HÌÈﬂ <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ
‚JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç
وغريها ...
لوحات فنية ،هدايا
�bÓﬂÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a
@@o◊äbæa@Âﬂ
املاركت
من
يوميا
الخضار والفواكه طازجة
]<JJ∞í÷]Ê<·^ﬂf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö
Ì¬Áﬂj⁄<l^„”ﬂe<’^fﬂi

أسعار مهاودة

@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËﬂ@äb»éa
صادقة وأخوية..
نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة
<Ì◊⁄^√⁄JJJJÏÅÊÅÊ<Ì⁄Ç}JJJ<Ì⁄^i<Ì ^øﬁ
<ÌËÁ}]Ê<ÌŒÅ^ë
@ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhiواحدة
عائلة
فروع بادارة
3
Îãœ@S

åá„˝Ì7ﬂ

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

¸◊‡bjÄÄÄÄ

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

ﬁÏjì„bi

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈﬂ“<ÿe^œ⁄

¢
¬<

èm@

35

=‹„
j‹†
b◊
éb‰æa

óma

ill

P/L

ﬂ@

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

Page 120407405846@Zﬁbóm˝€
Saturday 17 December 2011

–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
30
Hoskins
Avenue Bankstown
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

Page 13

Saturday
4 June 2011
Abraham

@=‹„
378 922 0435
Residential *Commercial*
@pbj‹†
CEDAR*Industrial
DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáﬂ
@Úœb◊
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
�
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç @pbjéb‰æa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Managing Director

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

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

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

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

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

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

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

ANB

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

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

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

÷]
mF@@@@@

¸a

3213

own

*

@Tables tops~@Splash

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

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

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

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

Y
PH:

Ph:(02) 9709
2267
- 17
Fax:(02)
2011 االول
كانون
 السبت9707
123213
صفحة
Mob: 0410 606 786

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

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

PH: 13
9793 Saturday
8333 4Mob:
0414 600 042
Page
June 2011
Residential
*Commercial*

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
CEDAR
DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@
åä¸a@Úéäáﬂ
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤  ﺍﻟﺴﺒﺖ١٣ ﺻﻔﺤﺔ
� ٢٠١١
�
Zﬁbóm˝€
0435922378
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç

<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
�
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
ANB 17 003 994 394
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
Safwat Arfan
@Îa – Sayed
Manager
0407405846@Zﬁbóm˝€
(B.COMM.,
FTMA, AIM, FTIA)
0403482345
@97405846@@@@@@@@@@@

04

@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
@Hasham
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
Tailoring

ﻃﻠﺒﻪ
ﺔ
ﻓﻲ
ﺮﺓ
<gë

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

Ph:(0
Ph

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

Êbœã«@pÏ–ñ

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
PH:ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
9793 ﺍﶈﻠﻴﺔ
8333ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
Mob:ﺃﺟﻮﺩ
0414
600 042
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

@D

30O

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
@pbjéb‰æa
Opposite Crowne Plaza Hotel
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مقاالت

عمانوئيل – اهلل معنا (متى )25 -1 :1

األحد قبل امليالد
املرتوبوليت بولس صليبا

لقد ّ
مت ما ورد يف إجنيل متى حمققًا ما سبق أن تكلم عنه
النيب أشعياء باسم اهلل ،الذي قال« :ها هي العذراء حتبل و
تلد ابنًا و تسميه عمانوئيل ،الذي تفسريه اهلل معنا» .
« ليس انسانًا معنا» و لكن « اهلل معنا» .يبدأ اإلجنيلي متى
إجنيله « حبضور اهلل معنا «و ُينهيه بالوعد بأن « احلضور
سيبقى معنا» .يقول « :ها أنا معكم إىل منتهى الدهر» (:20
.)20
إنه جلد حمزن أن يفكر بعض املسيحيني باملسيح بصفة
املاضي .املسيح الذي كان ،أو بصفة املستقبل ،املسيح
الذي سيكون  .نادرًا ما نفكر به يف احلاضر « :اهلل معنا».
إن احلاجة إىل حضوره اليوم أكثر من أي وقت مضى ،يف
وقت العلمنة امللحدة و اليت يف أساس تعليمها نزع فكرة
و تعليم األناجيل كليًا من حياتنا .يقول لنا اإلجنيلي يوحنا
« :و أصبح الكلمة جسدًا و سكن فينا» ( اإلصحاح األول )
يعين هذا الكالم أن عمانوئيل « اهلل معنا» ليس يف مكان
ما غري معروف ،ليس على كوكب آخر ،و لكن ههنا و
معنا ،يشاركنا أحزاننا ،يساعدنا على حتمل أثقالنا ،المسًا
مطهرًا إيانا من خطايانا ،و ُمظهرًا لنا طريق احلياة
ضعافاتنا،
ِّ
اليت تقودنا إىل املبادئ األزلية.
ُيقال بأن البابا بيوس الثاني عشر كان يستعمل تلفونًا
ميكنه أن يتصل به يف اآلخر فقط .ما كان بإمكان أي كان
أن يتصل به .الكثريون يدعون بأنها هذه هي مشكلتهم
احلياتية مع اهلل أيضًا .غالبًا ما يعجزون عن اإلتصال به،
جيدوه ،يتكلموا معه .يبدو اهلل بعيدًا عنهم ،و غري واقعي ثم
واقعيًا .كل هذه األمور قد تغيرّ ت بامليالد ،عندما نزل اهلل
إىل أرضنا و أسس خطًا ذي طريقني بينه و بني اإلنسان،
فأصبح بإمكاننا  -باملسيح ابنه الوحيد  -أن نتصل به مباشرة
و ذلك بالصالة و املناولة و قراءة كلمته و عيشها و
بكنيسته.
حيمل امليالد رسالة تعزية ملن يعيشون بوحدة .إنها رسالة
عمانوئيل ( حضور اهلل معنا)  .ليس من حنن ،أو أين حنن،
لكن املهم ان نقرتب منه بصالة من القلبُ .يدعى املسيحي
ليشارك فرح حضور اهلل مع اآلخرين .جيد املؤمن مث ًال شخصًا
ُ
وحيدًا تتعمق وحدته خالل موسم األعياد .قم بزيارته ،اتصل
اهتم املسيح .ستجد
به على اهلاتف ،اظهر له بأنك مهتم كما
ّ
فرحًا عميقًا و سالمًا يف قلبك .هذا ما ستحصل عليه« .
عمانوئيل» اهلل معنا.
إن وعد اهلل باحلضور عندما نطلبه ،يساعد املسيحي ليعيش
حياة « اجلماعة « .هذا ما نراه يف حياة الرسول بولس الذي
عاش حياة « النحن».
«أستطيع أن أفعل كل شيء باملسيح الذي يقويين» (أنا و

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

املسيح) .سوف لن يتمكن أي مسيحي من بلوغ أهدافه أو
الوصول إىل كل ما يبتغيه إن مل يتسلم القوة من اهلل ،و
أن يعيش حياة « حنن» مع املسيح.
-2يعيش حياة « حنن» اهلل و انا .فقد تعلم ليؤمن  AAاملدمن
على الكحول الذي ختلص من إدمانه بواسطة
و يردد  :ال أستطيع أن أحترر من الكحول ،يا سيد ،و لكن
ميكننا أنت و أنا « حنن» عمانوئيل  -اهلل معنا.
سئل أحد املسيحيني :كيف ميكن أن تعيش حياة حسنة؟
بالصالة جاء اجلواب.
ماذا تعين بالصالة؟ أضاف السائل.
أجابه املسيحي ،منذ زمن بعيد و حياتي يف حالة فوضى
لدرجة قاربت على اإلنتحار .صليت للرب ،فاستمع لي و
قال :يا ابين! ليس هناك من شيء ال ميكننا أنا و أنت أن
نعمله( .عمانوئيل – اهلل معنا ).
كان أحد اجلراحني ،و قبل أن يأخذ السكني ليبدأ أي عمليه
جراحية حيين رأسه و يصلي أو ً
ال .مرة راقب أحد املراسلني
ذلك فسأله « :هل تصلي دائمًا قبل كل عملية؟» أجاب
اجلراح ببسمة :دائمًا ،ألني أعرف نوع الصعوبات اليت ميكن
أسلـم للجراح األعظم
علي أن
أن أواجهها .ففي تلك الربهات ّ
ِّ
سائ ًال أن يكمل بنفسه العملية .يف مرات عديدة و بينما
أجد نفسي يف نهاية معرفيت البشرية ملواجهة الصعوبات،
سلمت األمر هلل الذي أكمل من حيث توقفت .عمانوئيل – اهلل
معنا.

هدية امليالد العظمى للمؤمنني
هي طريقة أخالقيات وال
فلسفة ،إنها اهلل نفسه
املسيحية هي أكثر بكثري من جمرد سلسلة من الوصايا.
إنها أكثر من أي شيء آخر :حضور عمانوئيل – اهلل معنا.
اهلل معنا يف الصعوبات ليساعدنا للتخلص منها .معنا يف
احلزن ،ليمسح دموعنا .معنا يف ضعافاتنا ،ليقوينا .معنا يف
املوت ،ليعطينا الثقة .نعم إنه معنا ما بعد املوت،يف مكان
حيث «مل تره أعييننا ،و مل تسمع به آذاننا ،و مل يدخل إىل
قلب إنسان ما هيأه اهلل للذين حيبونه».
«ها انا أمحل لكم خربًا هامًا جدًا و الذي سيكون لكل الشعب:
ها هي العذراء حتبل و تلد ابنًا و ُتسميه عمانوئيل الذي
آميــــن
يعين اهلل معنا».

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة
الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة
CONFORM AUSTRALIA
يف سيدني..
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على
الرقم التالي0405 555 788 :

بلمار يتن ّحى ألسباب صحيّة
وال موعد لتعيني البديل
بعد وفاة رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي ،يف تشرين األول،
تلقت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان صفعة جديدة ،االربعاء ،
بتنحي املدعي العام فيها دانيال بلمار ألسباب صحية

عمر نشابة

أبلغ املدعي العام لدى احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان ،دانيال
األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،أمسّ ،
أنه
بلمار،
َ
صحية ،ال يعتزم طلب والية ثانية عند انتهاء واليته
«ألسباب
ّ
احلالية يف آخر شهر شباط  ،»2012حبسب ما ورد يف بيان رمسي
صدر أمس عن احملكمة.
مل يكن اخلرب مفاجأة يف األوساط املتابعة لعمل احملكمة ،إذ إن
بلمار غائب عن العمل ألسباب صحية منذ أشهر ،وهو يعاني،
حبسب مقربني منه ،من مرض السكري وخيضع لعالج طيب يف
كندا.
يف غياب بلمار ،توىل رئيس قسم التحقيقات يف مكتبه ،ضابط
االستخبارات الربيطاني مايكل تايلور ،مسؤولية متابعة التحقيقات
يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري واجلرائم الثالث املزمع
ارتباطها بها ،وهي :اغتيال السياسي جورج حاوي وحماولة اغتيال
وينسق
كل من الوزيرين السابقني مروان محادة والياس املر.
ّ
تايلور مع رئيس القسم القانوني يف املكتب األمريكي داريل
ّ
املكلف صياغة النصوص القضائية مبعاونة األملاني
مندس،
ايكهارت فيتهوبف« ،لضمان استمرارية املهمات» .أما بشأن دور
نائبة املدعي العام القاضية اللبنانية جوسلني تابت ،فقد أوضح
مسؤول يف األمم املتحدة من نيويورك« :أن دور نائبة املدعي
العام يقتصر على الشؤون اإلدارية ،وال ميكنها أن حتيل قرارات
اتهامية جديدة اىل قاضي اإلجراءات التمهيدية» .وتوقع أن يعينّ
وجهته
بان بدي ًال لبلمار من ضمن فريقه احلالي .وجوابًا على سؤال ّ
«األخبار» عن تعيني بديل لبلمار ،قال متحدث باسم احملكمة عرب
املخولة
اهلاتف من الهاي «إن األمني العام لألمم املتحدة هو اجلهة
ّ
بناء على توصية من مكتب الشؤون القانونية
تعيني املدعي العام ً
يف األمم املتحدة وال علم لنا مبوعد ذلك».
إن صالحية احملكمة اخلاصة بلبنان ،حبسب قرار جملس األمن
حددت بثالث سنوات.
الدولي الرقم  1757الذي أنشئت مبوجبهّ ،
ومبا أن عمل احملكمة كان قد انطلق يف  1آذار  ،2009تنتهي
صالحيتها يف  28شباط  ،2012ويفرتض أن ينتظر بان كي مون
قرار جملس األمن متديد صالحية احملكمة قبل اختاذه قرارًا بشأن
تعيني بدي ًال من بلمار .يذكر يف هذا اإلطار أن رئيس احملكمة
ً
مذكرة طلب من
القاضي دايفيد باراغواناث كان قد أودع بان
خالهلا متديد عمل احملكمة لعدم اكتمال مهماتها ،وأرسل بان الطلب
اىل رئاسة جملس األمن .لكن ،على الرغم من ترجيح قرار التمديد،
مل يتخذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى اليوم ،وبالتالي ال موعد
حمددًا لتعيني بديل من بلمار.
تنحيه ،ال بد
على
الفعل
وردود
بلمار
وقبل االنتقال اىل تصريح
ّ
من اإلشارة اىل أن رئيسة الدائرة القانونية يف األمم املتحدة
املخولة اقرتاح اسم املرشح البديل من بلمار وعرضه على بان هي
ّ
اإليرلندية باتريسيا أوبراين .وكانت أوبراين قد طلبت يف تشرين
األول  2010من رئيس احملكمة الدولية آنذاك القاضي أنطونيو
كاسيزي عدم تسليم اللواء الركن مجيل السيد أيًا من املستندات
اخلاصة بلجنة التحقيق الدولية املستقلة اليت تتضمن تصرحيات
ومعلومات تكشف عن هوية املسؤولني عن اعتقاله وآخرين لنحو
ثالث سنوات بغري وجه ّ
حق .وبالتالي فإن أوبراين ساهمت يف
املساعي الدولية حلماية شهود الزور ومضللي التحقيقات اجلنائية
ّ
ويتوقع البعض اقرتاحها تعيني
يف جرمية اغتيال الرئيس احلريري.
بديل من بلمار يتابع األسلوب نفسه يف التعاطي مع شأن حقوقي
عرب منع أشخاص احتجزوا لنحو أربع سنوات ألسباب سياسية ،من
الوصول اىل العدالة.
بعد إعالنه عن «شرف وفخر» لسعيه إىل «حتقيق العدالة للشعب
واملعوقني
اللبناني» ،مغف ًال آالف الشهداء وعشرات آالف اجلرحى
ّ
اللبنانيني الذين ال يسمح نظام احملكمة بوصوهلم اىل العدالة ،قال
بلمار إن ُ
«أسسًا صلبة قد ُأرسيت إلقامة العدالة واحملاسبة على
ارتكاب اعتداء  14شباط  2005وما يرتبط به من قضايا ،وذلك
من خالل سيادة القانون» ،مستبطنًا تسليمه بأن «سيادة القانون»
ختضع لالنتقائية حبيث يستحقها البعض على حساب آخرين.
تبع إعالن بلمار عن تنحيه أمس سلسلة من املدائح بأفعاله.
املسؤولون الرئيسيون اآلخرون يف احملكمة أدلوا بتصرحيات ال
ختلو من املبالغة الواضحة ،تعبريًا رمبا عن التعاطف معه بسبب
معاناته من املرض .فقال القاضي باراغواناث عنه إنه «اضطلع
مبهمة صعبة بعزم وتصميم» .أما رئيس مكتب الدفاع احملامي
ّ
فرانسوا رو ،فقال« :مل تصل احملكمة إىل ما وصلت إليه بدون ما
بذله من جهود» .وأعرب املسؤولون الثالثة وموظفون يف احملكمة
عن ّ
بتحسن صحته.
متنياتهم له
ّ
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لقاء ب ّري ـ عون ـ نصر اهلل لـ «شدشدة» التحالف
انتقل شركاء احلكومة من مرحلة مللمة آثار ما جرى
يف جلسة تصحيح األجور يوم األربعاء املاضي
إىل مرحلة إعادة الزخم إىل العالقة بني األطراف
املكونة لتحالف األكثرية احلكومية .وفيما يستمر
ّ
التوتر بني وزراء حركة أمل ووزرارء التيار الوطين
يضمه
احلر ،اقرتح الرئيس نبيه بري عقد اجتماع
ّ
والنائب ميشال عون والسيد حسن نصر اهلل
«إلعادة األمور إىل نصابها».
مثة اقتناع لدى النائب ميشال عون بأن تكون
طروحاته للعمل احلكومي أكثر واقعية .فاجلنرال،
حبسب بعض عارفيه ،يريد تغيري النظام احلالي
من أساسه .وأكثر من يشبهه يف هذا اجملال
ّ
يتبنى رئيس
هو الوزير شربل حناس ،ولذلك
تكتل التغيري واإلصالح مجيع مشاريع وزير
العمل .وخالل األشهر املاضية ،رأى عونيون كثر
حدها األقصى.
قائدهم يرفع سقف مطالبه إىل ّ
ذهب بعيدًا يف رفضه متويل احملكمة ،ويف ملف
تصحيح األجور ،وقبلهما يف ملف الكهرباء .ويف
كل مرة «كنا نصل إىل تسوية نظهر فيها يف
مظهر اخلاسرين ،رغم أن التسوية ال تكون على
حسابنا» .يضيف عوني بارز آخر« :وهذا املظهر
جيعلنا خنسر أمام الرأي العام».
يف جمالسه اخلاصة ،صار عون أكثر انفتاحًا
لسماع من حيدثه عن أن النظام االقتصادي
واملالي واإلداري والنقدي القائم ال ُيهدم دفعة
واحدة ،بل ُيقضم قضمًا ،يف أحسن األحوال.
املشكلة اليت نشأت بني التيار الوطين احلر وحزب
اهلل قبل أسبوع مل ترتك أثرًا عميقًا عند عون.
حد
هو األكثر هدوءًا يف تياره السياسي ،على ّ
مقرب منه .يستمع إىل املالحظات
وصف أكثر من ّ
القاسية بشأن أداء حزب اهلل احلكومي اليت ترده
من أنصاره والسياسيني الذين يدورون يف
فلكه ،لكنه حيافظ على هدوئه .يعرف أن خيار
التحالف مع حزب اهلل هو اسرتاتيجي ،وأن اخلروج
من احلكومة اليوم ال ُيستخدم إال كآخر الدواء.
مقربني
أمام هاتني املقدمتني ،يريد عون ،حبسب ّ
منه ،إزالة كل الشوائب اليت علقت على الروابط
بني التيار واحلزب من جهة ،ويريد من جهة أخرى
أن يكون العمل احلكومي أكثر فاعلية.
بعد جلسة جملس الوزراء ،يوم األربعاء املاضي،
سعى عون إىل تقليص اخلسائر قدر املمكن،
حبسب مصادر بارزة يف التيار الوطين .تقول
املصادر إن عون أوفد معاونه السياسي الوزير
جربان باسيل للقاء األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل يف اليوم التالي لتلك اجللسة.
مما جرى
شرح باسيل لنصر اهلل وجهة نظر التيار ّ
عدد تفاصيل كثرية عن «العراقيل
يف احلكومةّ .
اليت تواجه وزراء «التغيري واإلصالح» يف عملهم».
ضرب أمثلة عدة ،من سيارة وزارة السياحة
إىل مشاريع الكهرباء واملاء ،مرورًا بالتعيينات.
وحتدث يف املقابل عن التسهيالت اليت حيظى
بها مجيع الوزراء اآلخرين ،من غازي العريضي
إىل حسني احلاج حسن ،مرورًا بعلي حسن خليل
وحممد فنيش ووائل أبو فاعور .قال باسيل،
حد قول املصادر ذاتها ،إن مثة شعورًا لدى
على ّ
التيار الوطين احلر بوجود قرار سياسي حملاصرته،
ومنعه من النجاح يف عمله .وأكد باسيل لنصر
ّ
يفضل ،يف حال
اهلل ،حبسب املصادر ،أن التيار
استمرار هذا احلصار ،اخلروج من احلكومة على
البقاء فيها واالكتفاء بالشكوى من شللها .وجرى
الرتكيز خالل االجتماع على مالبسات التصويت يف
جملس الوزراء على بند تصحيح األجور ،وعرض
نصر اهلل لتفاصيل ما جرى ،فض ًال عن نظرته
إىل جممل العمل احلكومي واألوضاع السياسية
يف لبنان .وأكد نصر اهلل ضرورة تفعيل العمل
احلكومي ،وتفعيل آليات التواصل بني احللفاء
للوصول إىل اهلدف املذكور .وشدد على أن قرار
احلزب دعم مطالب التيار الوطين احلر ليس لفظيًا
وحسب ،بل إنه سيظهر يف كل امللفات اليت
ّ
ُ
ختطي
ستعرض على جملس الوزراء ،مشريًا إىل
جلسة األربعاء املاضي وما جرى فيها ،والسعي
أقره
اجلاد إىل تلبية مطالب الناس مبا يتجاوز ما ّ
جملس الوزراء .كذلك أكد نصر اهلل أن احلزب
سيسعى إىل ختفيف التوتر بني شركاء احلكومة،

