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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

الوزير عبود يثور على قرار احلكومة: اختذنا خطوة غري عاقلة

اهليئات االقتصادية تعترب ما حصل كارثة وتهدد بالعصيان املدني
كانت  األجور  زيادة  قضية 
صيحة  حمور  االول  أمس 
اهليئات  أطلقتها  غضب 
جملس  ضد  االقتصادية 
قراره  شّكل  الذي  الوزراء 
ضربة قاصمة للمؤسسات، 
كما كانت مدار تباين بني 
أعضاء احلكومة الذين حاول 
بعضهم تربير تصويته اىل 
جانب القرار، بينما البعض 
جملس  ان  اعرتف  اآلخر 
التوافق  حيرتم  مل  الوزراء 
أرباب  بني  حتقق  الذي 

العمل والعمال.
اهليئات  عقدت  وقد 
طارئا  اجتماعا  االقتصادية 
بيانا  وأصدرت  أمس 
قرار  تطبيق  فيه  رفضت 
احلكومة  ودعت  الزيادة، 
كما  عنه،  الرتاجع  اىل 
الشورى  جملس  من  أملت 

ابطاله.
القرار  ان  البيان  وقال 
قاصمة  ضربة  يشّكل 

اإلقتصادية،  للمؤسسات 
االستقرار  أسس  وألهم 
القطاع  اليوم  يوفرها  اليت 
نتيجة  جاء  اخلاص.وقد 
على  موصوف،  انقالب 
املوقع  الرضائي  االتفاق 
يف القصر اجلمهوري والذي 
كان قد جرى التوصل إليه 

التاريخ  يف  االوىل  للمرة 
بني  احلديث،  االقتصادي 
طريف االنتاج، أي أصحاب 

العمل والعمال.
وطالب اجملتمعون احلكومة 
القرار  هذا  عن  بالرجوع 
من  يأملون  كما  اخلطيئة، 
الدولة  شورى  جملس 

حشد كبري شارك يف وداع عميد 
عائلة واكيم الفقيد جليل واكيم

التتمة صفحة 17

تصويب  وإعادة  إبطاله، 
يف  واألخذ  األمور،  مسار 
اهليئات  هواجس  االعتبار 
وخصوصا  اإلقتصادية، 
الصناعية  املؤسسات  أن 

ال  والسياحية  والتجارية 
تتحمل املزيد من األعباء.

وقال البيان إن القرار ميثل 
لالقتصاد،  كبرية  نكسة 

حلويات   La Galetteيف مرييالندز
Patisserie

La Galette

 * حلويات عربية وأوربية بجميع أنواعها
 * أكثر من 40 نوعًا من الكايك بأشكال ونكهات مختلفة

ICE-CREAM Cake أكثر من 22 نوعًا من البيتي فور باإلضافة اىل * 
* نؤمن كافة املناسبات: عمادات - أعراس -خطوبة وغريها

ننفرد  السعيدة  األعياد  مبناسبة 
شوكوال سالل  بتصنيع 

La Rocher  و 
Buche De Noel

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160
02 9637 4441

وة
قه

ن 
جا

جلسة هادئة مع فن

www.lagalette.net.au

التفاصيل الكاملة يف عدد يوم السبت املقبل
عائلة الفقيد داخل كنيسة سيدة لبنان يف ملبورن

الهريالد تعزّي
تتقدم الهريالد بأحر التعازي من عائلة الفقيد جليل واكيم 
وخاصة من نجله الصديق جايمس واكيم طالبة من اهلل ان 

يسكن الفقيد االخدار السماوية ويلهم عائلته الصرب والسلوان.