حسن عليق

مبا يؤدي إىل تفعيل عمل جملس الوزراء ومتهيد
الطريق أمامه ليكون منتجًا.
وبعد لقاء نصر اهلل ـــ باسيل ،بدأ حزب اهلل
اتصاالته باجتاه عني التينة والسرايا احلكومية،
نيته أيضًا العمل على ختفيف التوتر على
ويف ّ
خط بعبدا ـــ الرابية .ويوم السبت املاضي ،طلب
رئيس جملس النواب نبيه بري من رئيس جلنة
املال واملوازنة النائب إبراهيم كنعان احلضور
إىل عني التينة .أبلغ كنعان عون بأنه سيلتقي
بري يف اليوم ذاته ،واتفق معه على مضمون ما
سينقله رئيس اللجنة النيابية إىل رئيس جملس
حد بعيد
النواب .مضمون كالم كنعان مشابه إىل ّ
ملا قاله باسيل أمام نصر اهلل .عبرّ عن خيبة التكتل
الذي يضم  10وزراء و 27نائبًا من شلل احلكومة،
تعمد منعه من حتقيق أي إجناز .وأدىل بكالم
ومن ّ
صريح عن «األزمة» بني احللفاء وشركاء احلكومة.
استمع بري إىل كنعان جيدًا ،ثم أدىل مبا يف
جعبته .قال إن سوء التنسيق وصل إىل ذروته:
بعض ما جيري ال أعرفه ،والبعض اآلخر ال يعرفه
اجلنرال .قال إن آلية التواصل بني التيار وحركة
أمل وحزب اهلل حباجة إىل تفعيل .ضرب مث ًال ما
حيمل مسؤولية
جرى يف الزهراني ،الفتًا إىل أنه ال ّ
ما جرى إىل الوزير جربان باسيل ،بل إىل املدير
العام ملؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي وعد
الناس ومل يف .ويف ملف األجور ومشروع شربل
حناس ،سأل بري كنعان :هل ُيعقل أن ُيعرض
املشروع على جملس الوزراء من دون أن ّ
نطلع،
ومحل بري كنعان رسالة إىل
حنن حلفاءكم ،عليه؟
ّ
اجلنرال تفيد بأن وزيري حركة أمل يف جملس
الوزراء سيدعمون مطالب اجلنرال حتى النهاية.
فرد كنعان قائ ًال :يا دولة الرئيس ،إن دورك
ّ
وقدراتك أكرب من متثيلك النيابي والوزاري ،ويف
يدك حلول ملشكالت كثرية .وقبل انتهاء االجتماع،
محل رئيس اجمللس كنعان «اقرتاحًا عمليًا يؤدي
ّ
إىل وضع األمور يف نصابها» :فلنجتمع حنن
الثالثة ،أنا والعماد عون والسيد حسن.
يف اليوم ذاته ،كان بري قد استقبل املعاون
السياسي لألمني العام حلزب اهلل ،حسني اخلليل،
وجرى التباحث بينهما ،حبسب املصادر السياسية،
يف سبل تفعيل العمل احلكومي ،واحلفاظ على
احلكومة ،ودعم مطالب اجلنرال عون.
وحبسب املصادر ،فإن اتفاقًا جرى بني التيار
الوطين احلر وحركة أمل وحزب اهلل على ضرورة
عقد اجتماع ثالثي ،يضم بري وعون ونصر اهلل.
وحبسب املصادرُ ،ح ّدد موعد مبدئي ليل أمس
لعقد االجتماع ،من دون أن تفصح مصادر
األطراف الثالثة حتى الساعات األوىل من فجر
عما إذا كان اللقاء قد حصل أو ال.
اليوم ّ
وبعيدًا عن املسعى الدؤوب لرتتيب آليات
التواصل بني احللفاء الثالثة ،استمر التوتر على
أشده بني وزراء حركة أمل من جهة ،وبني زمالئهم
يف تكتل التغيري واإلصالح من جهة أخرى .وظهر
هذا التوتر جزئيًا يف جلسة جملس الوزراء أمس.
وفيما ّ
يتهم وزراء التكتل زمالءهم بعدم دعمهم
يف أي من املشاريع اليت يقدمونها ،رأت مصادر
وزارية من قوى  8آذار أن املشكلة الرئيسية اليت
تعرتي العالقة بني الفريقني مرتبطة باألسلوب
الذي ينتهجه الوزراء العونيون للتعامل مع
حلفائهم .فهؤالء ،حبسب زمالء هلم من قوى 8
آذار« ،يتصرفون مع مجيع من عداهم بفوقية.
فكل من ليس معهم ّ
متهم بالفساد ،وبإمرار
الصفقات» .ويسأل وزير بارز« :جربان (باسيل)
قال يف مقابلته األخرية (أول من أمس على قناة
ّ
وتكتله مبدئيون كثريًا ،فيما حزب
اجلديد) إنه
اهلل واقعي .فهل يريد أن يقول لنا إن حزب اهلل
بال مبادئ؟» .يضيف الوزير ذاته« :كل ما ُينجز
ينسبه العونيون إىل أنفسهم .فليخربونا ،هل
كان قانون النفط ليمر لوال أن الرئيس بري قام
من فراشه وهو مريض لينزل إىل جملس النواب
ويبذل كل جهود ممكنة إلمرار قانون النفط؟».
ومن اجمللس النيابي إىل السرايا احلكومية ينتقل
الوزير قائ ًال« :نعم ،إن الوزير علي حسن خليل هو
من عرقل عمل اللجنة اليت تدرس مشاريع املراسيم
التطبيقية لقانون النفط ،بسبب المنطقية بعض

طروحات باسيل ،وخاصة لناحية املداورة السنوية
يف رئاسة هيئة إدارة قطاع النفط اليت يقرتح هلا
باسيل نظامًا إداريًا غري موجود يف أي مكان يف
العامل» .يضرب الوزير املنتمي إىل قوى الثامن
من آذار هذا املثل ليقول« :ليس كل ما يطرحه
منز ً
ال ،لكنهم ال يقبلون أي نقاش.
العونيون
ّ
أديا إىل
صحيح أن سوء التنسيق وسوء التفاهم ّ
موافقتنا على اقرتاح رئيس احلكومة لتصحيح
يصورونا،
األجور ،لكن ذلك ال جييز للعونيني أن
ّ
يف ملف التغطية الصحية الشاملة مث ًال ،كمن
يريد موت الناس على أبواب املستشفيات ،فيما

وزير الصحة شارف على إجناز مشروع الضمان
املمول جبزء كبري منه من إصالح
الصحي الشامل،
ّ
ضرييب يفرض ضريبة تصاعدية وأخرى على الربح
العقاري وثالثة على فوائد اإليداعات الكبرية،
ويسمح للمواطنني باحلصول على تغطية صحية
من دون أي تكلفة يدفعونها».
ما يمُ كن استنتاجه من كل ما تقدم هو أن أسبابًا
عديدة تقف خلف التوتر بني احللفاء ،وعالجه حباجة
إىل نوع خمتلف من التدخل ،كالقمة الثالثية اليت
حد قول سياسي
اقرتحها الرئيس بري ،على ّ
عوني بارز.

إسرائيل بني نارين :بقاء األسد أو سيادة الفوضى
حييى دبوق

للوهلة األوىل ،تبدو تصرحيات بعض القادة
اإلسرائيليني حيال مستقبل الوضع يف سوريا،
متعارضة مع املوقف اإلسرائيلي الفعلي .التدقيق
يف املواقف اليت صدرت وتصدر عن عدد من
هؤالء ،طوال األشهر املاضية ،يشري إىل أنها
تعكس استخالصات عدة توصلت إليها مناقشات
املؤسسة اإلسرائيلية ،وهي واقعًا ُيكمل بعضها
بعضًا .موقف يتحدث عن «نعمة» سقوط نظام
الرئيس بشار األسد ،وآخر يتحدث عن «قلق
شديد» إلمكانات الفوضى بعد سقوطه ،أي إنها
نعمة ممزوجة بقلق شديد .قبل أيام ،رأى وزير
الدفاع اإلسرائيلي ،إيهود باراك ،يف سقوط
نظام األسد« ،نعمة على إسرائيل واملنطقة».
ويوم أمس ،استكمل قائد املنطقة الشمالية يف
اجليش اإلسرائيلي ،اللواء يائري غوالن ،موقف تل
أبيب من واقع «ما بعد النعمة» ،والساعة اليت
تلي «انهيار النظام وسيناريو سيادة الفوضى
يف سوريا» ،مشريًا إىل أن هذا السيناريو يقلق
ّ
«ميكن حزب اهلل وجهات
اجليش اإلسرائيلي ،وقد
راديكالية أخرى من السيطرة على سالح اجليش
السوري ،التقليدي وغري التقليدي».
حديث غوالن ورد يف سياق مقابلة أجرتها معه
مراسلة جملة «ديفنس نيوز» األمريكية يف تل
أبيب ،بربرا رومُ ،تنشر يف العدد املقبل من اجمللة
الشهرية .ورأى غوالن أنه «يوجد خطر حقيقي (يف
هذا السيناريو)؛ إذ يف ظل انهيار (النظام يف
دمشق) فإن خمازن السالح املتطور لدى سوريا،
مبا يف ذلك صواريخ أرض حبر ،ومنظومات دفاع
جوي ،وصواريخ باليستية متنوعة ،ميكن أن تصل
إىل أيدي حزب اهلل ،وجهات راديكالية أخرى».
ولفت إىل أن احلدود بني إسرائيل وسوريا
هادئة« ،بل هي األكثر استقرارًا بني حدود الدول
األخرى مع إسرائيل ،رغم التحالف االسرتاتيجي
بني إيران وسوريا ،والدعم النشط الذي تقدمه
سوريا حلزب اهلل ،واملأوى الذي متنحه للمنظمات
اإلرهابية الفلسطينية» .لكنه أكد ،يف املقابل،
اهلاجس األساسي لدى اجليش اإلسرائيلي،
بأنه «إذا انتقلت السيطرة إىل جهات أخرى غري
مسؤولة ،وعلى رأسها حزب اهلل ،فإن الوضع
سيكون مقلقًا جدًا».
حيول األسد جزءًا من سالحه إىل
وعن إمكان أن ّ
حزب اهلل ،قال غوالن إن «هذا السيناريو غري
مهم وغري أساسي ،سواء نقلت سوريا بإرادتها
السالح إىل حزب اهلل ،أو سرق احلزب خمازن
السالح السوري ،أو سيطرت جهات أخرى عسكرية
معارضة لألسد على جزء من هذا السالح ،فإن
النتيجة يف كل هذه السيناريوات خطرة جدًا»،
مضيفًا أن «حزب اهلل سيخرج يف هذه احلالة راحبًا،
جراء التعاظم اهلائل لقدراته العسكرية ،وبالتالي
ستزداد ثقته بنفسه ،إىل حد يتيح له خرق نظام
الردع القائم معنا».
وقارن غوالن بني ما حيدث يف سوريا والفوضى
اليت سادت يف ليبيا قبل سقوط نظام (الزعيم
املخلوع معمر) القذايف؛ إذ «حبسب مصادر أمنية
سرق عدد من الصواريخ املضادة
إسرائيليةُ ،

للطائرات وأخرى ضد الدروع من خمازن السالح
الليبية ،ونقلت إىل غزة عرب شبه جزيرة سيناء»،
مضيفًا أنه «ليس لدى اجليش اإلسرائيلي معلومات
أكيدة عن اجلهة اليت ستسيطر على سوريا بعد
سقوط األسد» .وقال« :هناك جهات عدة معارضة
للنظام ،لكنها لن تنجح يف السيطرة على الدولة
يف اليوم الذي يلي السقوط» .وعرض جمموعة
سيناريوات حمتملة لفرتة «ما بعد األسد» ،منها
أن «يقيم احلرس القديم يف النظام احلالي سلطة
مغايرة لتلك اجملموعات املعارضة لنظام األسد،
وهو واقع حمتمل سيبطئ سيناريو آخر ،يكون فيه
مركز الثقل السلطوي خارج سوريا ،رغم أن احلكم
يكون بأيد سورية موجودة يف الداخل».
مع ذلك ،أكد غوالن أن «احتمال أن يبادر احلرس
القديم إىل تولي السلطة ليس كبريًا ،كذلك فإن
االحتمال ضئيل بنشوء حكم موال للخارج؛ إذ إن
املسألة ترتبط مبنظمات ما زالت غري متبلورة».
واستدرك بأنه «واقع يصعب معه التقدير،
والسوريون أنفسهم ال يعرفون ما سيحدث».
وأشار يف املقابل إىل أن «هناك أمرًا واضحًا،
يتمثل يف أنه إىل أن تقوم سلطة مركزية مسؤولة
يف دمشق ،فإن اجليش اإلسرائيلي سيبقى يف
حال من اجلهوزية واالستنفار العالي بشأن إمكان
تصاعد التهديدات ضد إسرائيل».
وأسهب غوالن يف شرح اخلطر املقدر إسرائيليًا
ملرحلة ما بعد سقوط النظام يف سوريا ،وسيطرة
الفوضى يف هذا البلد ،مشريًا إىل أن «التجربة
علمتنا يف إسرائيل شيئًا واحدًا ،أنه يف كل مكان
تضعف فيه السلطة املركزية ،وحيث السيطرة
واحلكم ليسا واضحني يف أيدي القوات املسلحة
الرمسية ،فإن النتيجة هي منو ّ
مطرد لإلرهاب».
وتابع« :عندما ينمو اإلرهاب يف األراضي
السورية ،فال شك لدينا يف أن اجلميع قادرون
وجه هذا اإلرهاب
على تشخيص اجلهة اليت
سي َّ
ُ
إليها» ،وهي إسرائيل.
وعن االستعدادات اليت يقوم بها اجليش
اإلسرائيلي ملواجهة «السيناريوات املقلقة» ،قال
غوالن إن «إمكان حصول صراعات داخلية يف
سوريا ،وكذلك منو اإلرهاب فيها ،يفرضان على
اجليش اإلسرائيلي أن يدرس جيدًا ،ومن جديد،
العقيدة اليت حكمت أفعاله وردود أفعاله طوال
عشرات السنني املاضية ،واليت نصت حتديدًا على
أن سوريا ولبنان هما جبهتان يف ساحة واحدة»،
مشريًا إىل أن «إسرائيل على وشك أن ترى عملية
تفكك هائلة للدولة السورية ،إىل حد يدفع باجتاه
تغيري نظرية اجلبهتني القائمتني يف ساحة واحدة،
هي اجلبهة الشمالية ،أي واقع جبهتني منفصلتني
بالفعل ،من دون أي عالقة بينهما».
يذكر أن مركز أحباث األمن القومي يف جامعة
تل أبيب ،أكد يف دراسة صدرت أخريًا بعنوان
«التقدير االسرتاتيجي إلسرائيل ـــــ  ،»2011أن
سوريا جنحت يف تطوير صاروخ باليسيت من طراز
 ،600 Mوابتاعت صواريخ أرض جو من طراز
ستارليت وبانتسري  ،S1وأقامت منظومة محاية
للسواحل مزودة بصواريخ خارقة جلدار الصوت
من طراز ياخونت.
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مــقاالت

اغتيال مرافق لـ«اللينو» يؤجج التوتر يف عني احللوة
شهد خميم عني احللوة
يف األيام القليلة املاضية
سلسلة من التوترات يف
عدد من أحيائه ،توجت أمس
باغتيال املرافق الشخصي
لنائب قائد الكفاح املسلح
(التابع ملنظمة التحرير)
العميد حممود العيسى
املعروف بـ»اللينو» ،أشرف
دكانه.
يف
القادري،
وما سهل عملية اغتياله،
كما يقول أحد مسؤولي
حركة فتح« ،انقطاع التيار
الكهربائي عن املنطقة».
الشاب الثالثيين قتل يف
حي الصفوري ،غري بعيد عن
منزل اللينو .العملية ُع ّدت
تصعيدًا خطريًا ،وخصوصًا
أن املنطقة معروفة بأنها
مربع أمين حلركة فتح ،وال
ّ
ميكن أي «عاقل أن
ينفذ
عملية اغتيال فيها؛ إذ إنها
تتطلب فرقة كوماندوس
للقيام بذلك» ،كما يقول

باي باي نسبيّة ...إىل قانون الستني ُد ْر
املسيحية بهدف الوصول
تتواىل االجتماعات
ّ
إىل قانون انتخابات واحد ،يف الوقت الذي
تتمسك فيه القوات
اللبنانية مبشروع اللقاء
ّ
ّ
األرثوذكسي ،الذي ال ترفضه األحزاب
املسيحية األخرى ،والبطريرك بشارة الراعي،
ّ
بل ُتدرك أنه غري قابل للتطبيق؛ ألنه طائف
النسبية
جديد .نقاش ُيراد منه دفن مشروع
ّ

ثائر غندور

العامة (أرشيف)
الشعبية ــ القيادة
مبقر اجلبهة
مير
ّ
ّ
ّ
طريق الصاعقة ّ

أحد املقربني من التنظيمات اإلسالمية .ويلفت
املصدر إىل وجود كامريات مراقبة ترصد أي
حترك يف
احلي .املرافق الذي اغتيل ،يتهمه
ّ
تنظيم «جند الشام» املنحل بإطالق النار على أحد
عناصره ،قبل أن يتعرض مرافق القائد العام
للكفاح املسلح صبحي أبو عرب ،حملاولة اغتيال
أصيب فيها بثماني طلقات نارية.
عملية االغتيال اليت وقعت أمس ،خلفت اشتباكًا
جرى احتواؤه سريعًا ،من دون أن حُيتوى التوتر
يف املخيم ،املرتاكم بسلسلة من التفجريات
ضربت املخيم؛ إذ انفجرت أول من أمس قنبلة
يدوية أدت إىل تضرر سيارتني .التهمة ُألصقت
بالقوى اإلسالمية ،وحتديدًا بعناصر «جند الشام».
قبلها ،انتشر يف املخيم بيان حيمل توقيع جمموعة
إسالمية جديدة أطلقت على نفسها اسم «أنصار
اإلسالم» .البيان مل يوزع ،بل رميت بعض
النسخ منه يف األزقة الداخلية للمخيم .هذه
النسخ سلمت ملسؤولي الفصائل الفلسطينية
والقوى اإلسالمية ملعرفة اجلهة اليت تقف وراءه.
«أنصار اإلسالم» ،حبسب بيانهم ،هددوا مباشرة
ثالث فئات موجودة يف املخيم ،هي« :جتار
املخدرات ،أصحاب الدعارة
وممونو اخلمر والعمالء
ّ
واجلواسيس» .واقعة دفعت مسؤولي التنظيمات
اإلسالمية قبل غريهم من الفصائل املوجودة يف
املخيم إىل االجتماع ملعرفة إن كان هلذه اجملموعة
اجلديدة أي وجود فعلي على األرض.
التنظيمات اإلسالمية درست البيان جيدًا ،ويف
اخلالصة ،استبعد اجملتمعون أن يكون هلذه
اجملموعة أي وجود فعلي على األرض ،ورأوا
أن من ألقى البيان يهدف إىل «زعزعة استقرار
ّ
املخيم وأمنه ،وخصوصًا أن املخيم شهد قبل
توزيع البيان حالة من اهلدوء» ،يقول الشيخ
مجال ّ
خطاب ،مسؤول احلركة اإلسالمية اجملاهدة.
الشيخ ّ
يعد األب الروحي للمجموعات
خطاب ،الذي ّ
اإلسالمية يف املخيم ،استبعد وجود مثل هذه
اجملموعة؛ ألن «املخيم مثل القرية الصغرية،
وحنن نعرف حتركات بعضنا جيدًا وال ميكن أن
تنشأ أي حالة جديدة يف املخيم من دون معرفتنا
بذلك».
أن «شيئًا
حتليل اجملتمعني هلذا البيان كان ّ
ُ
عد للمخيم،
وستلصق هذه التهمة بالقوى
ما ُي ّ
اإلسالمية» ،يقول ّ
خطاب.
هذا ما حصل فع ًال ،ذلك أنه بعد أيام من نشر
البيان ،انفجرت عبوة يف سوق اخلضر داخل
املخيم ،ما أوحى بأن «أنصار اإلسالم» بدأوا
بتنفيذ تهديدهم .فتحت الفصائل حتقيقًا خاصًا
أن عامل التنظيفات نقل العبوة من
ّ
بها ،فتبينّ
مكانها األساسي يف أول السوق لتنفجر يف
جيرها .االنفجار أدى إىل إصابة
العربة اليت كان ّ
 6جرحى ،أغلبهم «معروفون بالتزامهم الديين»،
كما يصفهم ّ
خطاب.
اجتمعت القوى اإلسالمية جمددًا ،وخصوصًا أنه
سبق االنفجار حوادث «فردية» ،مثل حرق مقر

إحدى اجلمعيات اإلسالمية وسيارة ميلكها أحد
الشباب اإلسالميني .خالل التحقيقات ،استدعي
بعض عناصر تنظيم «جند الشام» ،الذين صودف
مرورهم يف السوق قبل االنفجار وبعده .بعد
التحقيق مع هؤالء ،الذين رصدتهم كامريات
املراقبة ،تبينّ أن ال عالقة هلم بالعبوة ،وأن
وجودهم يف تلك املنطقة كان حمض صدفة.
أما بالنسبة إىل التحقيقات اليت أجرتها بعض
التنظيمات اإلسالمية ،فقد أظهرت النتائج أن
العبوة مل تكن تستهدف شخصية حمددة ،فهي
«وضعت يف مكان عام ومل يكن اهلدف منها
االغتيال ،بل كانت تهدف إىل زعزعة األمن» كما
يؤكد ّ
خطاب.
ّ
إضافة إىل ذلك ،يؤكد
خطاب وجود تعاون
مع الدولة اللبنانية من خالل جلنة املتابعة يف
املخيم ،مشريًا إىل أنه «عند البحث عن عبد الغين
جوهر الذي قيل إنه يف املخيم ،دهمت القوى
الفلسطينية البيوت اليت أشارت إليها استخبارات
اجليش ،إال أننا مل جنده .وإذا كانوا يعرفون مكانه
يف املخيم فليخربونا وسنسلمه هلم».
حادثة العبوة ،باإلضافة إىل أنباء عن حتصينات
يقيمها بعض عناصر «جند الشام» يف حي حطني
وجتمع الطوارئ ،أعادا ملف هؤالء إىل الواجهة
جمددًا على الصعيدين اللبناني والفلسطيين،
وذلك بعد ما تناقلته بعض املواقع اإللكرتونية من
أن «عصبة األنصار» أعلنت أنها سرتفع الغطاء عن
بعض عناصر «جند الشام» إذا أظهرت التحقيقات
أنهم متورطون يف عبوة سوق اخلضر.
وما أسهم يف زيادة االعتقاد بهذا االجتاه
هو القول بأن البيان الذي وزع باسم «أنصار
اإلسالم» والعبوة ،ما هما إال خطوة جديدة من
بعض عناصر ما كان يسمى «جند الشام» إلعادة
إحياء نشاطهم .لكن بعد املتابعة والتحقيقات مع
بعض هؤالء ،تبينّ أن ال عالقة هلم بالبيان وال
بالعبوة .ويقول مسؤول فتحاوي يف املخيم إنه
«يوجد من يراقب حتركاتهم كما جتري متابعتهم
مباشرة ،وأكثر عناصر جند الشام خطورة كانوا
يف الفرتة األخرية هادئني».
من جهته ،ينفي ّ
خطاب أي وجود «ملا يسمى جند
الشام أو فتح اإلسالم يف املخيم» ،مشريًا إىل أن
هذه احلاالت انتهت ،وعناصر جند الشام «انضموا
إىل عصبة األنصار وهم منضبطون بقرار العصبة.
أما من كانوا من أبناء خميم عني احللوة يف تنظيم
«فتح اإلسالم» ،فهم ال خيرجون من بيوتهم ،حتى
إننا ال نراهم».
ّ
ورغم تأكيد
خطاب أن األمور ال تزال حتت
السيطرة ،خيشى مسؤولون فلسطينيون وآخرون
لبنانيون متابعون لشؤون املخيم ،أن ُيعاد
السيناريو ذاته جمددًا يف عني احللوة:
توتر يؤدي إىل انفجار أمين أو عسكري ،ثم مصاحلة
بـ»تبويس اللحى» ،ثم تكرار الدوامة ذاتها.

قاسم س .قاسم

إىل قانون الستني ُد ْر .من مل يشحذ ماكينته
القانون
االنتخابية بعد ،حذرًا من تغيرّ
ّ
ّ
كل املعطيات
االنتخابي ،فليشحذها؛ ألن
ُتشري إىل إبقاء النظام االنتخابي على حاله.
ً
وكما يقول أحد املعنيني
مباشرة يف نقاش
قانون االنتخابات ،فإنه ال يمُ كن إقناع هذه
السياسية بتقليص
النيابية والزعامات
الكتل
ّ
ّ
حصتها يف جملس النواب ،إلحداث تغيريات
ّ
السياسية.
البنية
يف
ّ
يوم أمس ،التقى «رباعي املوارنة» فرادى
يف جملس النواب ،بد ً
ال من اللقاء املشرتك،
بسبب تداعيات «احتكاك» النائبني سامي
مدة اجللسة
اجلميل ونواف املوسوي ،وإطالة ّ
ّ
النيابية .اخلالصة من «اجتماعات الرباعي»
ّ
أمس ،هي تكليف النائب آالن عون إعداد
توصية لرتفع إىل االجتماع
املوسع الذي
ّ
سيعقد يوم غد يف بكركي .وسيعرض عون
ُ
هذه التوصية على زمالئه الثالثة اليوم
(النائبان سامي
اجلميل وجورج عدوان والوزير
ّ
السابق سليم سعادة) ،ليوافقوا عليها.
ال يبدو أن عون قادر على كتابة توصية
يوافق عليها زمالؤه الثالثة؛ فعدوان،
ّ
ممثل القوات
اللبنانية ،ال يزال مصرًا على
ّ
أولوية قانون اللقاء األرثوذكسي ُ
حاديته،
وأ
ّ
ّ
التيار الوطين
بينما يقول ممثلو
احلر وتيار
ّ
ّ
املردة وحزب الكتائب باعتماد قانون اللقاء
أول ،يليه قانون يستند
األرثوذكسي خيارًا ّ
النسبية والدوائر
إىل
املتوسطة ،والذهاب
ّ
ّ
الحقًا إىل لقاءات مع خمتلف الكتل
النيابية،
ّ
ونقاشها للقانونني.

زورق جناة جعجع
يف بداية لقاءات الرباعي املاروني يف
ردد النائب
بكركي لبحث قانون االنتخابّ ،
جورج عدوان مرارًا أن حزب القوات
اللبنانية
ّ
يؤيد
النسبية تأييدًا كام ًال .سئل عدوان
ّ
ّ
تيار
مرات عن تعارض هذا املوقف مع ّ
املستقبل
املتمسك بقانون الستني ،وكان
ّ
جوابه الدائم «فلنتفق يف ما بيننا وحنن نسري
بهذا التوافق».
املسيحي
االجتماع
خالل
أتت املفاجأة
املوسع.
ّ
بعد
عدة مداخالت ،طلب رئيس اهليئة
ّ
التنفيذية يف القوات
اللبنانية الكالم وقال:
ّ
ّ
«بوجود مشروع اللقاء األرثوذكسي ،ال يمُ كن
نقاش أمر آخر» ،وجتاهل هذا االقرتاح ألنه
يسمح للمسيحيني بانتخاب ّ
كل نوابهم .سأله
التيار الوطين
رئيس
احلر النائب ميشال عون
ّ
ّ
ّ
عما إذا كان الطرح أن تنتخب
كل طائفة
ّ
نوابها أو ّ
ّ
كل مذهب .قال مسري جعجع:
«كل
مذهب» .فأعلن عون رفضه للمشروع ،بينما
أما النائب سليمان
أيده حزب الكتائبّ .
فرجنية
فرد« :أهكذا حتمون مسيحيي
ّ
ّ
األطراف؟» .ثم طلب البطريرك بشارة الراعي
من الوزير زياد بارود إبداء رأيه ،فقال إن
عد تعدي ًال يف
اقرتاح اللقاء األرثوذكسي ُي ّ
النظام السياسي ،وليس قانونًا انتخابيًا.
الالفت أنه يف اللقاءات املتتالية «للرباعي
شدد على
متسكه
املاروني» ،بات عدوان ُي ّ
ّ
مبشروع اللقاء ،فيما قال
اجلميل إن حزبه مل
ّ
حيسم موقفه بعد .والالفت أكثر هو إصرار
النسبية ،رغم أن النائب
تيار املردة على
ّ
ّ

إقطاعية ـــــ
خلفية
فرجنية يأتي من
سليمان
ّ
ّ
ّ
مناطقية ،وهذا املوقف حُيسب
ـــــ
عائلية
ّ
ّ
له.
عدة مصادر
لكن الوقائع اليت تتقاطع بني ّ
أيًا من األطراف ليس
ّ
مسيحية ،تشري إىل أن ّ
على استعداد ألن يجُ اهر مبوقفه الرافض
ملشروع اللقاء األرثوذكسي؛ ألنه يضمن
للمسيحيني  64نائبًا ،بينما تضمن
النسبية،
ّ
حبسب كل التمارين
احلسابية اليت أجريت،
ّ
وصول  52نائبًا بتأثري الصوت املسيحي.
ومن هنا ،منبع
متسك جعجع بهذا املشروع.
ّ
فبحسب املعطيات املتقاطعة ،أجنزت القوات
ً
اللبنانية
تيار املستقبل ،أساسها
ّ
تسوية مع ّ
حصة القوات
النيابية ،يف مقابل قتل
تكبري ّ
ّ
مشروع
النسبية؛ ألن املستقبل ُيعد من أبرز
ّ
املتضررين يف هذا املشروع؛ إذ سيشاركه
خصومه املقاعد
النيابية من بريوت إىل
ّ
الشمال والبقاع .هكذا ،بات مشروع اللقاء
األرثوذكسي خشبة اخلالص جلعجع.

يوم ّ
النسبية
قل مناصرو
ّ
قد يكون املستقبل أكثر املقاتلني شراسة
النسبية ،والقوات هي وسيلته
ضد
القتالية،
ّ
ّ
ّ
ً
اجلميع
أن
ا
أبد
يعين
ال
ذلك
لكن
سيقاتل
ُ
من أجل
النسبية .هذا ينطبق على اجلميع.
ّ
الوطين
فالتيار
احلر وحزب اهلل يتبنيان
ّ
ّ
النسبية .لكنهما غري مستعدين العتبارها
ّ
ً
ّ
ٍ
ولكل
مفصلية،
معركة
طرف أسبابه.
ّ
العونيون حيصلون بقانون الـ ٦٠على كتلة
ّ
نيابية كبريةُ .يدرك عون أن
النسبية لن ُتكبرّ
ّ
ّ
هذه الكتلة كثريًا أو ُت ّ
قلصها .فهو إن كان
سيخسر بعض املقاعد يف جبيل وكسروان،
سيعوضها يف ّ
فإنه
عكار أو الشوف أو غريها
ّ
كتلته.
تكرب
أن
دون
من
الدوائر،
من
أما
ّ
وسيصوت إىل
بالنسبية،
حزب اهلل ،فال يمُ انع
ّ
ّ
جانبها إذا طرحت يف جملس النواب ،لكنها
ليست معركته .فهو ليس مضطرًا إىل أن
ُيشاركه أحد نواب اجلنوب أو البقاع.
أما الرئيس نبيه بري ،املرتاح إىل ما يناله
ّ
من القسمة بينه وبني حزب اهلل ،فمن
املرجح
ّ
حبسب بعض من ناقشه مبوضوع
النسبية،
ّ
جناح
أن يعود إىل طرحه القديم ،أن
النسبية
ّ
يرتبط بأن تكون على أساس أن لبنان دائرة
سيقابل
برفض مسيحي .من
ٍ
واحدة ،وهو ما ُ
جهته ،يرفض النائب وليد جنبالط
النسبية
ّ
مطلقًا؛ ألنه ـــــ
كتيار املستقبل ـــــ سيخسر
ّ
من دون أن يربح شيئًا .فجمهوره متمركز
يف مناطق الشوف وعاليه،
والنسبية جتعله
ّ
خيسر بعض املقاعد ،حبيث يصل النائب
طالل أرسالن إىل اجمللس بدون ّ
منة جنبالط
ً
الذي يرتك له
عادة مقعدًا شاغرًا يف عاليه،
أو رمبا وصل آخرون.
احملصلة ،إن ضغط رئيس
يف
اجلمهورية
ّ
ّ
ميشال سليمان جتاه اعتماد
النسبية ،ألنه
ّ
ُيريد عالمة فارقة لعهده تكون إدخال
النسبية
ّ
إىل النظام االنتخابي ،ورغبة البطريرك الراعي
يف عدم العودة إىل قانون الستني ،ليسا
ُ
النسبية.
كفيلني بإمرار
ستكمل القوات
ّ
تيار املردة والعونيني مبشروع اللقاء
إشغال ّ
األرثوذكسي ،وستستهلك املزيد من األشهر
قبل إعالن اجلميع عدم قدرة هذا املشروع
على النجاح؛ ألنه طائف جديد ،وألن الطوائف
األخرى ترفضه ،ثم تدخل
النسبية يف بازار
ّ
الدوائر ،ونصل إىل أشهر ما قبل االنتخابات
النيابية ،ليظهر علينا من يقول إنه مل يعد
هناك وقت لتعديل قانون االنتخابات ،وتبدأ
ماكينة شتم الوقت وحتميله
مسؤولية عدم
ّ
تعديل هذا القانون.
مسرحية قدمية ،لكنها ستتكرر ،وهناك من
ّ
سيكون فرحًا بها.
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مناسبات

يف قداس احتفالي وحفل تأبيين يف الذكرى الرابعة الستشهاد اللواء الركن فرانسوا احلاج

* األب صقر :ارادوه مشروع ضحية فكان مشروع تضحية * القنصل العام نعوم :مجع اجملد من كل جوانبه

اآلباء يحتفلون بالذبيحة االلهية

القنصل العام روبري نعوم

القنصل نعوم ،جرجورة ،عيسى ،مسلماني وحضور

د شدياق ،عيسى ،نعوم ،كون ومرياي هندي وحضور

دعت «جلنة املتابعة لدعم عائالت شهداء
اجليش والقوى االمنية» اىل قداس اهلي
وحفل تأبيين يوم االحد يف 2011 - 12 - 11
يف كنيسة القديس يوسف يف كرويدن وذلك
مبناسبة الذكرى الرابعة الستشهاد بطل معارك
نهر البارد اللواء الركن فرانسوا احلاج.
حضر القداس ،الذي ترأسه خادم الرعية قدس
االب عمانوئيل صقر وعاونه فيه كهنة الرعية،
النائب طوني عيسى والسيناتور شوكت
مسلماني واعضاء بلديات كنرتبريي خضر صاحل
وهريستفيل كون هندي وكوغرا مرياي هندي
وليفربول علي كرنيب وفاعليات احتماعية
واقتصادية وتيارات واحزاب ومجعيات.
والقى االب عمانوئيل صقر عظمة قيمة
باملناسبة حتدث فيها عن مناقبية الشهيد
اللواء الركن فرانسوا احلاج واخالقه وحمبته
للوطن حتى بذل نفسه من اجله ومما قاله
ارادوه مشروع ضحية فكان مشروع تضحية
على مذبح الوطن.
وبعد القداس جرى حفل تأبيين يف صالة
الكنيسة عرفه الدكتور علي بزي وحتدث فيه
قنصل لبنان العام يف والية نيو ساوث ويلز
االستاذ روبري نعوم (نص الكلمة ادناه) والعميد
يف اجليش اللبناني رميي وهبه ورئيس جلنة
الصداقة املسيحية االسالمية الدكتور مصطفى
علم الدين.

املقاومة يف اجلنوب ورفضك التعاون السقاط
منظومة الشعب واجليش واملقاومة يف محاية
الوطن،كذلك تزكيتك لتكون حامل الراية
جليشنا البطل ،كانت كفيلة هلدر دمك الزكي
ليـكتب به صفحة يف سجل اخلالدين على
ُ
أسوار وطن العـزة والكرامة ،لبنـان.
بإسم «جلنة املتابعة» لدعم عائالت شهداء
اجليش والقوى األمنية وراعيهـا سعادة قنصل
لبنان العام يف والية نيو ساوث ويلز االستاذ
روبري
نعـوم ،وعميدها األخ السيد ميشال
ّ
جرجورة وكافة األخوة األعضاء ،أرفع أمسى
آيات احلب لعماد الوطن فخامة الرئيس ميشال
سليمان
ونؤكـد له بأننا يف املغتـربات كما يف
ّ
الوطن جنودا ً خملصني لـرفع راية لبنان و
الذود عن حياضه.
كما القى قصيدة رائعة باملناسبة

كلمة الدكتور علي بزي

سعادة قنصل لبنان العام يف والية نيو ساوث
ويلز االستاذ روبري
نعـوم أصحاب السيادة
ّ
والفضيلة إخوتي يف الغربة،
كثريون ميرون على هذه احلياة مرور الطيف،
تنتهي حياتهم بوفاتهم من دون أي ذكر أو
ذكرى،
تـحفـر أمساؤهم على جدار
ّ
وقلـة من ُ
التاريخ بأحرف من نور ،يرتكون بصمة عـز يف
فـتح سجل
سرية الوطن ،تذكرهم االجيال كلما ُ
العظماء الذين رووا بدمائهم تربة لبنان لتبقى
األرزة شاخمة على مر العصور؛عنيت من هذه
القلـة اللواء الركن فرنسوا احلاج.
ّ
يكـفيك أنك من اجلنوب لتولد شهيداً ،ألن من
ِ
رمحه يولد االبطال الذين جيعلون من دمائهم
أسواراً حتمي حياض الوطن لتبقى عصية على
كل غـاز ٍ أو معتـد ٍ أثيـم .إن إنتصارك يف
عـرابه وموقفك من
أحداث نهر البارد وأنت ّ

كلمة قنصل عام لبنان روبري نعّـوم

شهيد لبنان اللواء الركن فرنسوا الياس
احلاج ،اجملد لك يف عليائك.
سيادة املونسنيور عمانوئيل صقر
سعادة النائب طوني عيسى،
األخوات واألخوة يف جلنة املتابعة،
احلضور الكريم،
السالم لكم ومعكم وعليكم.
مرت على اجلرمية الغادرة ،النكراء
أربع سنوات ّ
ووقعـها ما زال
واملقاييس،
بكل املفاهيم
ُ
وسيبقى يف البال و الضمري الوطنيني ،متاما ً
كما كان هذا الوقع يف .2007/12/12
من أسرتاليا ،وبالتحديد من والية نيو ساوث
ويلز،
نوجـه التحية اىل روح شهيدنا البطل
ّ
وإىل أرواح شهداء لبنان  -كل الشهداء -
مؤكدين الوفاء لدمائهم الزكية يوماً بعد يوم،
وواجب االجالل لذكراهم اخلالدة سنـة بعـد
سنـة ،و إىل أبـد اآلبـديـن.
قبل أربع سنوات بالتمام والكمال ،صباح يوم
أربعاء مشؤوم الساعة السابعة وعشر دقائق،
هز إنفجار عنيف بلدة بعبدا ،وإستهدف سيارة
ّ
مدير العمليات يف قيادة اجليش العميد
الركن فرنسوا احلاج ،ما أدى إىل إستشهاده
مع سائقه الرقيب خرياهلل علي هدوان على
الفور.
سـأل البعض :ملاذا أغتيل اللواء الركن
فرنسوا احلاج؟ جنيب :ألسباب عديدة ،أبرزها

الدكتور علي بزي

الدكتور مصطفى علم الدين

د بزي ،الزميل بو رزق ،ابو حمد ،طوني مارون وحضور

وقوفا للنشيد الوطني
التالي:
أوالً :ألنه مؤمن ،بعد اهلل تعاىل ،بلبنان القوي،
السيد
احلر املستقل؛ و إميانه هذا رضعه مع
ّ
احلليب ،ومنا هذا االميان من خالل تربيته ،وبلغ
ذروته يف مدرسة اجليش
 مصنع الرجال الرجال.ثانيا ً :ألنه عاش ومارس إميانه بكل تفان ٍ
وصدق ،و عندما دق ناقوس خطر إستهداف
الكيان الوطين يف خميم نهر البارد ،من قبل
زمرة إرهابية حاقدة
تسمـى «فتح االسالم» ،مل
ّ
الريزة
يلزم مكتبه يف
إنـما ،وإلتزاما ً بقـسمه
ّ
العسكري ،قصد أرض املعركة ،وأدار عملية
املواجهة من اخلندق ،جنبا ً إىل جنب مرؤوسيه
اجلنود الشجعان ،مواجهني بإميانهم الصلب
وبصدورهم العارية إال من االرادة وقلوبهم
الزاخرة مبحبة الوطن ،مواجهني أحدث األسلحة
وأكثرها تطورا ً و فتكا ً ؛ وكان النصر املبني
حليفهم ،إحقاقا ً للحق وإجنازًا عظيما ً ملهمة
فرض األمن واالستقرار بشمال لبنان.
ثالثا ً :ألنه ،وكما قاد بنجاح الفت عمليات
إجتثاث االرهاب يف نهر البارد ،هكذا كنا نأمل
بقيادته املوعودة جليشنا الباسل؛ لكن يد
الغدر إمتدت وإغتالت احللم ،و اهلل -عزّ و جل
ّ -محى على الـدوام وطـن الرسالة ،و باركه
بوضع يـده على أرزه اخلـالد ،و لـم يبخـل عليـه
بالـرجاالت العمـالقة ،و لـن يبخـل ...
بإختصار ،أعزائي ،إن الشهيد اللواء الركن
فرنسوا احلاج مجع اجملد من كل جوانبه:
هو االبن البار للجنوب العزيز ،قاوم وإنتصر
يف الشمال احلبيب ،و إستشهد يف القلب
عزه وعنفوان
النابض بعبدا .لقد سقى بكل ّ
الرتاب
املقدس بدمائه الطاهرة ،وسارع هذا
ّ

العميد ريمي وهبي

خضر صالح وعلي كرنيب وحضور

الزميل بو رزق ،جرجورة ،البطي ،عيسى وجورج تامر
الرتاب اىل إحتضانه ،خالدا ً يف ضمرينا
وضمري األجيال القادمة إىل دهر الداهرين.
أحبـائـي،
ّ
 هنيئـا ً ألم الشهيـد اليت أجنبـت.ربـى.
 هنيئـا ً لوالـد الشهيـد الذي ّ هنيئـا ً لعائلـة الشهيـد ،عنـوان االميانواملمـارسـة امللتزمـة.
 هنيئـا ً لبلـدة الشهيـد ،رميش الصامـدة.ً ملنطقـة الشهيـد احلدوديـة
 هنيئـاالعصيـة.
ّ
 هنيئـا ً ملدرسـة الشهيـد ،سيـاج الـوطـن. هنيئـا ً لوطـن الشهيـدالسرمـدي.
ّ
 هنيئـا ً للبنـانيـني املنتشـرين يف جهـاتاالرض االربـع.
إنـا إذ حنزن شديد احلزن لفقدان هذا القائد
ّ
قبل أوانه ،نضرع إىل اهلل تعاىل أن حيمي
وطن القديسني والطوباويني
املكرمني،
ّ
و
وبشفاعتهم أن يوفق شعبه املقيم
املنتشر ،وخيفف معاناته ويهدىء أالمه،
وأن يلهم مسؤوليه على كل املستويات اىل
خيار املصلحة العامة وما حيقق االستقرار و
الطمأنينة ،وأن جيود علينـا دائـما ً بالعظماء،
إنه مسيـع جميـب.
ختاما ً أيها القائد يف ساحة الوغى ،اللواء
نـم قرير العني:
الركن الشهيد فرنسوا احلاج ْ
ال ومل ولن ننساك ،سنظل نسقي هذا الرتاب
يـروى ظمـأه ،ما دام يف العروق
ّ
املقدس حتى ُ
دم يسيل ،ويف احلنجرة صوت حـق يـدوي
يـدون لتـاريخ جميـد.
ويف األقـالم حرب
ّ
الـويل لشعب ينسى شهداءه،
تكـرم شهـداءها.
ألمـة ال
والـويل ثـم الـويل
ّ
ّ
كلــنا للوطن
ّ

تصوير أراكس
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تتــمات

مراجعة «اليونيفيل» :متهيد ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
مجيع املدارس ودور املعلمني واملهنيات الرمسية ،يف حني بلغت
نسبة اإلضراب يف املدارس اخلاصة على صعيد لبنان حواىل
الثمانني يف املئة ،على الرغم من تهديد بعض املديرين للمعلمني
حبسم يوم غياب أو بالفصل.
وفيما مل يقل جملس شورى الدولة كلمته بعد يف مشروع مرسوم
تصحيح األجور ،يف ظل توجه عرب عنه أحد كبار القضاة جلهة
يتضمن ثغرات فادحة من حيث
رفض املشروع اجلديد «ألنه
ّ
الشكل واملضمون ،وعلى قاعدة أن من رفض املشروع األول
لتصحيح األجور ال ميكن أن يوافق على املشروع الثاني» ،عقد عدد
من وزراء فريق األكثرية اجتماعًا تنسيقيًا ،أمس ،ضم الوزراء
علي حسن خليل («أمل») وجربان باسيل وشربل حناس(«التيار
الوطين احلر») وحممد فنيش وحسني احلاج حسن («حزب اهلل»)،
وذلك استكماال لالجتماعات الثالثية التنسيقية بني باسيل وخليل
واملعاون السياسي لألمني العام لـ»حزب اهلل» احلاج حسني خليل،
ومت االتفاق على تثبيت االجتماع الوزاري التنسيقي عشية كل
جلسة جمللس الوزراء ،وصو ً
ال اىل اختاذ موقف موحد من عدد
من القضايا املتفاهم عليها ،مبا يف ذلك مبدأ املشاركة« ،اذا
شعر أي طرف من األطراف الثالثة بأي منحى للتعطيل يف جملس
الوزراء» ،على حد تعبري أحد الوزراء املشاركني يف االجتماع
الوزاري التنسيقي.
وناقش اجملتمعون أيضًا قضية التغطية الصحية ،حيث عرض
الوزير شربل حناس رؤيته فيما قدم الوزير علي حسن خليل
موحد ،وهو األمر
تصور
مقاربته ،ومت االتفاق على حماولة إعداد
ّ
ّ
الذي يسري أيضًا على مشروع قانون املوازنة العامة للعام ،2012
حيث قرر اجملتمعون تطوير ورقة مالحظات وزراء «تكتل التغيري»
لتصبح ورقة ثالثية ،بعد أن تضاف اليها مالحظات وزراء «حزب
اهلل» و»امل».
«اليونيفيل»..
واملراجعة االسرتاتيجية
من جهة ثانية ،أفيد يف باريس أن الطريق االلتفافية للتمهيد
النسحاب «اليونيفيل» من اجلنوب اللبناني قد تكون قيد الدراسة
يف نيويورك يف سياق املراجعة االسرتاتيجية اجلارية هناك للقرار
 1701ومهمة «اليونيفيل» املعززة.
هذا االحتمال الذي جتري دراسته يف نيويورك قد تكون العملية
األخرية ضد الدورية الفرنسية يف برج الشمالي ،قد أعادت وضعه
على الطاولة بعد جتاوزه يف السنوات املاضية.
وحبسب مصدر عسكري فرنسي فإن املراجعة اجلارية السرتاتيجية
«اليونيفيل» يف قسم حفظ السالم يف األمم املتحدة ،قد تأخذ
باقرتاح يف املستقبل ،يقضي بتسليم اجليش اللبناني أجزاء من
القطاعات العسكرية اليت تشرف عليها «اليونيفيل» .ويقضي
منطق القرار  1701مبساعدة احلكومة اللبنانية على بسط سيادتها
على اجلنوب اللبناني وإعادة مؤسساتها وسلطاتها إىل العمل
يف املنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ،حتى احلدود اللبنانية ـ
الفلسطينية.
وكانت املراجعة املاضية قد أفضت إىل تعديل يف انتشار القوات
الدولية يف املنطقة ،على قاعدة املهمات اليت جيب أن تتوالها
وحتولت مبوجب
وليس على قاعدة تولي مسؤولية قطاع حبد ذاته.
ّ
املراجعة املاضية ،القوات الفرنسية إىل قوات للتدخل السريع،
حلماية القوات الدولية ،بشكل خاص انطالقًا من قاعدة دير كيفا
يف قضاء صور ،مع االستمرار يف أعمال الدورية إىل جانب اجليش
اللبناني .ومن املنتظر أن تنتهي املراجعة اجلديدة مع انتهاء العام
احلالي.
وتدرجييًا «يؤدي احتمال نقل املسؤولية عن مناطق بأكملها من
بعض وحدات «اليونيفيل» إىل اجليش اللبناني ،إىل تسهيل
انسحاب قوات «اليونيفيل» أو قوات بعض البلدان املشاركة
فيها ،من دون خماطر ميدانية أو تبعات سياسية كبرية» ،وفق
ما يقول املعنيون باملراجعة اليت تواجه صعوبات عمالنية تتعلق
برتكيبة بعض ألوية اجليش اللبناني وبعض املعطيات السياسية
واألمنية يف منطقة جنوب الليطاني.