HCCP حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم والبقر الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
وبمناسبة عيدي امليالد املجيد ورأس السنة الجديدة يتقدم السيد طوني  فرنسيس وجميع العاملني معه  
من ابناء الجالية اللبنانية عامة واملسيحية خاصة بأحر التهاني سائلني اهلل يمنّ على الجميع بالخري والصحة 

والربكات وعلى وطننا لبنان باألمن واالستقرار والسالم وكل عام وانتم خبري

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

تهنئة
تتقدم اهلريالد 
بأحر التهاني من 
اجلالية العربية 
عامة واملسيحية 
خاصة مبناسبة 

عيدي امليالد اجمليد 
ورأس السنة املبارك
أعادهما اهلل على 
اجلميع باخلري 

والربكات 
وكل عام وانتم 

خبري
االدارة

التتمة صفحة 17
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امس  طهران  أكدت 
كبار  فريقا من  أن  االول، 
الوكالة  يف  املسؤولني 
الذرية  للطاقة  الدولية 
يف  ايران  يزور  أن  ميكن 
املقبل،  الثاني  كانون 
ستجري  أنها  أعلنت  فيما 
اعتبارا من السبت )اليوم( 
تستمر  حبرية  مناورات 
مضيق  شرق  أيام يف   10
وخليج  عمان  وحبر  هرمز 
االتهامات  عدن، كما نفت 

طهران: زيارة وفد الوكالة الذرية يف ك2

مناورات حبريـة كبـرى عند مضيق هرمز
قبل  من  إليها  املوجهة 
اخلليجي  التعاون  جملس 
الشؤون  يف  بالتدخل 

الداخلية لدوله.
االيراني  املندوب  وقال 
الدولية  الوكالة  لدى 
أصغر  علي  الذرية  للطاقة 
من  فريقا  إن  سلطانية 
النوويني  املسؤولني  كبار 
املتحدة  لألمم  التابعني 
يف  ايران  يزور  أن  ميكن 

املراقبني  مهمة  بدأت 
رمسيًا  سوريا  يف  العرب 
وصول  مع  االول،  أمس 
دمشق،  إىل  وفد  أول 
أكرب  وفد  لوصول  كمقّدمة 
نهاية االسبوع احلالي، فيما 
كشفت السلطات السورية 
ارتفاع  عن  األوىل  للمرة 
األمنية  القوات  قتلى  عدد 
إىل ألفني. وأعلنت اجلامعة 

فيلتمان: حان الوقت للرئيس بشار األسد

املراقبون العرب يف سورية 
العربية أنها ستعقد مؤمترًا 
مطلع  للمعارضة  موسعًا 

العام 2012.
السوري  الرئيس  وأعرب 
لقائه  خالل  األسد،  بشار 
وفدًا من شيوخ عشائر دير 
واحلسكة،  والرقة  الزور 
عن »تقديره الكبري للجهود 
شيوخ  بها  يقوم  اليت 
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ال جتازف بحياتك بقرار اللحظة األخيرة.
ا، أينما كنت. كن مستعدً

د التحذيرات  تفقَّ
وإالَّ تعرَّضت للكارثة!

  حدِّد واكتب خطتك عبر

cfa.vic.gov.au 
1800 240 667

قد تُنقذ هذه اخلطة حياتك.

عليك معرفة درجة 
 .Fire Danger Rating

ل إلى أي منطقة معرَّضة  احرص قبل التنقُ
د  حلرائق الغابات عالية اخلطورة على تفقَّ

Fire Danger Rating على العنوان 

cfa.vic.gov.au فكلما إرتفعت درجات 
املؤشر تفاقمت اخلطورة.

اطلع على املعلومات طوال الوقت. 

احفظ رقم خط معلومات حرائق الغابات 
في فكتوريا في هاتفك (667 240 1800) 
 FireReady وقم بتنزيل برمجية التطبيق

app التي تعمل في معظم أجهزة 

الهواتف اخللوية الذكية كي تطلع على 
معلومات دقيقة عن خطر نشوب احلرائق 

واحلصول على التحذيرات والتنبيهات. 
واستمع إلى الراديو وارصد األوضاع والظروف 

احمليطة.