اسرائيل خت ّل باملعايري ...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
وبدأت بنقلهم إىل سجون قريبة لتجميعهم إيذانًا باإلفراج عنهم،
علمًا بأن مصر اليت رعت املرحلة األوىل اليت جرت يف  18تشرين
األول املاضي ستكون على رأس املرحلة الثانية من الناحية
اإلشرافية.
وتوافقت محاس وإسرائيل عرب الوسيط املصري بعد مفاوضات
شاقة على أن ختتار إسرائيل األسرى املنوي اإلفراج عنهم يف
املرحلة الثانية ،وسيتم عرض األمساء على مصر إلقرار الصفقة،
وفق املبادئ اليت طلبتها محاس ،وفق ما ذكر قيادي باحلركة.
لكن القائمة املنشورة مل تتضمن املعايري املتفق عليها ،واليت
تدور حتديدًا حول األسرى املرضى وباقي األســـريات وكبار السن

وأصحاب احملكوميات العالية .ويســـتدل من القائمة أن معظم
األسرى املنــوي اإلفراج عنهم تنتهي حمكومياتهم يف العام
 ،2012فيما تنتهي حمكوميات  26منهم يف األيام املقبلة.
ويتبني أيضًا من القائمة املنشورة أن  81أسريا تنتهي حمكومياتهم
يف العام  ،2013و 31أسريا يف العام  2014و 31أسريًا خالل
العام  ،2015وعشرين أسريًا منهم عام .2017
وذكر نادي األسري الفلسطيين أن القائمة املنشورة لن تشمل
كافة األسريات املعتقالت يف السجون اإلسرائيلية ،موضحًا أنها
تضم ست أسريات فقط من أصل  11أسرية.
من جهته ،أكد القيادي البارز يف حركة محاس إمساعيل رضوان
لـ»السفري» أن الصفقة اجناز تارخيي للفلسطينيني ،بغض النظر
عن انتماءات األسرى املنوي اإلفراج عنهم يف الدفعة الثانية
«فكلهم من أبناء الشعب الفلسطيين ومناضلون».
وقال رضوان إن طبيعة الصفقة واملعايري اليت أقرتها األطراف
تنطبق على عناصر من محاس وغريها من الفصائل ،الفتًا إىل أن
املرحلة الثانية مهما شــملت ،فأنها أيضًا اجناز حيسب للمقاومة
اليت لن تكف يدها حتى تفرج إسرائيل عن كل األسرى من
سجونها.
وشدد رضوان على أن محاس غري نادمة على الصفقة ،وأنها
ترى فيها إجنازا حتقق بفضل صمود املقاومة وصمود الشعب
الفلسطيين وخاصة يف غزة ،مؤكدًا أن أي أسري يفرج عنه من
سجون االحتالل خيفف على ذويه مهما كان الفصيل السياسي
الذي ينتمي إليه.
بدوره ،قال الباحث املختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة
إن إسرائيل ،وكما كان متوقعًا ،مل تلتزم باملعايري اليت أعلن
عنها عقب إمتام صفقة األسرى يف تشرين األول املاضي ،واليت
مت التأكيد على أنها جزء من اتفاق صفقة التبادل يف ما يتعلق
بتحديد قائمة األسرى املنوي إطالق سراحهم يف املرحلة الثانية.
وأشار فروانة إىل أن املعايري كانت تقضي بأن تشمل الدفعة
الثانية  550أسريًا بينهم كافة األسرى املرضى ال سيما أولئك
واملعوقني ،باإلضافة
الذين يعانون من أمراض خطرية ومستعصية
ّ
إىل كافة األطفال وكبار السن ،ومن أمضوا فرتات طويلة يف
سجون االحتالل ،وأال تتضمن أسرى شارفت حمكومياتهم على
االنتهاء  ،ومن ثم أضيف إليها بعض االستـــدراكات حبيث تشمل
أيضا باقي األسريات اللـــواتي مت استثناؤهن من الدفعــة األوىل
وجثماني الشهيدين حممد فروانـــة وحــامد الرنتيسي اللذين
شاركا يف عملية «الوهــم املتبدد» ،واليت مت خالهلا أسر اجلندي
جلعاد شاليت.
وأوضح فروانة أن إسرائيل التزمت فقط بالعدد اإلمجالي وهو
 550أسريًا  ،ومل تلتزم بباقي املعايري.
وأشار فروانة إىل أن  85يف املئة من أمجالي القائمة كان من
املفرتض أن يتحرروا يف موعد أقصاه نهاية العام  ، 2014أي أنه
يتبقى هلم أقل من ثالث سنوات  ،يف حني أن هناك  66يف املئة
ممن شارفـــت حمكومــياتهم على االنتهاء ومل يتبق هلم سوى أيام
أو بضعة أشهر ،إىل جانب  70يف املئة كانت حمكومياتهم ترتاوح
ما بني شهر واقل من مخس سنوات.
وبينّ فروانة أن مجيع األسرى الذين سيفرج عنهم كانوا قد
اعتــقلوا خالل انتفاضة األقصى باستثناء أسرييـــن فقط كانا قد
اعتقال عام  1999أي أن أكثر األسرى املنوي اإلفراج عنهم أمضى
يف األسر أقل من  12سنة .
وفيما مل تتضمن القائمة أي أسري من القدامى ،أي املعتقلني
منذ ما قبل اتفاق أوسلو ،أشار فروانة إىل أن القائمة اشتملت
على ست أسريات فقط أشرفت فرتات اعتقاهلن على االنتهاء من
استثناؤهن من
جمموع  11أسرية ،هن جزء من تسع أسريات مت
ّ
الدفعة األوىل ،فيما مل تتضمن باقي األسريات وهن ثالث أسريات
من املناطق اليت احتلت يف العام  ،1948وأبرزهن األسرية لينا
اجلربوني املعتقلة منذ تسع سنوات واحملكومة بالسجن  17سنة.

جملس النواب االمريكي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
اجلارية بشأن العقوبات «الواليات املتحدة على اتصال وثيق
ومتكرر مع عدد كبري من االعضاء يف اجملتمع الدولي ومبا يف ذلك
بالطبع الصني شريكنا املهم يف جملس االمن .أجرينا مشاورات
نشطة ومستمرة مع كل هذه االطراف مبا يف ذلك الصني».
وجاءت تصرحياته بعد ان وافق جملس النواب االمريكي االربعاء
على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على ايران وفرض
قيود على جمموعة واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات
يف العقوبات احلالية يف جماالت الطاقة واخلدمات املالية.
وقال ديبلوماسيون ان بعض اعضاء جملس الشيوخ من احلزبني
الدميوقراطي واجلمهوري يعملون ايضا على وضع مشروع لتشديد
العقوبات على ايران خامس أكرب مصدر للنفط يف العامل.
ووافق جملس النواب بغالبية  410أصوات واعرتاض  11عضوا
على مشروع قانون يهدف اىل توسيع العقوبات على شركات
تعمل يف قطاع النفط مبا يف ذلك على االستثمارات ببيع ايران
سلعا أو خدمات تستخدم يف املصايف او تزويد ايران مبنتجات
تكرير تبلغ قيمتها مخسة ماليني دوالر أو أكثر سنويا.
وقال بونيمان «سنجري الكثري من املشاورات مع الكونغرس
وأعتقد ان االمر سينتهي بأن تسمعوا الواليات املتحدة واجملتمع

الدولي يتحدثان بصوت واحد يف ما يتعلق بأهمية استجابة ايران
لتلك املتطلبات العاملية مبا يتماشى مع التزاماتهم الدولية».
وسئل نائب وزير الطاقة االمريكي عما اذا كانت الواليات املتحدة
ستشعر بالقلق اذا استمرت الصني ،وهي أكرب مشرت للنفط
االيراني ،يف االسترياد من ايران بينما يقوم آخرون بتقليص
الواردات فأحجم عن التعليق بشكل مباشر لكنه حتدث عن أهمية
االمداد اجليد للسوق.
وقال بونيمان «اذا ظلت االمدادات يف السوق جيدة ستتوفر
بدائل للمشرتيات من (النفط) االيراني .ولذلك حنن نرحب بشكل
خاص باجلهود املستمرة للمنتجني .يسعدني أيضا عودة االنتاج»
مشريا اىل استئناف انتاج النفط يف ليبيا والعراق.
ويزور بونيمان اليابان ملناقشة قضايا منها التعاون النووي مع
اليابان عقب أزمة االشعاع يف حمطة فوكوشيما دايتشي اليت
سببها زلزال وأمواج مد (تسونامي) يف  11آذار (مارس).
ويفرض املشروع الذي أقره جملس النواب االمريكي ورعته النائبة
إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو
املوانئ او شراء ديون سيادية ايرانية.
ويف حترك منفصل ،أقر جملس النواب مشروع قانون دفاعي
يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على املؤسسات املالية
االجنبية اليت تتعامل مع املصرف املركزي االيراني .ومن املتوقع
ان يقر جملس الشيوخ هذا املشروع وأن يتم توقيعه ليصبح
قانونا.
وأقر جملس النواب مشروع قانون آخر بغالبية  410اصوات
واعرتاض  11عضوا يفرض عقوبات على البلدان او الشركات
اليت تساعد ايران او كوريا الشمالية او سوريا يف سعيها المتالك
أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية.
ومبوجب هذا املشروع قد يتم جتميد األموال اليت ختص اهليئات
اليت تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية اىل البلدان
الثالثة.
اىل ذلك ،دعا الرئيس اإليراني حممود امحدي «اعداء» شعبه اىل
تصحيح ممارساتهم بينما دعا «احملتلني» األمريكيني اىل مغادرة
العراق «اذالء».
ونقلت وكالة األنباء االيرانية الرمسية (ارنا) امس عن امحدي جناد
إن «على اعداء الشعب اإليراني تصحيح ممارساتهم ألن ذلك من
مصلحتهم».
وقال يف كلمة له امس االول امام اهالي مدينة دهدشت يف
حمافظة كهكيلوية وبويرامحد (جنوب غرب ايران) خماطبا «اعداء»
الشعب اإليراني« ،لقد حتدثتم سنوات طويلة مع الشعب اإليراني
باستعالء وبلهجة مسيئة وبذيئة ،ولكن هل انتفعتم شيئا من وراء
هذه االخالق السيئة؟ ..من األفضل لكم ان تعيدوا النظر يف
ممارساتكم جتاه الشعب االيراني وتصلحوا انفسكم».
واشار الرئيس اإليراني الي تواجد قوات «اإلحتالل» يف العراق
وتساءل «ما الذي قام به احملتلون من عمل اجيابي يف العراق
خالل فرتة تواجدهم فيه واليت استمرت عشر سنوات؟».

انزال العلم االمريكي رمسياً
يف العراق وإعالن نهاية احلرب
اعلن وزير الدفاع األمريكي
ليون بانيتا إن قوات األمن
العراقية قادرة على مواجهة
أي «تهديدات إرهابية» ،وأكد
أن بغداد ستجد يف واشنطن
«شريكا وصديقا ملتزما».
وأكد بانيتا يف كلمته أثناء حفل
اإلعالن الرمسي عن نهاية احلرب
بالعراق وإنزال العلم األمريكي
ببغداد أن بالده «قدمت
تضحيات كبرية للوصول إىل
هذه املرحلة» ،مشريا إىل عدم
نسيان «التضحيات األمريكية
يف العراق».
اعترب أن القوات األمنية العراقية
قادرة على مواجهة أي «تهديد
إرهابي» ،مشريا إىل أن العراق
سيكون مسؤوال يف الفرتة
املقبلة عن أمنه ومستقبله.
وحذر املسؤول األمريكي يف
الوقت ذاته من أن العراق
«سيواجه اختبارا يف األيام
املقبلة ،من قبل اإلرهابيني
واألشخاص الذين يعملون على
تقسيمه» ،وأكد أن الواليات
املتحدة ستبقى إىل جانبه
وسيجد فيها «شريكا وصديقا
ملتزما».
وميثل االحتفال الذي نظم مبطار

بغداد والذي ختلله إنزال العلم
األمريكي ورفع العلم العراقي،
خطوة أخرية يف مسار االنسحاب
العسكري الكامل بعد مثاني
سنوات من اجتياح البالد.
وشارك يف االحتفال إىل جانب
بانيتا ،قائد القوات األمريكية
يف العراق اجلنرال لويد أوسنت،
والسفري األمريكي يف العراق
جيمس جيفري ،ورئيس هيئة
األركان املشرتكة األمريكية
اجلنرال مارتن دميبسي ،وقائد
املنطقة الوسطى اجلنرال جيمس
ماتيس ،إضافة إىل حواىل 160
من اجلنود األمريكيني.
كما حضر االحتفال رئيس هيئة
األركان العراقية املشرتكة
الفريق بابكر زيباري واملتحدث
باسم وزارة الدفاع العراقية
اللواء حممد العسكري.
وفقدت الواليات املتحدة ما
يقارب  4500جندي من قواتها
بالعراق ،وال يزال هناك أقل من
أربعة آالف جندي ،من أصل ما
يقارب  170ألف جندي كانوا يف
 300قاعدة عسكرية يف العراق.
ومن املفرتض أن يستكمل
األمريكية
القوات
انسحاب
حبلول نهاية العام احلالي.
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رياضــة

كأس العامل لألندية بكرة القدم

سانتوس يواجه برشلونة أو
السد يف النهائي

مهاجم سانتوس بورغيس ( )9يسجل الهدف الثاني يف مرمى كاشيوا
ريسول (أ ب)
تأهل سانتوس الربازيلي بطل امريكا اجلنوبية إىل املباراة
النهائية لكأس العامل لالندية للمرة األوىل يف تارخيه بفوزه على
كاشيوا ريسول بطل البلد املضيف اليابان (3ـ ،)1امس ،يف
نصف النهائي على أرض ملعب «تويوتا».
ووضع سانتوس حدا حللم اليابانيني ببلوغ املباراة النهائية للمرة
االوىل يف تارخيهم ومنح بالده شرف التواجد يف مباراة اللقب
اليت ستجمعه بالفائز من برشلونة اإلسباني بطل اوروبا والسد
القطري بطل اسيا اليوم (الساعة  12.30بتوقيت بريوت)،
للمرة اخلامسة بعد ان توجت بطلة االعوام  2000و 2005و2006
عرب كورينثيانز وسان باولو وإنرتناسيول على التوالي ،إضافة
خلسارة فاسكو دا غاما النهائي الربازيلي البحت عام .2000
وميكن القول ان سانتوس استغل االرهاق البدني لالعيب كاشيوا
ريسول الذين دخلوا البطولة بعد منافسة ماراتونية لتحديد بطل
اليابان كما انهم خاضوا مباراتني يف البطولة العاملية االوىل امام
اوكالند سييت النيوزيلندي (2ـ صفر) ،يف الدور االول والثانية
امام مونتريي حسمها يف مصلحته بركالت الرتجيح (4ـ ،)3بعد
التعادل (1ـ ،)1يف الوقتني االصلي واإلضايف ،ما مهد الطريق
امامه إلنهاء الشوط االول متقدما بهدفني نظيفني سجلهما يف
غضون  5دقائق من تسديدتني صاروخيتني من حدود املنطقة
لنجمه الرائع نيمار ( ،)19وبورغيس تيكيسرا (.)24
ومل يستسلم بطل اليابان رغم صعوبة املهمة وجنح يف الشوط
الثاني يف تقليص الفارق بكرة رأسية من هريوكي ساكاي اثر
ركلة ركنية نفذها الربازيلي جورجي فاغنر ( ،)54لكن دانيلو دا
سيلفا اعاد الفارق إىل هدفني جمددا من ركلة حرة رائعة (،)63
اال ان ذلك مل حيبط عزمية اصحاب الضيافة اذ كانوا قريبني
جدا من العودة إىل اجواء اللقاء لكن القائم االمين وقف يف
وجه تسديدة ماساكاتسو ساوا ( ،)74الذي اهدر فرصة سهلة
للغاية قبل مثاني دقائق على نهاية اللقاء عندما اطاح بالكرة
فوق العارضة وهو على بعد مرت من املرمى اخلالي بعدما وصلته
الكرة عند القائم االمين من عرضية متقنة للربازيلي لياندرو
دومينغيز.
وحتول احلظ اىل اجلهة املقابلة بعدما حرم سانتوس من اهلدف
الرابع عندما نابت العارضة عن احلارس الياباني وصدت تسديدة
ايبسون الذي دخل ارضية امللعب قبل ثالث دقائق فقط من
هذه الفرصة (.)84
يذكر ان البطولة اقيمت يف ابو ظيب خالل العامني املاضيني قبل
ان تنتقل اىل طوكيو لسنتني ايضا ثم تعود إىل دولة عربية
اخرى هي املغرب اعتبارا من .2013
وتوج إنرت اإليطالي بطال العام املاضي بفوزه على مازمييب
الكونغولي (3ـ صفر).
وتتفوق اندية اوروبا على نظريتها االمريكية اجلنوبية بأربعة
ألقاب مقابل ثالثة يف البطولة بنظامها اجلديد اعتبارا من العام
.2000
واحتل الرتجي التونسي املركز السادس خبسارته أمام مونتريي
املكسيكي (2ـ.)3
افتتح الكامريوني يانيك نيانغ التسجيل للرتجي بطل افريقيا
مبجهود فردي يف الدقيقة  31لكن مونتريي أنهى الشوط األول
متقدما (2ـ ،)1بفضل هديف هريام ميري والدو دي نيغريس يف
الدقيقتني  39و.44
وأضاف خيسوس زافاال اهلدف الثالث ملونتريي يف الدقيقة
الثانية من الشوط الثاني قبل أن يقلص خالد املوهلي الفارق
بتسجيله اهلدف الثاني للرتجي من ركلة جزاء يف الدقيقة .75

البطوالت األوروبية بكرة القدم

بداية جيدة لريال مدريد يف كأس إسبانيا
استهل ريال مدريد محلة الدفاع عن لقبه بطال لكأس إسبانيا
بشكل جيد من خالل فوزه خارج أرضه ورغم النقص العددي
يف صفوفه على بونفريادينا من الدرجة الثالثة (2ـ صفر) ،يف
ذهاب الدور الثالث.
وخاض ريال مدريد الذي استعاد شيئا من توزانه بعد خسارته
السبت يف معقله امام غرميه التقليدي برشلونة (1ـ ،)3يف
الدوري احمللي ،اللقاء بغياب عدد من العبيه االساسيني مثل
الفرنسي كريم بنزيم واالملاني مسعود اوزيل واحلارس ايكر
كاسياس وتشابي الونسو واالرجنتيين اخنيل دي ماريا ،لكنه
اشرك منذ البداية الربتغالي كريستيانو رونالدو واالرجنتيين
غونزالو هيغواين والربازيلي كاكا ،إضافة اىل الرتكي نوري
شاهني ومواطنه محيد التينتوب وخوسيه ماريا كاليخون القادم
هذا املوسم من إسبانيول واملدافع الفرنسي رافايل فاران
واحلارس أنطونيو ادان.
وافتتح النادي امللكي التسجيل يف الدقيقة  29عرب كاليخون
الذي سجل هدفه الثاني مع فريق مورينيو على صعيد احمللي
بعد ذلك الذي سجله يف األسبوع السابع من الدوري احمللي
امام فريقه السابق إسبانيول (4ـ صفر) ،والسادس يف مجيع
البطوالت النه سجل اربعة اهداف يف دوري ابطال اوروبا
ايضا.
واعتقد اجلميع ان مهمة ريال ستتعقد يف الشوط الثاني بعد
طرد املدافع ارفالو اربيلوا يف الدقيقة  ،69اال ان ذلك مل مينع
رونالدو من إضافة اهلدف الثاني يف الدقيقة .74
يذكر ان ريال كان توج باللقب املوسم املاضي بفوزه على
برشلونة يف املباراة النهائية (1ـ صفر) ،بعد التمديد وسجله
رونالدو.
ويستضيف النادي امللكي مباراة اإلياب الثالثاء املقبل على
امل ان يدخلها وهو مرتبع جمددا على صدارة الدوري من خالل
التعادل او الفوز على مضيفه إشبيلية السبت (اليوم).
ويف مباراة ثانية ،اكتفى فالنسيا ثالث الدوري بالتعادل مع
مضيفه قادش من الدرجة الثالثة ايضا سلبا.
ومل تكن حال ليفانيت رابع الدوري افضل من فالنسيا اذ اصبح
يف وضع صعب بعد ان خسر على ارض مضيفه ديبورتيفو
ال كورونيا الذي هبط املوسم املاضي إىل الدرجة الثانية،
بهدف لكارلوس اراندا ( ،)78مقابل ثالثة اهداف لبابلو الفاريز
( ،)13وساوول غارسيا ( 36و.)80
وبدوره عاد إشبيلية من ملعب سان روكي (درجة ثالثة)،
بالفوز بهدف وحيد سجله املالي فريديريك كانوتيه (.)10
ويف املباريات االخرى ،فاز سبورتينغ خيخون على مضيفه
مايوركا بهدف خلوان رامون مونييز ( ،)80وملقة على مضيفه
خيتايف بهدف خلوامني خيمينيز ( ،)84واوساسونا على مضيفه
املرييا من الدرجة الثانية بثالثة اهداف للصربي ديان ليكيتش
( ،)16واإليراني جواد نيكونام ( 30من ركلة جزاء) ،وخافيري
انونزياتا ( ،)40مقابل هدف لالوروغوياني مارسيلو سيلفا
( ،)59يف لقاء لعب خالله اصحاب االرض بعشرة العبني منذ
الدقيقة  50وبتسعة يف الثواني االخرية.
كما فاز راسينغ سانتاندر على رايو فاليكانو بثالثة اهداف
لالوروغويايين كريستيان ستواني ( 6و ،)82واالرجنتيين
ارييل ناهويلبان ( ،)90مقابل هدفني مليغيل مونيوز (،)44
وميغيل كويستا ( ،)66وريال سوسييداد على غرناطة باربعة
اهداف للفرنسي انطوان غريزمان ( ،)4وخافيري بريتو (7
و ،)64ودييغو ايفران ( ،)90مقابل هدف لغييخو (.)72
وتعادل سرقسطة مع مضيفه الكورون (1ـ ،)1وإسبانيول مع
مضيفه سلتا فيغو سلبا ،وخسر ريال بيتيس امام مضيفه
كوردوبا (صفر ـ ،)1وتعادل فياريال مع مضيفه مريانديس
(1ـ.)1
وافتتح هذا الدور يف  9تشرين الثاني املاضي بفوز برشلونة
على هوسبيتاليت من الدرجة الثالثة (1ـ صفر) ،وذلك النشغال
النادي الكاتالوني بكأس العامل لالندية اليت يبدأ مشواره فيها
اليوم امام السد القطري.
كما اقيمت مباراتان اخريان االسبوع املاضي ،فخسر اتلتيكو
مدريد امام مضيفه الباسييت من الدرجة الثالثة (1ـ ،)2وفاز
اتلتيك بلباو على مضيفه اوفييدو من الدرجة الثالثة ايضا (1ـ
صفر).
إيطاليا
شق إنرت الذي يعاني االمرين هذا املوسم ،طريقه جمددا حنو
اندية الطليعة بعدما فاز على مضيفه جنوى (1ـ صفر) ،على
أرض ملعب «ماراسي» يف مباراة مؤجلة من الدوري اإليطالي.
ويدين فريق املدرب كالوديو رانيريي بفوزه السادس هذا
املوسم إىل الياباني يوتو ناغاموتو الذي سجل هدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  66بكرة رأسية اثر عرضية من االرجنتيين

البديل ريكادو الفاريز ،مسجال هدفه الثاني على التوالي بعد
ان وجد طريقه اىل الشباك السبت املاضي امام فيورنتينا (2ـ
صفر).
ورفع إنرت الذي منح رانيريي ثأره من جنوى بعد ان تسبب
االخري باستقالته من تدريب روما يف شباط املاضي بفوزه
على فريق العاصمة (4ـ ،)3بعد ان كان متخلفا امامه بثالثية
نظيفة ،رصيده بهذا الفوز إىل  20نقطة وصعد اىل املركز
السابع بنفس عدد نقاط بالريمو السادس وبفارق نقطة نابولي
اخلامس ،لكنه يتخلف بفارق  10نقاط عن يوفنتوس املتصدر
واودينيزي الثاني.
اما جنوى الذي مين خبسارته السادسة هذا املوسم وفشل يف
اجياد طريقه اىل شباك «نرياتزوري» على ارضه يف ( 365منذ
تعادهلما 1ـ 1يف  19اذار  ،)2008فتجمد رصيده عند  18نقطة
واصبح خلف إنرت مباشرة.
[ عاد سيينا من ملعب مضيفه بالريمو ببطاقة التأهل إىل ربع
نهائي كأس إيطاليا بالفوز عليه بركالت الرتجيح (3ـ صفر)،
بعد تعادهلما (4ـ ،)4بعد التمديد.
وانتهى الوقت االصلي من اللقاء بالتعادل (3ـ ،)3بعد ان
كان سيينا يف طريقه حلسم املواجهة قبل ان تهتز شباكه يف
الدقيقة  90من ركلة جزاء للسلوفيين يوسيب ايليتش الذي
كان صاحب اهلدفني االولني ايضا لفريقه ( 39من ركلة جزاء
و ،)46فيما كانت اهداف سيينا الثالثة من نصيب الربازيلي
ريغينالدو فرييرا ( 21و ،)59واالرجنتيين بابلو اندريس
غونزاليز (.)59
وانتهى الشوط االول اإلضايف من دون اهداف ثم يف بداية
الثاني تقدم بالريمو بواسطة االرجنتيين نيكوال بريتولو (،)98
إال ان املدافع الربازيلي ماريانو دي امليدا ادرك التعادل
جمددا بعد دقيقتني فقط (.)100
ويلتقي سيينا يف ربع النهائي الفائز من مواجهة اودينيزي
وكييفو اللذين يلتقيان يف  11كانون الثاني املقبل.
واصبح سيينا ثاني فريق حيجز بطاقته إىل ربع النهائي بعد
يوفنتوس الذي فاز يف الثامن من الشهر احلالي على بولونيا
(2ـ ،)1بعد التمديد.
أملانيا
تابع املهاجم الدولي لوكاس بودولسكي تألقه وانقذ فريقه
كولن من السقوط امام ضيفه ماينتس بإدراكه التعادل (1ـ،)1
يف الوقت القاتل من املباراة املؤجلة من األسبوع الثالث عشر
للدوري االملاني.
وكان ماينتس يف طريقه اىل حتقيق فوزه اخلامس هذا املوسم
ويف ان يصبح على املسافة ذاتها من كولن بعد ان وضعه
التونسي سامي العالقي يف املقدمة يف الدقيقة  70من
اللقاء ،لكن بودولسكي انقذ فريقه من اخلسارة الثامنة هذا
املوسم بتسجيله هدف التعادل قبل  5دقائق على النهاية،
رافعا رصيده إىل  14هدفا هذا املوسم فاصبح يف املركز
الثاني إىل جانب مهاجم شالكه اهلولندي كالس يان هونتيالر
وبفارق هدف فقط عن مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز
املتصدر.
وبقي كولن يف املركز احلادي عشر بفارق االهداف عن
هوفنهايم العاشر ،فيما صعد ماينتس إىل املركز الثالث عشر
على حساب هامبورغ بفضل فارق االهداف.
تركيا
خسر طرابزون سبور أمام ضيفه غنشلري برليي بهدف لألرجنتيين
كوملان ( 60من ركلة جزاء) ،مقابل هدفني أليدوغدو (،)14
واألملاني أوزتيكني ( ،)54يف مباراة مؤجلة من الدوري
الرتكي.
وصعد غنشلري برليي إىل املركز التاسع بـ 22نقطة ،بفارق
نقطة واحدة أمام طرابزون سبور.
اسكتلندا
خسر سانت جونستون أمام ضيفه أبردين بهدف للكندي هابر
( ،)90مقابل هدفني لإلنكليزي فرينون ( ،)13وجاك (،)79
يف مباراة مؤجلة من الدوري االسكتلندي.
وصعد أبردين إىل املركز التاسع بـ 17نقطة ،بينما بقي سانت
جونستون يف املركز الرابع بـ 26نقطة.
[ ترتيب الصدارة:
1ـ رينجرز 45 ،نقطة من  18مباراة.
2ـ سلتيك 41 ،من .18
3ـ مذرويل 33 ،من .17
4ـ سانت جونستون 26 ،من .18
5ـ هارتس 22 ،من .18

MN A D C 4 1 2 4 _ C 2 4 . p d f

Page 19

Pa g e

1

1 0 / 1 2 / 1 0 ,

8 : 4 8

AM

Saturday 17 December 2011

2011  كانون االول17 السبت

فـــن

.
y
a
d
o
t
e
t
a
r
Celeb
.
w
o
r
r
o
m
o
t
n
i
a
g
a
t
i
e
v
Li
Australia Day isn’t just about freedom and
wide-open spaces. We’re not just celebrating
our diverse blend of cultures. And it’s not just
about friends coming together for an all-day
eat-a-thon. We celebrate on 26 January because
tomorrow, we get to live it all over again.
To find out about celebrations near you,
visit australiaday.org.au
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بارتا احلصين حتتفل بعيد
21 ميالدها الـ

يشربون نخب بريتا

21 صفحة

Midnight Basketball
Grand Final Sensation

فرحة االطفال واالوالد

Mayor Khal Asfour with participants in Bankstown’s Midnight Basketball Grand Final

بريتا مع عرابتها نوال شما

بريتا تقطع قالب الحلوى

بريتا مع خالها بسيم ديب وعائلته

بريتا مع والديها واخوتها

بريتا مع الزميل انطونيوس بو رزق وخالتها منى
بو رزق والعائلة

بريتا مع ابن خالها جميل شاغوري وعائلته

احتفلت الحسناء بريتا الحصني
بعيد ميالدها الحادي والعشرين
خليل

والداها

لها

اقام

حيث

ونسيمة الحصني حفال باملناسبة
.حضره عدد من االهل واالصدقاء
21 وقد أطفأت بريتا شمعاتها الـ
وسط الهتاف والتصفيق والتمني لها
.بعمر طويل زاخر بالسعادة والهناء
اسرة «الهريالد» تتمنى للشابة الحسناء
.. بريتا الحصني حياة سعيدة
بسيم ديب وجان رحمة واالركيلة

والف مربوك

Bankstown City Council’s
Midnight Basketball continues to grow as an overwhelming success following Saturday
night’s Grand Final showdown.
«With Midnight Basketball
reaching the end of only its second season, I am thrilled with
how incredibly popular it has
already become», Bankstown
Mayor Khal Asfour said.
«The Grand Final was an
outstanding show stopper of
a game with the season’s underdogs, the Green Hornets,
securing a two point win over
the Polar Bears.»
«I congratulate all players
for their outstanding performances and sportsmanship
and I look forward to the program being an even bigger hit
in 2012», Mayor Asfour said.
The Grand Final evening also
featured a further highlight as
players took on volunteers in a
series of <friendly> matches.
Mayor Asfour said that aside
from providing the City’s
youth with a positive Saturday
late night entertainment activity, the program also taught
invaluable life skills, promot-

ed healthy and active lifestyles
and enabled new friendships
to develop.
«The program also proved
once and for all that our
young people can have the
time of their lives without getting drunk, doing drugs or engaging in irresponsible behaviour,» Mayor Asfour said.
Mayor Asfour also said that
he was encouraged by the high
proportion of participants
who received a 100% Attendance Award.
Mayor Asfour thanked Bankstown Youth Advisory Committee, Calvery Chapel, Youth
Off The Streets, Bankstown
City YMCA, Woodville Community Services, Coolaburoo Neighbourhood Centre,
Greenacre
Neighbourhood
Centre, Commonwealth Bank
Bankstown Branch, Bankstown Basketball Association,
Coach Merve Tait, Metro
MRC
Creating Links and The Corner Youth Health Service for
their support.
There are two more tournaments planned for 2012 in
Terms 2 and 4.
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ء صبحك
ضيا

ِخدَم امليالد و الغطاس
واستقباالت املرتوبوليت صليبا
خب َدم
ِ

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ضياء صبحك يكثر

االجنابا

ومحام ليلك ميحق االعقابا

صوت يهّز مشاعري منسابا
ٌ

حي االلبابا
بني الورى قد رّ
يا دهر مه ًال يف النبال فانها
قد أوهنت يف جسمي االعصابا

تكسرت
يا دهر قوسك والرماح ّ

يف مهجيت قد أوغلت اعجابا
كنت باالمس عندك صاحبًا
قد ُ
كيف بربك تغدر االصحابا

غيت اوصافها
تلك السجايا رّ
ام كان وجهك حائال ّ
كذابا
عجبًا
جلار ال يواري حرمًة
ٍ

وت بفعلك مرتابا
حتى
غد ُ
َ
يا غادرًا قد خنتين يف سلوتي
من فرط جهلك ترصد االبوابا
ٌ
من قال انك
صادق يا صاحيب

حتى رميت بسهمك االحبابا
وتركتين بني احلضور مهشمًا
ّ
اقلب االهدابا
حر النعاس
ّ
ٍآه لظلمك ال يواسي وحدتي
فيه املآسي تقطع االصالبا

طفيت من الزمان مشاعال
حتى
َ

وكواكبا ضاءت هلا االرحابا
ورميتين بني الورى متأملًا
أبكي اخلليل وأندب االتراب

كنت احسب وقتها يا صاحيب
ما ُ

غدر الزمان يغربل االطيابا
عجبًا أفتش عن سرائر وحدتي
ما زادني اال النوى سرسابا
َ
نوائب
أجهدتك
قد
ومصائب
ٌ
ٌ
زادت على عثراتها االرهابا

تكورت
حتى النجوم الساطعات ّ
وتناثرت

حباتها

اشهابا

ان العيون اجلاريات دموعها

بني اجلفون تعاود اإلسكابا

من ديوان الغدير

ستحتفل الكنائس األورثوذكسية
امليالد و الغطاس كما يلي:
مساء السبت يف  24كانون األول :خدمة
قداس امليالد الساعة السابعة و النصف
ّ
مساء.
ستقام ِ
األحد يف  25منهُ :
اخل َدم ابتداء من
الساعة العاشرة صباحًا.
عيد الغطاس ،اخلميس يف  5كانون
الثاني:
ستحتفل الكنائس بالذبيحة و تقديس املاء
األربعاء مساء ابتداء من الساعه السابعة
مساء.
يبدا تقديس املنازل نهار اخلميس يف
السادس من كانون الثاني.
سيادة املرتوبوليت صليبا سيستقبل
املعيدين و املهنئني باألعياد نهار األحد يف
ّ
 25كانون األول ابتداء من الساعة السادسة
إىل العاشرة مساء.

The Service Schedule for
Christmas Services in the
Antiochian Orthodox Churches:
On the occasion of Christmas Holidays and
the Epiphany of the Holy Trinity,
The Antiochian Orthodox Churches will
have the following schedule of Services:
Saturday, December 24th: Charismas Eve.
The services to begin at 7:30PM.
Sunday, December 25th Christmas Day.
Services to begin at 10:00AM.
Epiphany, January 6th:
Thursday, January 5th, 7:00 PM evening.
Epiphany Divine Liturgy and blessing of
water.
Blessing of homes of Parishioners to begin
on Friday the six of January.
Metropolitan Saliba will welcome at the
Archdiocese Headquarters the faithful and
the friends on the occasion of Christmas
Holiday: Sunday, December 25th, from 6:00
to 10:00PM.
Wishing all Merry Christmas and Happy
New Year.

العالناتكم يف
اهلريالد االتصال على
احد الرقمني:
87648186
أو
0403482345
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اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

احلسناء فاديا حبايبة الناصر
مجال احلياة بالتفاعل الثقايف واالنساني
احلياة اجلميلة هي احلياة اليت تعيشها
العائلة مع حميطها باالنسجام والتعاون
والتسابق على حتصيل العلوم ورفع
راية احملبة ومسو االخالق هكذا تقول
الناشطة االجتماعية والوطنية احلسناء
فاديا حبايبة الناصر عقيلة الناشط
االجتماعي والوطين الدكتور ناظم الناصر
وهلما ثالثة اوالد يف عمر الورود هم
جوليا وداال وفارس.
ولدت فاديا يف بيت علم وثقافة يف
مدينة السلط والدها السيد بسام حبايبة
ووالدتها السيدة انتصار حبايبة واشقاؤها
فادي وهو جماز باحلقوق وفراس حيمل
ماجستري يف ادارة االعمال والفنادق
وعيد جماز بالعلوم السياسية..
ومدينة السلط معروفة يف االردن بتفاعل
الطوائف املسيحية واالسالمية مع بعضها
البعض على اكمل وجه حيث يعترب اجلميع
عائلة واحدة وقد برز منها قامات كبرية
من سياسيني واكادمييني منهم القائد
يف املقاومة الفلسطينية الثائر املعروف
جدا نايف حوامتة ومطرب الرتاث الشهري
عمر العبدالالت وسواهم.
ويف كانبريا حيث تقيم السيدة فاديا مع
زوجها واجناهلما تابعت دراستها اجلامعية
وحصلت على اجازة من جامعة كانبريا يف

االتصاالت واالعالم وهي تتقن اللغتني
االنكليزية والعربية وتطالع الكتب التارخيية
واالدبية وخاصة لنزار قباني وجربان خليل
جربان وهي تأمل ان تتابع دراستها العليا
النها مشغولة برتبية اطفاهلا حاليا.
تقول احلسناء فاديا :احلياة كفاح ومجيلة
بالعائلة ومجاهلا برتبية االوالد على خري ما
يرام وهذا ما انعم اهلل علينا نسأله تعاىل
ان يساعدنا مع زوجي الدكتور احلبيب
ناظم لتحقيق احالمنا اجلميلة كما نتمنى
على اجلالية العربية ان تتفاعل مع اسرتاليا
العظيمة وتتواصل مع اوطاننا العربية
االم ويطيب لي ان اردد واقول دائما
للمقامرين بأرواح االبرياء وسرقة االوطان
واضطهاد االحرار :اذا دعتك قدرتك على
ظلم الناس فتذكر قدرة اهلل عليك.
احلسناء الناشطة فاديا حبايبة الناصر
قامة مجيلة يف ثقافتها وعلمها ووطنيتها
وقبوهلا لآلخر الن املبدأ احلضاري يتطلب
منا ان نكون على قدر املسؤولية اينما
وجدنا وخاصة يف بالد االغرتاب لنكون خري
سفراء لبلداننا واوطاننا.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش
النجمة احلسناء نانسي عجرم يف سيدني

* النجمة نانسي عجرم مع الزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*
لسنوات مضت لبت النجمة احلسناء
نانسي عجرم الدعوة االوىل اىل
اسرتاليا واحيت حفالت مميزة يف املدن
االسرتالية وكان حلفلة سيدني وقع
خاص حيث حتولت اىل مهرجان كبري
غنت وابدعت وقدمت امجل اغنياتها.

وكنا قد اجرينا معها مقابلة شيقة ومجيلة
حتدثت فيها عن حياتها الفنية وما القته
من جناحات متعددة وحيت فيها اجلالية
العربية على انسجامها وتفاعلها مع هذه
البالد العظيمة اسرتاليا وتواصلها مع
اوطاننا العربية
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

صفحة 26
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اهلريالد تستوضح اإلشكال باربكيو عائلي جلمعية سيدة زغرتا يف ملبورن
الذي حصل يف صالة المرياج

على اثر اإلشكال الذي حصل يف صالة المرياج منذ حواىل
اربعة أسابيع أثناء احلفلة اليت كان حيييها املطرب الكبري
طوني كيوان ..قام مدير مكتب اهلريالد يف ملبورن الزميل
كميل مسعود بزيارة خاصة اىل صالة المرياج التقى خالهلا
السيد سام يونان صاحب الصالة ملدة مخس واربعنب
دقيقة مستوضحا اسباب احلادث ومالبساته وانعكاسه على
الصالة.
وقد شكر السيد سام يونان زميلنا كميل مسعود على بادرته
الطيبة وقال اني آسف أشد االسف للحادث آمال ان ال يتكرر
يف املستقبل خاصة وان هناك فنانني كبارا من شرقنا
العربي يأتون اىل اسرتاليا القامة احلفالت الفنية والغنائية
اليت حتمل الفرح والسعادة اىل قلوبنا ،وال شك ان جاليتنا
العربية هي صورة عن هذا البلد املسامل والكريم الذي ننعم
خبرياته.
وتابع صاحب الصالة السيد سام يونان يقول ان االشكال
هذا ليست هناك جالية مسؤولة عنه لبنانية كانت ام عراقية
او سورية ام مصرية ام غريها ..امنا هو عمل فردي قام
به شخص عن عدم وعي او ادراك وقد حيصل مثله يف اية
صالة من الصاالت بسبب عدم رؤية متعهد احلفالت .وتبقى
المرياج وغريها من الصاالت ملكا البناء اجلالية اليت تأتي
حلضور حفالتها.
وشدد السيد يونان على ان كل ما يشاع من كالم عن ان
صالة المرياج مل تعد تستقبل حفالت اللبنانيني هو غري
صحيح وفارغ من مضمونه ..فاجلالية اللبنانية جالية عريقة
ولنا فيها الكثري من االصدقاء واحملبني الشرفاء وال تقف
عند شخص.
وقال السيد يونان بعد احلادث الذي أسفنا حلصوله استقبلنا
أكثر من حفلة للبنانيني والعرب على حد سواء والالمرياج
عودتكم تقدم
مل تقفل أبوابها بوجه أحد وهي ما تزال كما ّ
اخلدمات املميزة يف حفالتكم ومجيع مناسباتكم.
وطمأن السيد يونان اجلميع على السهر على راحتهم يف
سائر مناسباتهم السعيدة وقال اننا لواثقون من عدم تكرار
مثل هذا احلادث الذي كما ذكرت هو حادث فردي ال عالقة
نقدر وحنرتم..
له باجلالية اليت ّ
ولذلك كان ال بد من التنويه والتوضيح.

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

*الدويهي وشدراوي وحضور*

*شدراوي والنرجيلة*

*حتى االطفال حضروا الباربكيو*

*عالباربكيو*

*عائلة معراوي*

*ابو جورج وحضور*

دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع

عمال بقانون االنتخاب  2008/25السيما املادة  106منه تكرر
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية
اللبنانية يف والية فيكتوريا الراغبني يف باالقرتاع يف
االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها عام  2013اىل تسجيل
امسائهم لديها مصحوبني مبستنداتهم اللبنانية الرمسية
اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم
ورقم سجلهم ،وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

*يدا بيد*
االحد املاضي اقامت مجيع سيدة زغرتا يف ملبورن باربكيو عائليا
يف حديقة ادوار ليك يف منطقة الرزرفوار بالرغم من رداءة
الطقس .
وقد استقبل رئيس واعضاء اجلمعية احلضور حبرارة بالغة مرحبني
بعم أمجل ترحيب.
وقال الشيخ رزق الدويهي رئيس اجلمعيى حنن هنا مجيع عائلة
لبنانية واحدة وامتنى لكم قضاء يوم سعيد.
وقد تلذذ اجلميع بأطيب املشاوي وكان هناك عتب من العديد
من ابناء اجلالية على اجلمعية لعدم احاكتهم علما بهذا الباربكيو

*رئيس الجمعية ونبيل حنا وزوجته*
ليكونوا اول املشاركني فيه نظرا ملا للجمعية من تقدير واحرتام
لدى ابناء اجلالية.
واوضح رئيس اجلمعية يف حفل الباربكيو انه كان من املقرر ان
يتم توجيه الدعوات الكرب عدد ممكن من ابناء اجلالية لكن نظرا
حلالة الطقس الرديئة وحرت ال يكون هناك اي احراج الحد ..وقد
اقتصر حفل الباربكيو على ابناء زغرتا.
وتشكر اجلمعية ابناء زغرتا على غريتهم وحمبتهم وتقديرهم
للجمعية على امل اللقاء باجلميع يف السنة القادمة ان شار اهلل.
وكل عام وانتم خيري.
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عشاق السهر والكيف يتسابقون اىل مطعم وملهى جان شاهني

*املونسنيور طقش*

*االب ادمون اندراوس*

*اعضاء االخوية*

*صورة السيدة العذراء*

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

مبناسبة مرور  50عاما على تأسيس أخوية احلبل بال دنس يف
ملبورن اقام كهنة الرعية قداسا احتفاليا يف كنيسة سيدة
لبنان املارونية يف ثورنبريي ترأسه سيادة املونسنيور جو
طقشي وعاونه كهنة الطائفة واعضاء االخوية والراهبات
االنطونيات وحشد من املؤمنني وذلك عند الساعة السادسة
من مساء يوم االربعاء ما قبل املاضي.
بعد تالوة االجنيل املقدس حتدث املونسنيور طقشي عن
االخوية اليت أسسها املغفور له املونسنيور بولس اخلوري
واول رئيس لالخوية كان السيد يوسف ديب واثنى على
جهود اعضاء االخوية يف خدمة الكنيسة على مدى مخسني
عاما.
واثناء القداس متت رسامة عضوين جديدين لالخوية هما جورج
موسى ومجيل كرم يف احتفال رمسي وتسلم كل منهما مسبحة
واجنيال ودرعا.
ان اخوية احلبل بال دنس اليت حتتفل باليوبيل اخلمسني
لتأسيسها كانت قد تأسست يف العام  1961على يد املرحوم
املونسنيور بولس اخلوري واول رئيس لالخوية كان السيد
يوسف ديب وخلفه السيد جوزيف حرب وذلك يف العام 1964
وما زال رئيسا لالخوية حتى الساعة.
قدس االب االنطوني شارل حيت هو االب الروحي لالخوية
وهي يف جتدد مستمر وازدهار دائم يوما بعد يوم.
رمبا يتساءل البعض ملاذا جوزيف حرب؟
نعم جوزيف حرب وطيلة هذه الفرتة الطويلة قدم استقالته
خطيا من الرئاسة اكثر من مرة مفسحا يف اجملال ملن يرغب
فتفض االستقالة ويطالب اعضاء االخوية
يف ترؤس االخوية رُ

�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF
*رسامة االعضاء الجدد*
له بالتجديد.
جوزيف حرب من القالئل الذين يضحون من اوقاتهم ومن راحتهم
يف خدمة الكنيسة واجملتمع واىل جانبه السيد فريد يغمور.
وعلى هذا االساس كان أعضاء االخوية يرفضون استقالته يف
كل مرة طالبني التجديد له.
وان شاء اهلل بعد ثالث سنوات من اليوم ان يكون االحتفال
للسيد جوزيف حرب يف يوبيله اخلمسيين ..وما علينا اال
االنتظار.

العالناتكم يف ملبورن االتصال
بالسيد كميل مسعود على الرقم التالي:
FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF
0405272581
<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü ]<k÷]á<^⁄

جان شاهني
وملهى
السبت املاضي وكل سبت يغص مطعم
^<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å
^·<¶q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€
âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
يف بانكستاون بالرواد الساهرين والعائالت الراقية وحميب اجلو
^<oÈu<ÊàËÅ]Ö
∂√^<e <Ì÷^ë <ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu
الشرقي اجلميل ورجال االعمال الذين يتوافدون لقضاء امجل ليالي
وتزداد^<
^∂ﬂ«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áﬁ]<ÿ
^<<e <Ì⁄^â]<·^ﬂÀ÷]<ÍqÅÅ
السهر مع الفنان جورج خوري ]€„◊fœjâ
اللولبية قمر
والراقصة
وعمادات
وخطوبة
زواج
واعياد
املناسبات السعيدة من اعياد ميالد<Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
وتكريم واللقمة الشهية واخلدمة السريعة املمتازة واستقبال الوجه
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gﬂËá
البشوش اجلنتلمان جان شاهي وطاقم االدارة.

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

ويف اجواء املطعم العامرة احتفل الدكتور مجال غنام وعقيلته تانيا
بتكريم اخيه القادم من لبنان الشاب اللطيف نزار غنام ومبناسبة
خطوبته على اآلنسة اماندا حممود كرمية املزين النسائي املشهور
عثمان حممود وعقيلته وايضا السيد شربل بدوي دعا اصدقاءه
السادة مسري حنا وطوني عبيد وداني جعجع وعدد من االصحاب
لقضاء سهرة ميالدية تبادلوا فيها كاس الفرح ودخنوا االركيلة
اللذيذة حتى الصباح .ويف اجواء السهر املخملية احتفل السيد
جوزيف حداد بعيد ميالده مع عائلته وعدد من االصحاب الذين متنوا
له اعيادا مديدة ويتقدم الصديق نبيل ابو البطل من السيد جوزيف
باطيب التهاني والدعاء له بالعمر الطويل.

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

ويف هذه السهرات املميزة متت خطوبة الشاب املهذب آدي اآلغا
على اآلنسة احلسناء تريز قسطون حبضور االهل واالقارب وعدد
من املدعوين Ê<ìŒÖ<F
حيث F|Üقطع اخلطيبان قالب احللوى وتقبال التهاني من
اجلميع.

امضى اجلميع مع الطقش والفقش امجل ليالي السهر مع اللقمة
الشهية واالركيلة اللذيذة واخلدمة السريعة املمتازة واعدين بالرجوع
اىل سهرتي عيد امليالد ورأس السنة ..وتأمل ادارة املطعم من
اجلميع احلجز باكرا لتستطيع خدمتهم على اكمل وجه ..اهال وسهال
~ <l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Üباجلميع.

¬]<›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÷<^⁄

<ÃâÁÈ÷]<Ó◊È÷Ê<‡ËÇ÷]<ÕÜç<Ç∑]<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
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مناسبات

األآلف يتظاهرون يف سدني
دعما للرئيس األسد

سورية لك السالم

العلم السوري يرفرف يف سدني

منسق هيئة الصداقة املسيحية االسالمية الدكتور مصطفى
علم الدين يقيم حفل عشاء مبناسبة االعياد اجمليدة

د .علم الدين ،شاهني ،سكر ورزق

الزميل عنداري وناصيف وسيدات مجتمع
العشّي ودباغ وموسى وبركات

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،علم الدين ،املفتي واالب طربيه

الزميالن أكرم وحيان ،بركات وعمورة

الضيوف الرسميون

د .علي جورية يتوسط رضوان بركات والزميل املغوش

القنصل نعوم ،النائبة بريي ،مرياي هندي والزميل املغوش

رزق ،كرامي ،شفيق خان ،جو خطار وحضور

نعم لإلصالح وال للتدخل الخارجي

بعض الحضور يف صورة تذكارية

د.بزّي ،وحرب ،موسوي وعقيلته

كتب أكرم املغوّش

رياض ونوس وحضور يهتفون
املناضل مفيد عبد الخالق وعقيلته

الهريالد ـ سيدني

جابت شوارع سدني عدة اآلف من أبناء اجلالية
العربية والسورية اليت جتمعت يف ساحة
التاون هول وسط مدينة سدني .وانطلقت
يف مسرية حاشدة غري آبهة باالمطار الغزيرة
اليت تساقطت  ،هاتفني دعما ملسرية للسيد
الرئيس الدكتور بشار األسد ومسريته يف
االصالح وقمع الفاسدين ،حميني أبناء الشعب
العربي السوري على دعمهم وتضامنهم
ً
مع سورية رئيسًا
وحكومة وشعبًا .ومنددين
بقرارات اجلامعة العربية يف جتميد عضوية
سورية وفرض العقوبات االقتصادية عليها،
رافضني التدخل االجنيب السافر ،واحلملة
االعالمية املغرضة اليت تستهدف سورية .
ومبشاركة حركات السالم وحقوق االنسان
ونقابات العمال ،واالحزاب االشرتاكية
واليسارية واالحزاب والقوى الوطنية العربية
ومؤسسات اجلالية العربية والسورية الثقافية
واالجتماعية والدينية ،واالعالم االسرتالي
والعربي واسرتاليون من أجل سوريا،وجتمع
الشبيبة السورية.
شارك يف املسرية القنصل الفخري لسورية

علي حبيب والعشي وناصر ومنري حمود

االستاذ ماهر دباغ ،ومنسق اهليئة املنظمة
د.غسان العشي،وممثل االحزاب االشرتاكية
السيد راؤول كمزي املندوب السياسي للحزب
القومي السوري االجتماعي السيد عادل موسى
واملنفذ العام السيد أمحد االيوبي،وممثل التيار
الوطين احلر املهندس هشام عالم ،الشيخ أمحد
بزي .ومنري محود،مصطفى
اجلندي واحلاج حسن ّ
دندشلي ،هنادي أسود،خليل حيدر،ميشال
بركات،امحد
رضوان
جنم،
ايشو،روز
عيسى،حممد الناصر ،الفنان علي حبيب (الذي
قدم األعالم والالفتات) ،والدكتور عماد غنوم
والدكتور علي اجلوري ،ومثل االعالم العربي
الوميل أكرم املغوش(مدير العالقات العامة يف
جريدة اهلريالد).

اقام عميد اجلالية العربية ومنسق هيئة
الصداقة املسيحية االسالمية الدكتور
مصطفى مجيل علم الدين حفل عشاء مبناسبة
االعياد اجمليدة يف قاعة الفونتانا برعاية
البنك العربي ورجل االعمال سامل االطرش
حبضور نواب من اصل عربي واسرتاليني
وقنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم
ورجال دين من طوائف مسيحية واسالمية
ومجعيات واحزاب وفاعليات عربية.
قدم احلفل االستاذ مايكل رزق رئيس
اجمللس االبرشي لطائفة الروم امللكيني
الكاثوليك فرحب باحلضور ونقل حتيات
املطران عصام يوحنا درويش املؤسس
االول هليئة الصداقة ومتنى للجميع اعيادا
جميدة.
ثم تكلم على التوالي مفيت اسرتاليا الدكتور
ابراهيم ابو حممد واالب الدكتور انطوان
طربيه رئيس دير ما شربل والشيخ كمال
مسلماني ممثل اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى فتحدثوا يف كلمات قيمة عن احملبة
اليت تبشر وتعمل هلا االديان السماوية.
ويف اخلتام تكلم منسق اهليئة الدكتور
مصطفى علم الدين مرحبا باجلميع ومؤكدا
ان هيئة الصداقة املسيحية االسالمية هي
امتداد هليئة احلوار االسالمي املسيحي
وتعمل لبعث التسامي واحملبة والتآخي يف
نفوسنا كمسيحيني ومسلمني واليوم حنتفل
مبناسبة االعياد اجمليدة كما التقينا على
مائدة شهر رمضان املبارك.

ميهايلوك ،الدكتورة علم الدين ،بريي ،نعوم ،طربيه والشيخ
مسلماني

واضاف ان اهليئة تعمل على االنسجام
والتناغم لتوطيد العالقات املميزة بني افراد
اجلالية العربية يف اسرتاليا على اسس
حضارية مستشهدا بكتاب اهلل العزيز« :يا
ِ
مريم ان اهلل
اصطفاك على نساء العاملني»
مما يعين التالقي على دروب اخلري لننتصر
على الشر ونعمل للعدل لننتصر على
الباطل.
وخلص اىل التمين للجميع اعيادا مباركة وان
يعم السالم العامل وتعاد احلقوق املغتصبة
اىل اهلها وخاصة يف بالدنا العربية وان
تبقى اسرتاليا العظيمة تنعم بالسالم
واالزدهار والتقدم.
ومع نهاية الكلمات قدم الدكتور علم الدين
شهادات تقديرية اىل املسؤول يف البنك
العربي اميل شاهني ممثال املدير العام
والرئيس التنفيذي للبنك العربي االستاذ
جو رزق وكذلك لرجل االعمال سامل االطرش
على دعمهما الدائم لكل عمل خري.

تصوير أراكس
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متفرقـات

املطارنة األورثوذكس يكرمون
ﺻﻔﺤﺔ
احملامية٢٧أبو محد
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

أل املغوّش وحمافظة السويداء يشيّعون املناضل
Page
27
مجيل
كمال برجس املغوّش وعقيلته وزوجة املرحوم
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕوّش يف مأمت حاشد
املغ
Saturday 4 June 2011

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

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

نهار الثالثاء يف الثالث عشر من كانون األول سنة  2011أقام
املطارنة األورثوذكس الشرقيون حفل غذاء على شرف احملامية
بهية أبو محد و ذلك لشكرها على ما قامت به من معامالت مع وزارة
و دوائر اهلجرة انتهت مبنح تلك الكنائس حق جلب الكهنة من
األوطان األم دون اإلنتظار لسنوات قبل تثبيتهم يف أوسرتاليا.
القانون اجلديد ميكنهم من أن يصبحوا مقيمني دائمني خالل بعض
األشهر.
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
وخالل الغذاء توجهت احملامية أبو محد إىل املطارنة شاكرة وقائلة:
" أمتثل بسيدي يسوعﻛﺘﺐ
ﺍﳴﻐﻮﺵ " جئت َ
ألخدم".
خدم ال
ﺃﻛﺮﻡالذي قال
املسيح
َ
أل ُ
]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
كما ّ
أتِبع تعاليم الرسول بولس القائل " :اخلدمة دعوة شخصية
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
اجلميع
خلدمة
الدائم
اإلستعداد
ة
أهب
على
إني
و
"
اهلل
من
واختيار
<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”iّ <^é¬ <Ì€È÷Ê
مبحبة.
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
صليبا ،و احملامية أبو
ملكي،
باليوزيان،
املطارنة:
الصورة
*يف
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
محد.
<gﬁ^q <±] <gËÅ <ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª <‹ËÜ”j÷] <Üñu <ÇŒÊ

]÷<ÓäÈ¬ <ÍﬁÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^ﬂ÷] <ÌÀËÜç <'Èé
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
توحي استطالعات الرأي األخرية بأن األطفال جيعلون العالقة الزوجية
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
صعبة وال تطاق ،خصوصًا يف ظل األخبار اليت تتناقلها وسائل
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
اإلعالم عن حياة املشاهري الذين يصلون يف عالقاتهم الزوجية إىل
<Ìf“Á“Ê
¬<Í⁄]Ü“ <Ü€
االستطالعات
<ãÈÒÜ÷]Êهذه
“ <Í⁄]Üلتحليل
<ÇÈçÖحماولة
]÷ <ÇÈ„éيف
طريق مسدود بعد اإلجناب.
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
والوصول إىل نتيجة دقيقة ،صدر مؤخرًا التقرير السنوي للزواج،
J∞vq^ﬁ
األسئلة التالية :هل من الضروري أن أتزوج؟
مقدمًا إجابات عدة على
<Ó◊¬ <k÷]á <^⁄Ê <kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Ê
هل جيب أن نتزوج إمنا من دون ان ننجب األطفال لنبقى سعداء؟
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
هل جيب أن نتزوج وننجب األطفال ونكون تعساء؟
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
جلمع
نهائية
حصيلة
صدر التقرير يف أوائل كانون األول ،وهو
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
بيانات عديدة من استطالعات رأي معروفة ،وهي «املسح االجتماعي
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
العام»« ،الدراسة الوطنية الطولية للشباب» ودراسة أخرى مشلت
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
 1630زوجًا حتت عنوان «استطالع الكرم العائلي» ،الذي مولته جامعة
]÷<Íí~é
]∑<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç
أن<]÷<ÇÈä
]÷”‹ËÜ
األطفال هم
األزواج الذين مل ينجبوا
نوتردام .وجد الباحثون
<Ì◊Èñ
]<·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
«أكثر ارتياحًا وسعادة» يف عالقاتهم الزوجية مقارنة باألزواج الذين
<‰ﬂ¬ <ÕÜ√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
]}^< ¬<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
اللبناني رجل
الشوف
™<tÜيف
دارة
وصل قادما من بلدة
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
‚<ÌﬂjÀ÷] <ÂÑ
∂<‡⁄ <^√È
عني<Óju
]÷<Í�âÁ
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
مكرما يف منزل
االعمال السيد لطف اهلل حداد وحل ضيفا
<ÌÀËÜç
]÷<Ì◊ÈñÀe <gÈu3
شقيقه رجل االعمال <ì◊}Ê
 <‡äuحداد.
]÷<'Èéظاهر
واالجتماعي
] <±الوطين
والناشط
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
املغوش يرحبون بالسيد لطف اهلل
االصدقاء والزميل اكرم
ّ
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
 <gËÅيف
واالقارب
شقيقه
موفقة
‚<]Ñ
والعائلة ÷◊<ÇÈä
<]Ü“^ç <ÌÀËÜç
بني]÷<'Èé
†<pÇ
ويتمنون له زيارة <‹m
ربوع اسرتاليا اجلميلة وعودة محيدة اىل لبنان ..واهال وسهال.
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

شيع آل املغوش وعموم ابناء حمافظة السويداء
ّ
 جبل العرب يف سورية فقيد النضال واجلهادالضابط السابق يف اجليش العربي السوري
املناضل كمال برجس املغوش وعقيلته وزوجة
املرحوم مجيل املغوش يف مأمت مهيب حيث
مروع على طريق
توفوا رمحهم اهلل يف حادث سري ّ
دمشق  -السويداء.
وقد اقيم هلم مأمت كبري شارك فيه اىل جانب
اهالي احملافظة وفود عديدة من حمافظات سورية
ولبنانية وخميمات فلسطينية حيث كان الفقيد
الكبري ضابطا مقداما يف اجليش وقائدا مغوارا
يف الصاعقة قاد وشارك يف عمليات نوعية ضد
املغوّش
كمال
الضابط
الفقيد
<FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]Fتصدوا
العدو الصهيوني وكان من االوائل الذين
الفقيد كمال وعقيلته الفقيدة
<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F
<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F
حلركة االنفصال املشؤومة عام  1961وهو طالب يف املرحلة االعدادية مع رفاقه االبطال الذين
استشهدوا فيما بعد يف حرب تشرين التحريرية ضد العدو الصهيوني وهم الرائد الشهيد الطيار كمال
نصر والرائد كمال عبيد وسواهم من االبطال الذين استشهدوا يف حرب تشرين  1973ضد العدو
الصهيوني.
وقد اشاد املؤبنون واخلطباء مبناقبيته وحتدثوا مطوال عن نضاالته ونضاالت اهله واجداده الذين قدموا
الغالي والنفيس من اجل كرامة سورية واالمة العربية وقد صلى على ارواحهم الطاهرة مشايخ عقل
وطيب ثراهم
طائفة املوحدين الدروز ووريوا الثرى يف مدافن العائلة يف بلدة ام حارتني رمحهم اهلل
ّ
واسكنهم فسيح جنانه وانا هلل وانا اليه راجعون.

«اهلريالد» تعزي

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

***

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

تتقدم أسرة اهلريالد بأحر التعازي وأصدقها من الزميل اكرم
املغوش واالهل واالقارب يف اسرتاليا والوطن سورية بوفاة
ّ
شقيقه املناضل كمال املغوش وزوجته وقريبتهم سائلة اهلل تعاىل
الراحة الدائمة هلم مجيعا وآلل املغوش الصرب والعزاء.

آل املغوّش ينعون

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

املناضل املرحوم كمال املغوّش

«كل نفس ذائقة الموت» صدق اهلل العظيم

املغوش ورابطة املوحدين ينعون اىل حضراتكم املرحومني
آل
ّ
املغوش وعقيلته وزوجة املرحوم
الضابط السابق كمال برجس
ّ
املغوش الذين انتقلوا اىل رمحة اهلل تعاىل يف حادث سري
مجيل
ّ
مؤسف يف حمافظة السويداء.
وآل
املغوش
< Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]Fشقيق الفقيد الغالي الزميل اكرم
يتقبل التعازي
ّ
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
املغوش ورابطة املوحدين الدروز يف بيت الطائفة غلى العنوان
ّ
يتقدم الدكتور مصطفى مجيل علم الدين وعقيلته الدكتورة
بارعة علم الدين والعائلة من الزميل اكرم املغوش بأصدق التالي:
252 - 261 Guildford Road, Guildford
التعازي القلبية بوفاة شقيقه املناضل كمال املغوش وزوجته
يوم اجلمعة الواقع يف  2011- 12 - 23من الساعة  6اىل  7مساء..
وقريبتهم سائلني اهلل تعاىل الرمحة هلم مجيعا وآلل املغوش
ال أراكم اهلل مكروها بعزيز ..وانا هلل وانا اليه راجعون.
الصرب والسلوان ..وانا هلل وانا اليه راجعون

الدكتور مصطفى مجيل علم الدين يعزي

الدعوة عامة

التالية :االرتياح اجلنسي ،كرم الزوج (يف التفاصيل الصغرية
حتديدًا ،مثل تقديم القهوة هلا يف الصباح ،التعبري عن العاطفة،
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
واالستعداد للمساحمة عند اخلطأ) ،حسن املوقف جتاه تربية األطفال
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
والدعم االجتماعي من األسرة واألصدقاء.
]÷<Çu]Áأن هناك بعض األزواج
÷ <·^ﬂfإىل
أشارت
الدراسة
أطفال.
<ÿ“Ê
لكن <lÊ4eÊ
<≈^œf÷]Ê
لديهم <ÿf¢]Ê
]<hÁﬂ¢
أما بالنسبة لآلباء ،فأشارت الدراسة إىل أن الشروط األربعة االوىل
]JÇuÁπ
الذين أجنبوا األطفال «سعداء» يف حياتهم ،على الرغم من أن أعباء
مشرتكة بني الرجال والنساء ،باستثناء الشرط اخلامس (اي الدعم
<ÓâÁ⁄
]˜<›^⁄
]<^„œ◊õ
]÷<:
]<Ì⁄Ê^œπ
<^ÈuÊ
تضاعفت.
] <gÈ«πقد
القيام بها
عليهم
اليت
واملهام
العمل
اإلجتماعي) إذ يفضل الرجال وجود قاعدة روحانية مشرتكة جتمع
]÷<ÍﬁÁÈ„í
]÷√<ÊÇ
وتقييم ]÷<ÃëÊ <ÎÑ
]¬^<!] <ÂÅ
الباحثون إىل مخسة صفات أو
خلص
االستطالعات،
]÷<ÖÇíمجع
بعد
بني الزوجني ،بناء على معتقداتهم وإميانهم .ووجد الباحثون أيضا
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
سعادة
أكثر
األطفال
ينجبون
الذين
األزواج
جتعل
مشرتكة،
شروط
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üíﬂ÷] <·] <‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
أن األمهات واآلباء يكونون أكثر سعادة وأقل عرضة للطالق عندما
يف حياتهم.
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
يتقامسون األعمال املنزلية.
األمور
هلن
تتوفر
عندما
الزوجية
حياتهن
يف
سعادة
أكثر
االمهات
<›ÇŒÊ
]÷JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé

مخسة شروط حلياة زوجية سعيدة

رجل األعمال لطف اهلل حداد يف سدني

* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
0415 41 42 43
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ

ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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World News

Future: South not for score settling

In this June 12, 2009 file photo, former Prime Minister Saad Hariri speaks during an
interview at the Grand Serail in Beirut, Lebanon. (Grace Kassab/The Daily Star)
BEIRUT: The parliamen- sponsible for them.
They also came amid
tary Future bloc of former “The government seems rising concerns that the
Prime Minister Saad Hariri to be in a coma, ignoring nine-month turmoil in
warned Tuesday against what happened or even Syria could spill over
attempts to use south hiding the truth,” he said. into Lebanon, where the
Lebanon as “a platform Referring to the roadside rival Lebanese factions
to settle regional and in- bombing that targeted are sharply divided beternational scores” – a French soldiers serving tween supporters and
clear allusion to Syria’s with the United Nations opponents of the Syrian
confrontation with West- Interim Force in Lebanon regime. While the Hezbolern states which have near the southern port lah-led March 8 alliance
intensified pressure on city of Tyre last week, supports Assad, the opDamascus to stop its vio- Hariri said: “Such matters position March 14 coalilent crackdown on pro- do not happen just like tion led by the Future
democracy protesters that. It is a Syrian mes- Movement openly backs
demanding the ouster of sage from Assad through the Syrian popular uprisSyrian President Bashar his friends in Lebanon.” ing.
Assad.
Asked about the possibil- The Future bloc exSeparately, Hariri said ity of Syria using Leba- pressed its concern over
last week’s bomb attack non as an arena for nego- the “terrorist attack” on
on a UNIFIL patrol that tiations, Hariri said: “This the French peacekeepers
wounded five French was in the past. Soon this and the firing of the rockpeacekeepers was “a regime in Syria will fall.” et at “a suspicious and
Syrian message” from Tension rose in south dangerous timing.”
Assad through his allies Lebanon after a rocket “The Future bloc reiterin Lebanon.
launched from the region ates its condemnation of
Meanwhile, Parliament toward Israel fell short attempts to drag Lebanon
Speaker Nabih Berri and of its target, seriously to a situation it does not
Hezbollah renewed their wounding a Lebanese want in such a way as to
support for UNIFIL’s role woman Sunday night. keep it away from servin southern Lebanon, The rocket launch came ing its national cause in
days after three major two days after the attack boosting the solidarity of
security breaches threat- on UNIFIL and nearly two its people, protecting its
ened to destabilize the weeks after rockets fired soil and defending its tervolatile region amid at- from the south hit north- ritory against the [Israeli]
tempts to use the border ern Israel in the first such enemy by the legitimate
area as a base for send- attack in two years, caus- security and military forces entrusted with protecting political messages.
ing no casualties.
Hariri, speaking to his These incidents raised ing the country,” the bloc
supporters on the popular fears of military escala- said in a statement issued
social networking web- tion in south Lebanon after its weekly meeting
site Twitter, said the se- against the backdrop of chaired by former Prime
curity incidents that hap- Arab and European eco- Minister Fouad Siniora.
pened in Lebanon have nomic sanctions on Syria “The bloc stressed that
raised big questions from for refusing to halt its the Lebanese people and
the public about those re- crackdown on protesters. the residents of the south,

who have sacrificed for
the liberation of the occupied territory, will not accept a return to the practice of using them as a
platform to settle regional
and international scores
or a mailbox to send letters to any party whoever
it is,” the statement said.
It called on the government to exert, through the
military and security forces, all necessary efforts
to uncover “those who
are committing those terrorist and subversive acts
which harm the country
and its stability.”
“In this respect, the bloc
sees that the Lebanese
people and the residents
of the south, backed by
the Lebanese military
and security forces, are
called upon to stand
united in facing attempts
to use Lebanon by any
party whoever it is. In this
context, the bloc calls on
these military and security forces to boost their
efforts for protecting our
people in the south and
bolstering their steadfastness,” the statement
said.
Meanwhile, UNIFIL commander Maj. Gen. Alberto
Asarta Cuevas discussed
the developments in the
south during a meeting
Tuesday with Berri who
reiterated his support for
the U.N. force’s role.Berri
said the attack on UNIFIL
was an attack on the
people, the army and the
resistance – the tripartite
equation adopted by the
government as the best
means to defend Lebanon against a possible
Israeli attack.
“In fact, what happened
recently targeted the triangle that protects Lebanon: the people, the army
and the resistance,” Berri
said in a statement after
meeting Asarta. “Therefore, it is not enough for
Lebanon and officials
to make statements. We

have to work as a people,
army and resistance in
addition to UNIFIL, and
alongside it, to safeguard
the south and, in its heart,
Lebanon,” he added.
A source close to Berri
said the speaker told
Asarta that the south was
like “a private swimming
pool” confined to the
Lebanese Army, UNIFIL
and the Lebanese. “No
one else is allowed to
play with it,” the source
quoted Berri as saying.
According to the source,
Berri assured Asarta that
the Lebanese Army and
security forces will take
security measures “to
prevent the south from
becoming a theater of
chaos.”
Asarta will meet with
Prime Minister Najib Mikati Wednesday to discuss the security situation in the south following
the rocket launch and the
attack on UNIFIL.
A senior Hezbollah official
also renewed the party’s
support for UNIFIL’s role.
“Hezbollah’s stance on
UNIFIL has not changed.
The party’s relations with
UNIFIL are more than
good,” the official told
The Daily Star.

However, Lebanese Forces leader Samir Geagea
blamed Hezbollah for
the security incidents in
south Lebanon.
“Hezbollah is directly or
indirectly
responsible
for the operations carried out against UNIFIL.
Therefore, the party is
responsible for the fate
of the south,” Geagea
told a news conference at
his residence in Maarab,
north of Beirut.
“In the south, the real authority belongs to Hezbollah and the real security
presence in the south is
for Hezbollah,” he said.
“We all know that Hezbollah is responsible for all
the incidents that happen
in the south. Terrorist
groups accused of carrying out these operations
cannot exist in the south
without
Hezbollah’s
knowledge or its cover,”
Geagea added.
Hezbollah and Syria denied Monday French accusations that they were
behind the UNIFIL attack.
French Foreign Minister
Alain Juppe said Sunday that Syria was probably behind the attack,
but added that he had no
proof.

Federal MPs set for big wage boost,
but they’ll have to wait until next year
JULIA Gillard is in line
for a $140,000 pay rise,
while federal backbenchers will see their pay
packets swell by more
than $50,000 a year, under an overhaul of MPs’
pay rates.
But before they can enjoy
their windfall rises, federal MPs will have to agree
to legislative changes to
ensure retired parliamentarians don>t also benefit
through a resulting boost
in their pensions.
Under a reform blueprint
released by the independent Remuneration Tribu-

nal today, the controversial gold pass allowing
MPs unlimited domestic
travel will be abolished.
They will also lose the
right to go on regular
taxpayer-funded “study”
trips.
The adjustments will push
the Prime Minister>s pay
to $481,000 a year, while
backbenchers will earn a
base salary of $185,000.
Senior public servants
will also get big pay rises,
which will lift the salaries
of the nation’s top bureaucrats to more than
$800,000 by 2014.
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13 die as Syria defectors retaliate over shooting NYT: Hezbollah used
LCB to launder money

Demonstrators against Syria’s President Bashar Assad gather in Kafranbel near Adlb

DAMASCUS: Army defectors killed at least eight
Syrian troops Wednesday in an act of revenge
after security forces shot
dead five civilians, activists said, while strikes
were observed in several
areas.
“At least eight soldiers
were killed in an ambush
on four military jeeps travelling in the village of AlAsharna on the outskirts
of[the central city of]
Hama,” said the Britainbased Syrian Observatory
for Human Rights.
The violence comes as
Western nations seek
tough action against
Syria at the U.N. Security
Council, where President
Bashar Assad’s regime
has support from his veto-wielding ally Russia.
Wednesday’s ambush
marked the second such
insurgent attack in as
many days.
It was carried out by “army
defectors in response to
the death of five ... civilians who were killed [on
Wednesday]
morning
when their car was hit by
security forces” near AlKhataab, the Observatory
said in a statement.
Three army “defectors”
were wounded when
they clashed with regular
troops at Lujat in southern Daraa Province, cradle of the revolt against
Assad’s 11-year rule, said
the statement received in
Nicosia.

“Heavy gunfire was heard
in the town of Hirak,” also
in Daraa, which came under assault by military
forces backed by tanks
and troop carriers, said
the rights group.
In Douma, to the north
of Damascus, telephone
lines were completely cut
off at dawn while heavy
gunfire could be heard
near a state security office.
In Harasta, a suburb on
the outskirts of the capital, security forces conducted raids and arrests
in an assault coupled
with “power-cuts in some
neighbourhoods,” said
the Observatory.
The reports cannot be
independently verified
as most foreign reporters cannot enter or move
freely in Syria.
They come a day after activists reported the deaths
of at least 23 civilians
across Syria at the hands
of security forces seeking
to crush the unprecedented protest movement that
erupted mid-March.
Also on Tuesday, army
defectors ambushed a
Syrian security patrol,
killing seven in revenge
for a raid that cost 11
civilian lives, they said,
while state media reported Syrian border guards
shot dead two “terrorists”
from Turkey.
The violence on Wednesday spilled over into
neighbouring Lebanon

where a Syrian military
patrol entered Lebanese
territory and opened fire
on a border town, wounding two people, a local official said.
“Syrian troops entered
Lebanese territory today
and opened fire on the village of Khirbat Daoud in
Aarsal,” said Bakr Hujairi
of Aarsal municipality.
At least three people have
been killed in the area
since October as Syrian
troops staging incursions
into Lebanon opened fire
on border villages.
Meanwhile, a civil disobedience campaign was observed in parts of Syria,
including the central cities of Hama and Homs,
Idlib to the northwest and
in Daraa, activists said.
“The second stage has
begun... We will shut our
mobile phones for four
hours in the afternoon,
block roads, and go to
work without working,”
they wrote on their Facebook page.
The strike, which kicked
off on Sunday in the name
of “dignity,” aims to “deprive the regime of the financial means it is using
to kill our children.”
A resident of Kanaker,
50 kilometres south of
the capital, told AFP that
“no one voted in the municipal elections,” which
were held on Monday.
“The strike has been ongoing since Sunday and
children are not attending

school,” he added.
The Syrian National Council, the opposition’s most
representative grouping,
said on its website that it
is seeking new means to
protect civilians from the
regime’s crackdown on
dissent.
“The members of the Syrian National Council must
discuss different ways
to protect civilians. They
must find new means to
protect civilians in Syria,” said spokeswoman
Bassma Kodmani.
The unrest gripping Syria
was the focus of a UN Security Council meeting on
Tuesday, with UN rights
chief Navi Pillay estimating more than 5,000 people have died since March
in the government’s
crackdown on dissent.
Pillay’s private briefing
to the 15-nation council -- where Russia and
China blocked a resolution condemning Assad
in October -- heightened
divisions over how to respond to the Syrian violence.
Washington has denounced the Security
Council’s silence on Syria as “unconscionable.”
But Moscow said the
West is pursuing an
agenda of “regime
change” by putting pressure on Syria’s government but not on armed
groups in the troubled
country.
Pillay told reporters she
had given the new toll of
more than 5,000 dead -including some 300 children -- and recommended the Assad regime’s
crackdown be referred
to the International Criminal Court.
The Arab League has
called an emergency
meeting of the 22-member bloc’s foreign ministers in Cairo on Saturday
to respond to Syria’s proposal to admit observers
in exchange for an end
to regional sanctions.

BEIRUT: The LebaneseCanadian Bank was the
hub of international money-laundering operations
used to fund Hezbollah,
a New York Times article
said Wednesday.
The article says the LCB,
which in February was
accused of laundering
money from international
crime rings with ties to
the party, leading to its
sale, aided in the laundering of millions of dollars
a year from international
businesses, including
some used as a front to
move money from international drugs rings into
the legitimate economy.
Hezbollah has denied receiving money via LCB
bank accounts.
A leading banker, speaking on condition of anonymity, told The Daily
Star Wednesday that the
timing of the article is
very suspicious. “Why
are they [The New York
Times] opening this file
again although the Central Bank took quick and
decisive action to contain the negative effects
of the Lebanese-Canadian Bank?” the banker
asked.
The banker felt some
quarters are trying to undermine the reputation of
the Lebanese banks for
ulterior motives.
“Most of the information about the banks in
the article is baseless
and [a] figment of the
author’s imagination,”
the banker said. According to the report, those
brought in to audit the
company after the sale
of its assets to Société
Générale de Banque au
Liban in the wake of the
scandal uncovered 200
accounts suspected of
money laundering and
links with Hezbollah. The
original
investigation
into the bank included

the discovery that senior
bank managers had facilitated a scheme which
involved laundering drug
money by integrating it
with funds from used
cars bought by Lebanese
businessman
Ayman
Joumaa in the U.S. and
sold in Africa.
The U.S. Drug Enforcement Agency says the
LCB deposited some of
the funds directly to Hezbollah, the report says.
Joumaa was indicted
Tuesday by the U.S. on
suspicion of running an
international drug smuggling ring involving suppliers in Colombia and
the notorious Los Zetas
drug gang of Mexico.
According to the report the investigation
revealed that several
businessmen – mainly
Shiite, often known Hezbollah supporters – used
the bank for businesses
based in West Africa that
appeared to be a front to
enable Hezbollah to move
funds.
According to the newspaper, the LCB also provided a crucial loan to
aid a relative of a former
Hezbollah commander,
Ali Tajeddine, to buy over
740 acres of land in the
Chouf using Shiite diamond dealer, Nazem Said
Ahmad as a front.
Hezbollah MP Ali Fayyad,
who was interviewed for
the story, reiterated to
The Daily Star his rejection of the allegations. “I
rejected the story they
had about buying lands
in the Chouf area. Those
were regular businessman,” Fayyad told The
Daily Star. Fayyad rejected the idea the bank
would assist Hezbollah as
it was “not even a Shiite
organization,” and said
links between businessmen in Africa and Hezbollah were imagined.
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Lebanese teachers fire warning shot

Lebanese teachers carry banners during a protest to demand the adjustment of salaries in front of the Government House in Beirut, Lebanon, Wednesday, Oct. 19, 2011. (Mohammad Azakir/The Daily Star)

BEIRUT: Teachers and
groups of workers geared
up to stage a strike Thursday to demand higher salaries as the government
decided Wednesday to remove the value added tax
on red gasoil in a clear attempt to alleviate the pressure from labor unions
and political parties.
Government and private
sector employees as
well as private and public school teachers have
been urged by some labor unions to observe a
strike to protest the government’s recent decision to raise the monthly
minimum wage from
LL500,000 to LL600,000.
Many political parties, including Hezbollah, the Kataeb party (Phalange) and
the Free Patriotic Movement voiced support for
the strike.
“We call on all teachers
in high schools, private
and public schools and
institutes, and employees
in public administrations
to strike and participate
widely in the demonstration, to be held 11 a.m.
Thursday, [which will be]
heading to the Grand Serail to announce rejection
to the humiliating wage increase decision made by
the government,” a statement issued by Union
Coordination Committee
Wednesday said.
Many private school
teachers also affirmed
their participation in the
strike: “Tomorrow [Thursday] is a general strike
day at all private and public schools,” head of the
private school teachers’

union, Nehme Mahfoud
said in a statement.
The Cabinet had approved
last week a plan to raise
the minimum wage to
LL600,000. The decree
stipulated that salaries
under LL1million be increased by 30 percent up
to a LL200,000 cap, and
salaries above LL1 million by 20 percent up to
LL275,000. The Cabinet
also agreed to hike the
yearly education allowance to a maximum of
LL1.5 million from its current LL1 million level.
But the UCC, General Labor Confederation and
almost all labor groups
rejected the deal outright,
arguing that it failed to
meet their aspirations and
fell short of last October’s
wage increase which they
also rejected.
Despite the strike being
primarily a teachers’ action, some labor unions
intend to participate in
the strike and protest. The
Association of Public Employees, a part of the UCC,
had already announced
last week its participation,
calling on public sector
employees to take part in
the strike.
Castro Abdallah, president of the National Labor
Confederation – a GLC rival union – said his group
would participate in the
strike and demonstration
Thursday.
The UCC, a grouping of
teachers’ and employees’
unions, upheld their demand entailing a 60 percent increase for salaries
under LL1 million, 40 percent on salaries between
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LL1 million and LL2 million, and 20 percent on
salaries above LL2 million.
They said pensioners and
public employees working
on contract should benefit from the wage hike
and asked for bolstered
social benefits, expressing support for a plan for
publically funded universal health care coverage
for all resident Lebanese
suggested by the Labor
Ministry.
Meanwhile, head of Lebanese Industrialists Association Jack Sarraf said
his group will suspend
negotiations with labor
groups – a reaction he
said was in response to
Thursday’s strike.
“Why go ahead with the
strike and amplify demands that will eventually
cause increases in school
tuition fees and obstruct
teaching for a day,” he
said, adding that most
businesses were in confusion over how to implement the wage increase.
The private sector has
agreed to the wage increase decision, which includes an article that says
employees who received
“consensual” salary increases from employers
since Jan. 1, 2010 may not
be eligible for the raise.
Meanwhile, the Cabinet
cancelled the VAT tax
on red gasoil, saying
the measure was permanent. The decision came
at the request of Energy
and Water Minister Gibran Bassil. The Cabinet
said the removal of the
tax would be effective as
of Monday, adding that it
would also draft a law to
cancel the tax on red gasoil so it can be endorsed
by the parliament. The
minister also discussed
Finance Minister Mohammad Safadi’s 2012 draft
budget but postponed deliberation on this bill until
the next session. Information Minister Walid Daouk
admitted many ministers
expressed some reservations about Safadi’s draft
budget.

UNIFIL commander calls for stabilization
of south Lebanon

UNIFIL Commander Major General Alberto Asarta Cuevas. (Archive The Daily Star)
BEIRUT: The commander has always stood beside
of UNIFIL peacekeeping Lebanon under all circumforces urged Lebanese stances,” Mikati told Asarta
authorities Wednesday to at the Grand Serail.
step up efforts to prevent Although Paris had warned
destabilizing acts in the after the first attack this
south, in the wake of re- year that it would downsize
cent bombings and rocket its contingent if further atlaunchings.
tacks occurred, French
UNIFIL commander Maj. officials said recently the
Gen. Alberto Asarta Cue- country would wait until
vas met with Prime Minister a strategic review being
Najib Mikati Wednesday to carried out by the U.N. is
discuss last week’s attack complete before making a
on French peacekeepers.
decision.
“The Lebanese govern- Mikati reiterated his conment has the primary re- demnation of the attack,
sponsibility for ensuring which he said was aimed at
security of UNIFIL ... there destabilizing the south.
is clearly a need for further The prime minister also
enhancing security con- renewed his call for the
trol in the area to prevent international community
further attempts at under- and the U.N. to support the
mining peace and secu- Lebanese Army logistically
rity in the south,” Asarta and implement internationsaid, according to a UNIFIL al resolutions
statement.A roadside bomb “This attack does not affect
hit a UNIFIL vehicle carry- our commitment to the role
ing members of the French of the international forces
contingent Friday, wound- in supporting Lebanon and
ing five peacekeepers aiding the Lebanese Army
and one bystander. It was in strengthening stability,”
the second attack target- he added.
ing French forces and the Meanwhile, Hezbollah and
third against UNIFIL this the Amal Movement said
year.“The recent incidents Wednesday they were comshowed that despite all the mitted to the role of UNIFIL,
efforts made by UNIFIL and denouncing the recent at[the Lebanese Army] there tack.
continue to be weapons “Hezbollah and the Amal
and hostile armed elements Movement
leaderships
in the area of operations in stress their commitment
violation of one of the most to UNIFIL’s role, which is
important provisions of supporting the Lebanese
U.N. Security Council reso- Army in line with Resolulution 1701,” Asarta said. tion 1701,” said a stateMikati said Lebanon was ment issued by the two
committed to cooperating parties after a meeting at
with UNIFIL.
Amal’s office in Tyre.
“Targeting the French con- In the statement, Hezbollah
tingent is aimed at harming and Amal condemned an
the relationship between incident Monday in which a
Lebanon and France, which rocket, apparently aimed at

Israel, hit the home of a 55year-old woman in Houla,
south Lebanon. The statement said such incidents
underscore the “pressing
need for unity.”
The two parties, which
enjoy wide support in the
south, called on security
and judicial authorities to
accelerate investigations
into the incidents.
They also accused “some
in Lebanon of going along
with external desires and
their suspicious projects
in pursuit of power,” pointing to the international
community’s role in recent
change in the region.
Separately, U.N. Special
Coordinator for Lebanon
ad interim Robert Watkins
met with Marada Movement
leader Suleiman Franjieh
in north Lebanon Wednesday for discussions that
touched on the implementation of Resolution 1701.
“I told MP Franjieh that the
U.N. was concerned about
the recent serious developments in south Lebanon, particularly the latest
attack against UNIFIL last
Friday and the two incidents of rocket fire from
south Lebanon toward
Israel,” Watkins said in a
statement following their
meeting.
“The secretary-general
has condemned all these
incidents, and we hope
that stability and calm will
prevail instead in south
Lebanon and along the
Blue Line.”
“This is a critical time to
preserve that calm and
stability, maintain the cessation of hostilities put in
place by Resolution 1701,
and continue to work
with UNIFIL and the Lebanese Army towards these
goals,” Watkins added.
For its part, the March 14
coalition said Wednesday
that Hezbollah bears “total responsibility” for the
latest security incidents in
the south.
The group condemned the
recent UNIFIL attack and
the launching of rockets
from Lebanon in the direction of Israel.
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$8,000 Telco mistake cost family PAY DIRT FOR MPs: Did anyone
their new home
give them a performance review?
15th December 2011
A Bateau Bay resident, Daniel Carter and
his young family were
shocked when they applied for a home loan
last year to find they
were refused due to a
whopping $8,000 debt
and five years of bad
credit when a botched
phone plan with Telstra
in 2006 came back to
haunt them.
The Carters were told
by the lender there was
no way they would be
given a home loan with
a black mark against
their name - a mark
Daniel says was a huge
mistake.
"I was on a 10MB plan
initially, but wanted to
start using the internet
from my phone. I contacted Telstra to get upgraded to 1GB, which
the operator agreed
to. It wasn't until I got
the bill for $4,000 that I
saw the operator hadn't
changed the data allowance and I was still on
10MB," he explains.
Mr Carter says he spent
more than 3 months
in contact with Telstra
attempting to resolve
the problem, and was
passed on from one
person to another.
"All the operators said
they didn't have the authority to remove this
bill or change it. No one
was willing to help they
all just kept passing me
around operators which
lead to hours on end
being caught up on the
phone without getting
answers," he says.
"After a few months they
disconnected my phone,
but I had no idea they
had referred the debt to
a collection agency, and
banned me from credit
for 5 years."
The credit rating re-

pairer who has taken up
the Carter's case says
thousands of Telco customers are living with
negative listings on
their credit file that just
shouldn't be there, and
this should serve as a
warning to all credit active individuals to check
the accuracy of their
own credit rating.
"Consumers need to
know that mistakes do
happen for a variety of
reasons, and often it is
not until people apply
for credit in a separate
instance that they find
out - by then it is too
late," MyCRA's Graham
Doessel explains.
This comes after the
Telecommunications Industry Ombudsman released its annual report
this month on the number and nature of consumer complaints in the
2010-11 year, revealing
a staggering 18 per cent
increase in complaints
from the previous year.
The report attributes the
rise to mobile phone
service faults and increased smart phones
use.
"The record number of
complaints made to the
TIO is disappointing.
Customers who have
complained to us have
been frustrated not only
by mobile telephone
problems, but also by
deficient customer service and complaint handling," Ombudsman Simon Cohen said.
Mr Carter says trying
to get the mistake fixed
up and his credit file
restored himself, was
problematic.
"I tried to clear it with
Baycorp, they told me
if I paid the debt they
would reduce it to
$6,000 - which I did. Unfortunately that didn't
clear my credit file, it

was only marked as
'paid' and was no use
to me getting a home
loan," he says.
Mr Doessel says many
people have trouble
resolving errors themselves, because they
aren't familiar with the
legislation and find it
difficult to negotiate
with creditors.
"Customers can often
be given the run-around
by creditors, and can
find it difficult to apply
the letter of the law to
their own circumstances when they have no
knowledge of what the
rules are. Sometimes
that can do their case
more harm than good,"
he says.
Mr Carter's case has
been resolved and MyCRA have now confirmed he's been refunded $5407.09 of the
$6000 he paid out to
Baycorp.
"We're relieved to be finally getting a home, but
the whole thing has left
us very disappointed in
big corporations - you
really don't get looked
after," he says.
Every 'credit active' consumer is entitled to see
what is said about them
on their credit report.
A copy can be obtained
for free every year from
one or more of the credit reporting agencies in
Australia. The report is
mailed to the credit file
holder within 10 working days.
If consumers find errors, or listings which
they believe are inaccurate or unjust they have
the right to have them
removed.
For further information
people can contact MyCRA Credit Repairs tollfree on 1300 667 218 or
visit their website, www.
mycra.com.au

Australian Prime Minister Julia Gillard (front-2nd L) joins her new cabinet and ministers
after the swearing in ceremony with Governor-General Quentin Bryce (front-3rd L) at
Admiralty House in Sydney. Picture: AFP Source: AFP

PRIME Minister Julia Gillard has been given a
$114,000 pay rise as part
of a bump to all politicians - on the same day
an MP was outed for
spending $24,000 on a
junket, only to cut and
paste a report from Wikipedia.
Ms Gillard>s salary will
rise to $481,000 and
backbenchers will get a
base rate of $185,000 - a
$40,000 increase - from
2012, under a plan released on thursday.
The Remuneration Tribunal released its final
determination of politicians> and public servant pay, which still
needs the parliament>s
approval before it comes
into effect.
Tribunal president John
Conde said the prime
minister>s new salary
would be $481,000 - up
from $367,000.
«In our view that is not
an unreasonable salary
for the prime minister of
Australia, whoever he or
she may be,» Mr Conde
said.
It was important that
Australia paid its politicians well enough to attract and retain people
from all walks of life in
the parliament.
Asked whether it was

the right time in the economic cycle to be thinking about pay rises, Mr
Conde said: «There is
never a right time for
this.
«It>s been a long time
coming. We>ve concluded our work and this is
our conclusion.»
Before the decision was
announced, Federal Energy Minister Martin Ferguson said he did not
need a pay rise,
«I have no idea what
those people have determined and I>ve paid little
attention to it,» Mr Ferguson told reporters in
Sydney on Thursday.
When asked if he would
personally welcome a
pay rise, Mr Ferguson
said no.
«I actually think my ministerial salary is pretty
good to be honest with
you,» he said.
«I>ll wait and see what
comes out of it and
they>ll have to explain
their recommendations
because they>re an independent tribunal.
«The government does
not make these decisions.»
The pay rise was approved the same day as
a report in Fairfax that
Federal Labor MP Craig
Thomson spent $24,000

on a 42-day overseas
study trip - visiting Britain, Ireland, France,
Spain and the US.
When Mr Thomson finally
submitted a report fromt
his trip - four months late
- most of its analysis and
commentary had been
cut and pasted from internet sources.
Mr Thomson>s analysis
of US fiscal policy was
lifted from a speech given by John Lipsky, first
deputy managing director of the International
Monetary Fund.
His summing up of European Union financial reforms was taken from a
speech given by European Commission member
Michael Barnier in Vilnius, Lithuania on September 8, four months after
Mr Thomson returned to
Australia.
And much of his rundown on economic conditions in Ireland and
Spain was taken from
outdated Wikipedia articles, Fairfax said.
It comes as just the latest
blotch on Mr Thomson>s
tattered copybook.
The embattled MP is
still under investigation for the alleged use
of a union credit card
for prostitutes and cash
withdrawals.
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Australia among the world’s Kevin Rudd backers mobilise over Kim Carr demotion
priciest on food, housing
As Mr Rudd 0n tuesday and part of the Right.

Cinema ticket, cars, fruit and veges and property prices in
Australia are among the world’s dearest. Picture: Herald Sun
Source: Herald Su

FORGET the lucky country - Australia has been
branded the land of the
great big rip-off.
It is absurd that staples
such as fruits and vegetables are several times
more expensive than in
Europe; DVDs and books
can be bought far cheaper
offshore; the same cars
cost twice as much compared with overseas, and;
housing is less affordable
than some of the world’s
biggest cities, says a Centre for Independent Studies report.
What is the biggest drain
on your money? Scroll
down the page to take our
Cost of Living survey and
tell us where it hurts.
The pro-business thinktank wants property stamp
duty axed or slashed and
first home buyer grants
and negative gearing
scrapped to reduce the
cost divide, claiming the
policies have added to
the housing affordability
crisis.
And it says import restrictions should be dropped
for bananas, cars and
books, the Herald Sun reported.
The paper labels the nation one of the priciest on
the planet, blaming successive governments for
key essentials now being
steeper than in London,
New York and Singapore.
“That Australia is now one
of the most expensive addresses on the planet was
by no means unavoidable
... what we got instead is
a country in which both
products and land are

much more expensive
than in most other countries.”
But a federal government
spokesman said tariffs
had been progressively
reduced over three decades to promote free
trade and lower consumer
goods prices, and that a
strong biosecurity and
quarantine system was
needed for imported-food
risks.
Personal tax cuts, higher
pensions and other policies had eased cost pressures.
The Victorian Government
reduced stamp duty for
first home buyers by 20
per cent in July. The cuts
will steadily increase over
the next three years.
The CIS researchers examined price data for bananas, books, cars, real
estate and some retail
goods.
They found houses that
once cost three times
the median household income were now up to nine
times that in some capital
cities.
Retail rip-offs driven by
high rents, outlandish
CBD carparking rates
and restrictive planning
and zoning regulations
pushed shoppers to foreign websites, they said.
Outdated copyright laws
meant local stores regularly charged double or
triple for books.
The report estimated car
prices would fall by up
to 50 per cent if import
duties, the luxury car tax
and bans on used vehicle
imports were abolished.

Labor Minister Kim Karr

SUPPORTERS of Kevin
Rudd are preparing to
capitalise on the fallout
from Julia Gillard’s cabinet reshuffle after the demotion of Victorian Left
factional warhorse Kim
Carr sparked uproar in
the Prime Minister’s home
branch.
Factional leaders were 0n
tuesday assessing the impact of the decision to demote Senator Carr, who is
a longstanding numbers
man and policy architect
in the Socialist Left.
But the damage to the
Prime Minister over the

move is not restricted to
the Left, with key Right
faction members also angry at what one described
as the “complete betrayal”
of Senator Carr. The former Gillard supporter now
seen as sympathetic to Mr
Rudd, was demoted from
cabinet from the Innovation, Industry, Science and
Research portfolios to the
outer ministries of Manufacturing and Defence Materiel.
“Gillard’s unpopped the
cork,” a senior Labor insider said of the dumping
of Senator Carr.

Senator wants Liberal vote on gay marriage

LIBERAL senator Simon Birmingham will
ask his party room to
approve a conscience
vote on same-sex marriage.
The move is not supported by his leader
Tony Abbott nor shadow cabinet which confirmed coalition opposition this week to any
changes to the Marriage Act.
Mr Abbott has argued
the coalition went
to the 2010 election
promising to maintain
the position that marriage should be limited
to a union between a
man and a woman.
But Senator Birmingham, a supporter of
gay marriage, wants
the Liberal Party to
uphold its tradition of
giving a conscience

vote if Labor does the
same.
Labor resolved at its
national party conference a fortnight ago
to grant its MPs a conscience vote on the issue.
“I think it’s important
that the Liberal Party
honours its historical tradition of always
granting its members
greater freedom than
does the Labor Party,” Senator Birmingham told Sky News on
wednesday.
“I’ll certainly take my
viewpoint to the party
room.”
As a shadow parliamentary secretary he
said it would be expected he abide by
any decision the party
room makes about
MPs voting as a bloc.

declared Senator Carr
had been “a very good
minister”, the Australian
Industry Group put itself
at odds with unions by
criticising the fact that
manufacturing was no
longer represented by a
cabinet-level minister. The
developments came as Ms
Gillard declared she had
appointed “the best team”
to meet current national
circumstances and denied
claims that Peter Garrett
and Robert McClelland
had told her they would
resign from parliament
and spark byelections if
she demoted them from
cabinet.
On Monday, Ms Gillard
ended days of speculation
by announcing a ministerial reshuffle in which she
promoted factional players Bill Shorten and Mark
Arbib and former union
leader Greg Combet to
more senior positions and
expanded her cabinet from
20 members to 22.
0n tuesday, key Rudd supporters said Ms Gillard had
angered the Labor caucus
because she had appeared
weak by promoting supporters without having the
courage to demote poor
performers.
They said the reshuffle
could drive MPs to support Mr Rudd if there was
a leadership contest next
year. “In every reshuffle
you have winners and losers, but the test is whether
the reason changes have
been made is easily identifiable, even to those who
are unhappy,” said one
MP, who asked not to be
named.
A key Carr supporter said:
“She has created distinct
divisions in her own caucus. She now has drawn a
line and said who is on my
side and who isn’t.”
The fallout over the Carr
demotion is complicated
in Victoria because of his
leadership in the so-called
“Stability Alliance” deal
between the Socialist Left

Senator Carr is in talks
with Mr Shorten and Stephen Conroy to extend
the deal, which shuts out
a significant slice of the
Right faction but delivers
preselection “certainty”
for Ms Gillard and state
Labor leader Daniel Andrews.
“She f . . ks everything,”
a senior Socialist Left
source said.
Sources suggested Ms Gillard might be strategically
shifting her allegiances to
NSW, following in the footsteps of Bob Hawke, in the
belief that she needs to
broaden her support base
in the face of a potential
challenge by Mr Rudd.
Ms Gillard’s office denied
consideration was given
to dumping Senator Carr
from the ministry altogether or that former Speaker
Harry Jenkins was considered for elevation to the
front bench.
Sources said a push to
promote Mr Jenkins was
scuttled amid concerns
Tony Abbott would campaign on the issue.
They said Senator Conroy,
the Communications Minister, had lobbied heavily
against demoting Senator Carr, who yesterday
released a pointed statement.
“Whilst this change of
portfolio was not of my
choosing, it is a job I am
honoured to do,” he said.
“The recent reshuffle is not
a reflection of our efforts
or our achievements.”
Australian Industry Group
chief executive Heather
Ridout said she was concerned that manufacturing was not a cabinet-level
portfolio.
Australian Workers Union
national secretary Paul
Howes and his Australian Manufacturing Workers Union counterpart
Dave Oliver defended the
changes, noting that Mr
Combet, the new Industry
and Innovation Minister,
was in cabinet.
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Margins under pressure: Westpac

Jusy system overhaul ... Justice Peter McClellan Source: The
Daily Telegraph

JURIES should be dumped
from criminal trials as forensic and medical evidence
gets more complicated and
reluctance to serve grows,
one of the state’s highestranking judges believes.
Justice Peter McClellan,
who recently presided over
the murder conviction appeals of both Jeffrey Gilham
and Gordon Wood, said: “If
there are difficulties for a
judge in resolving disputes
between experts, these will
be greater (for) lay people.”
During a speech at the University of NSW law faculty,
the judge suggested an alternative to juries in criminal trials could be introducing one or two assessors to
sit alongside a judge, or the
use of a panel of judges, as
is currently the system at
appeal level.
“A trial with only a judge or
multiple judges will be far
less time consuming and
would result in significantly
reduced expense to the
state,” he said.
The proposal was met with
resistance within the legal
fraternity, including victimsof-crime advocate Howard
Brown, who said the system “of being judged by
your peers” should remain.
In his speech, Justice McClellan said: “The challenge which I sense we will
confront (in coming years)
is whether we should continue to use lay juries in
criminal trials. Many criminal trials involve medical
issues or the sophisticated
expertise of forensic scientists (and) increasingly
the prosecution of white
collar and financial crimes
involve accounting issues

and an understanding of
market transactions.
“The complexities can be
significant and the issues
perplexing even for experts
in the relevant field.”
Justice McClellan said one
of the greatest challenges
facing the jury system
was that many summoned
to serve will go to great
lengths to avoid it: “There
are blog sites and talkback
radio programs devoted
to advising people how to
avoid jury service.”
Some jurors in disgraced
investigator Mark Standen’s five-month trial earlier
this year suffered financial
hardship after the case
dragged on for two months
longer than estimated.
They wrote to the judge expressing their dismay over
“the serious effects (being
placed) on our lives emotionally, physically and financially”.
Some of them had to cancel
holidays, work night shifts
or move out of their rental
homes as they struggled on
the daily salary - which for
trials that go past 10 days
is $102.50 a day for unemployed jurors and $230.60 a
day for those with jobs.
“The length of the average
murder trial has at least
trebled in the last 40 years.
Trials are taking months,
not weeks,” Justice McClellan said.”Resistance to giving up time for inadequate
remuneration is likely to
grow. There are various
ways in which the court
could be constituted.
“It may be that you would
sit a judge with two or more
full-time assessors or sit a
panel of judges.”
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Gail Kelly s Photo: AFP
Westpac,
Australia’s
third-largest lender, says
higher funding costs will
put pressure on margins
and it needed to balance
economic realities before
passing on central bank
interest rate cuts to customers.
The crisis in Europe has
slowed growth, made customers cautious and hurt
revenue in its markets
and treasury business,
chief executive Gail Kelly
said in a statement ahead
of the annual shareholders’ meeting.
“Higher funding costs are
a reality of this environment and are continuing
to place pressure on interest margins,” Kelly said.
“We are mindful of the impacts of interest rate decision on customers but
these must be balanced
with what is economically
responsible.”
Westpac shares were recently down 36 cents, or
1.7 per cent, to $20.24.
Westpac has passed on
the last two central bank
rate cuts in full to customers joining two other key
rivals.
Outgoing Westpac chairman Ted Evans, meanwhile, was resolute in his
view on rates at the meeting.
“Interest rates will be set
in the market place,” he
said.
Mr Evans, a former Treasury secretary, also suggested the government

should stop jawboning
the sector especially as
turmoil remains in global
finance markets.
“Australian governments
must allow our institutions of strengh - not least
the banking system - the
flexibility needed to adapt
to a changing world”.
The top four banks, which
raise $100 billion primarily from Europe and United
States to bridge the gap
between loans and deposits, have said funding
costs are rising signalling
they may not continue
cutting rates at the same
pace as the central bank.
Australian
politicians
have piled pressure on
lenders to pass on interest rate cuts in full, but
banks argue the central
bank rate influences only
a fifth of their funding cost
and as result they should
be free to decide rates.
National Australia Bank
and Australia and New
Zealand Banking Group
hold their shareholder
meetings later in the
week.
The annual general meetings come as rising funding costs and slowing
loan demand threaten to
hurt profit growth at Australia’s big banks.
The four big banks racked
up a record $25 billion in
combined profits this
year, in stark contrast to
their struggling European
and US rivals.
Interest rates are the
subject of passionate debates in a country with
one of the highest levels
of home-ownership in
the world. More than onethird of households have
mortgages.
Australians are avid Reserve Bank of Australia
watchers and have an opinion on what the central
bank’s next move will be
and join politicians in coming down heavily on banks
if they resist passing on
cuts.
Last week, the big banks
took two days to respond
to the central bank’s rate
cut drawing flak from politicians, local media and

customers with almost all
drawing reference to the
banks’ record profits.
ANZ, while passing on the
rate cut, also distanced itself from the central bank
action saying it will review

rates on the second Friday
of every month compared
with the central bank rate
review on the first Tuesday.
Analysts expect other
banks to follow ANZ’s lead.

Australia Day Spectacular 2012

With Bankstown Council preparing for its most
spectacular Australia Day
celebrations ever, Bankstown residents are in for
a major treat at Garrison
Point, Georges Hall on 26
January 2012.
“Council has an incredible line up of musical
acts, entertainment for
the kids, food stalls and
an awesome fireworks
display scheduled,” Mayor of Bankstown Clr Khal
Asfour said.
“I urge all residents to
come along and bring
their children. It will be a
thoroughly enjoyable day
for everyone and a great
opportunity for our community to get together.
“Australia Day is also a
timely opportunity for us
to celebrate the common
identity we share as Australians and to reflect on
how lucky we are to live
in this country,” Mayor
Asfour said.
Iconic Aussie band, ‘The
Black Sorrows’, will be
headlining the free 5-hour
concert, along with some
of the nation’s latest sensations including Australia’s Got Talent favourite

‘Timomatic’, Australian
Idol winner ‘Wes Carr’,
‘The Australian Blues
Brothers Show’, ‘Sabrina
Mitwali’, members of the
Bankstown Talent Advancement Program and
The Jitterbugs
There will be no end of fun
for the children with free
rides for all ages including the Haunted House,
Giant Slide, Dodgem Cars
and the Sizzler.
A Kids Corner will also
be set up featuring face
painting, clowns, magic
shows and craft activities.
Mayor Asfour said that
the main attraction will be
the Australia Day Concert
from 4.00pm-9.00pm followed by a 15 minute firework spectacular.
“Council will be assisting
residents by running a
free shuttle bus from the
parking areas along Henry Lawson Drive”, Mayor
Asfour said.
For further information
contact Bankstown City
Council on 02 9707 9999,
email
events@bankstown.nsw.gov.au or visit
www.bankstown.nsw.
gov.au
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The Wiki MP: Craig Thomson’s Julia Gillard’s support leaks to Kevin Rudd
year’s election campaign.
embarrassing cut-and-paste job
And Mr Bowen was photo-

Australia>s unemployment rate unexpectedly rose in NovemberSource: AFP

Julia Gillard joins winners and losers of her reshuffle for the ministerial swearing-in at Admiralty House in Sydney yesterday. Picture: Renee Nowytarger Source: The Australian

Craig Thomson’s latest scandal involves copied speeches
and stolen Wikipedia articles. Picture: Kym Smith Source:
The Daily Telegraph

FEDERAL Labor MP Craig
Thomson has been caught
out plagiarising a report
after a $24,000, 42-day
overseas study trip.
Fairfax Media says Mr
Thomson passed off
speeches by overseas officials and outdated Wikipedia articles as his own
work.
It said a compilation of
overseas travel reports
tabled in parliament last
month also concealed Mr
Thomson’s failure to submit his report within the
30-day deadline.
It was eventually handed
in four months late.
The Labor MP spent at
least $23,899 of his overseas travel entitlement between March 26 and May
8 visiting Britain, Ireland,
France, Spain and the US.
Fairfax said more than 60
per cent of Mr Thomson’s
33-page report, including
most of its analysis and
commentary, had been
cut and pasted from internet sources.
It said Mr Thomson’s analysis of US fiscal policy
was lifted from a speech
given by John Lipsky, first
deputy managing director
of the International Monetary Fund.

His summing up of European Union financial reforms was taken from a
speech given by European Commission member
Michael Barnier in Vilnius,
Lithuania on September 8, four months after
Mr Thomson returned to
Australia.
And much of his rundown
on economic conditions
in Ireland and Spain was
taken from outdated Wikipedia articles, Fairfax
said.
It comes as just the latest
blotch on Mr Thomson’s
tattered copybook.
The embattled MP is still
under investigation for
the alleged use of a union
credit card for prostitutes
and cash withdrawals.
The workplace watchdog
has been looking at the
allegations relating to Mr
Thomson’s time as the
Health Services Union
(HSU) national secretary
since April 2009, but a formal investigation did not
start until March 2010.
It’s been alleged that two
union credit cards in Mr
Thomson’s name were
used for escort services,
lavish dinners and the
withdrawal of more than
$100,000 from ATMs.

AT least six Labor ministers are understood to have
abandoned their allegiance
to Julia Gillard amid continuing caucus criticism of
the Prime Minister’s political
judgment.
While none of them is openly advocating an immediate
leadership change, it is understood the ministers have
made clear to colleagues
that they would not support
Ms Gillard in the event of a
leadership spill.
The erosion of Ms Gillard’s
position follows this week’s
cabinet reshuffle and her
handling of Labor’s recent
national conference, at
which she snubbed predecessor and possible leadership rival Kevin Rudd by
glossing over his record as
prime minister in a speech
to the party faithful.
Despite the shift, Ms Gillard’s remaining supporters were solidly behind the
Prime Minister yesterday,
applauding the reshuffle and
insisting it had positioned
Labor to take on the Coalition in the lead-up to the
next election, due in 2013.
Ms Gillard yesterday maintained she had a good working relationship with Mr
Rudd. “Look, Kevin and I are
working well together and
that’s the important thing
for the government and the
country,” she told veteran
broadcaster John Laws.
“We are doing something
serious. We are running a
government and we are running a nation and the important things in all of that is
that people are working as
professionals in the nation’s
interests and Kevin Rudd

most certainly is.”
On Monday, Ms Gillard expanded her cabinet from 20
to 22 members, promoting
right-wing faction leaders
Bill Shorten and Mark Arbib,
ditching industry minister
Kim Carr to the outer ministry and reducing the responsibilities of Robert McClelland, Chris Evans and Peter
Garrett while allowing them
to remain in cabinet.
In the aftermath, Gillard opponents said the reshuffle
highlighted the Prime Minister’s lack of political judgment in that she had exposed her inability to sack
ministers for fear of resignations.
Yesterday, as the new ministers and those with new
portfolios were sworn in by
Governor-General Quentin
Bryce in Sydney, multiple
sources said Ms Gillard had
alienated supporters and
that the group of MPs critical of her performance had
expanded to take on ministers including Immigration
Minister Chris Bowen and
Resources Minister Martin
Ferguson.
They also said Senator Carr,
Mr Garrett and Mr McClelland
were thought to have moved
out of the Gillard camp.
“People go to Christmas
thinking it’s only a matter
of time (before a leadership
battle),” one senior source
said.
“People are just shaking
their heads about it. Kim
(Carr) doesn’t need to encourage people to support
Kevin Rudd. She (Ms Gillard)
is doing it for him.”
Another senior source said
while the Prime Minister had

a good month in November
when she attended several
international meetings and
hosted Queen Elizabeth and
US President Barack Obama,
her performance in recent
weeks had been poor.
He criticised Ms Gillard’s
performance at this month’s
Labor Party conference, her
handling of the reshuffle and
the fact that one of her supporters appeared to have
leaked to the media an internal Labor Party report
that was critical of Mr Rudd.
The source said there was
anger about the fact that
Ms Gillard had stripped Mr
McClelland of his role as
attorney-general, given that
he had publicly indicated
he had wanted to remain in
the role and had been subjected to “the indignity” of
remaining in cabinet with
the low-profile portfolios of
Emergency Services, Housing and Homelessness.
Another source said Senator
Carr’s demotion had been
an act of treachery because
he had helped Ms Gillard win
the leadership in June last
year.
“She just used him up,” the
source said.
“If this is how she treats her
friends, you’d wonder how
she would treat an enemy.”
While antipathy towards Ms
Gillard would be expected
from ministers demoted in
Monday’s reshuffle, Mr Bowen and Mr Ferguson retained
their portfolios.
Mr Ferguson and Mr Garrett
publicly contradicted Ms Gillard last week when calling
for the release of the leaked
Labor Party report into the
party’s performance in last

graphed several times with
Mr Rudd at Labor’s national
conference. There have also
been suggestions Mr Bowen could expect to become
treasurer in a Rudd government.
Gillard supporters rejected
the criticism of her judgment yesterday, insisting the
Prime Minister had made the
right decisions to ensure that
Labor’s best communicators
-- Mr Combet, the new Industry Minister, and new Workplace Relations Minister Bill
Shorten -- were positioned to
advance Labor’s policy and
take on the opposition.
Home Affairs Minister Brendan O’Connor, a long-term
Gillard supporter, said it was
understandable some ministers would have been disappointed with the reshuffle.
“This is determined by the
Prime Minister,” Mr O’Connor
told Melbourne Talk Radio.
“It’s something that has to be
done from time to time and I
think it’s a very difficult thing
to do, to make decisions, to
make arrangements.
“But I think in the main
this has been a very good
change. It freshens up the
government and provides
a new lease of life to go
forward with some very
important policies into
the New Year.”
Another senior government source said Ms Gillard had improved the
government’s frontline.
“We need strong people
taking the fight up to Tony
Abbott,” the MP said.
“That’s what we have
been missing. There is
plenty of scope to go after him and these are the
right people to be doing
it.
“Of course some ministers would be telling you
they don’t support the
Prime Minister. They are
disappointed. That’s the
nature of these things.”
Also yesterday, Senator
Evans said he was not
disappointed that he had
lost the workplace relations role to Mr Shorten.
He added that he believed
his successor would do a
good job.
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