ال تنتقل إلى منطقة يشوبها إرتفاع 
 .Code Red اخملاطر في يوم مؤشر

ازف باإلنتقال أو السفر إلى منطقة  ال جتُ
عرَّضة إلرتفاع خطورة حرائق الغابات حيال  مُ

.Code Red اإلعالن عن مؤشر

انتظر حلني تُصبح املنطقة آمنة وخالية من 
ا على  اخملاطر. واحرص على البقاء مطلعً

املعلومات واحلفاظ على سالمتك.

57224 Fire Ready Arabic 280x180.indd   1 8/12/11   10:57:48 AM

مثة عبارة واحدة تستحق أن حتفظ هذه األيام من كالم رجب طيب 
صعوبات  ظل  يف  تركيا،  حكومة  رئاسة  إىل  وصل  حني  أردوغان. 
مالية واقتصادية، وحتت وطأة حكم شبه مربم من املؤسسات الدولية 
الشهرية بأحكامها، عن أن بالده مصنفة فقرية، تصنيفًا نهائيًا، كأن 
الفقر يف بعض البلدان ويف عرف تلك املؤسسات، عامل جيين، أو 

مناذج من مصاحل احلراميي...
اجلمجمة  أو شكل  البشرة  لون  قبيل  من  أو شيء  مورفولوجية  مسة 
أو ضوء العينني... يومها قال أردوغان: يكفي أن نوقف الفساد، 
القول رنينًا خاصًا على  أغنياء. ال شك يف أن هلذا  أننا  لندرك كم 
أمساع البريوتيني. حنن من عشنا زمن السلطنة أربعة قرون، وأخذنا 
فيما  القول  هذا  يرن  البقشيش.  وأوهلا  عاميتنا،  من  الكثري  منها 

حنن عالقون منذ أسابيع، حكومة وأطراف إنتاج وناسًا 
معرتين، يف دوامة البحث عن زيادة مداخيلنا، من دون 

إنهاك دولتنا يف مضاعفة النفقات.
واملعرفة  االختصاص  أهل  من  العارفني  أحد  يروي 
والتجربة أن األبواب اليت ينطبق عليها كالم السلطان 
أردوغان عندنا، متّثل سلسلة جهنمية ال تنتهي. ال بل 
من ضروب املعجزات أو املستحيالت أن يتطرق إليها 

إنسان أو مسؤول.
قد تكون قضية املضاربات العقارية اليت قاربها شربل 
ثروات  تراكمت  كيف  وسفورًا.  نفورًا  األكثر  حناس 
هائلة بال حماسبة وال حتى رسم؟ كيف ميكن شطحة قلم 
يف موازنة أن تعفي سوليدير من أكثر من ملياري دوالر 
ضرائب، يفرتض أن تكون مستحقة عليها للدولة جراء 
إعادة تقويم أصوهلا؟ أو كيف ألكثر من عشرين مليار 
الشركة  لتلك  دون سؤال،  من  هبة  تتحول  أن  دوالر 
نفسها، عرب تلفيقة الردميات لقاء بنية حتتية لشارعني 
وزاروب يف قلب بريوت؟ أو كيف لعشرات املليارات 
من الدوالرات املماثلة، أن تطري من أمامنا، من دون 
األمالك  منهوبة يف  جامثة  تظل  بل  ال  البتة،  تطري  أن 

البحرية العامة؟
غريبة  مسائل  وتشمل  وتطول،  تطول  الالئحة  لكن 
يف  الوحيد  البلد  هو  لبنان  إن  ُيقال  مثاًل،  مستغربة. 
أربعة  املستوردة  السيارة  على  تفرض  حيث  العامل 
حبيث  واحد.  مكان  يف  تدفع  ال  أنها  واألهم  رسوم، 
التخمني  أمرها لعملية فساد وإفساد كبرية يف  ُيرتك 
من  ماليني  بضعة  العامة  اخلزينة  تكلف  والتسعري، 

الدوالرات سنويًا، جملرد تنفيع بعض اجليوب.
أبواب ال تعد وال حتصى عند كل  واألمر نفسه ضمن 
مرفق لبناني، حبرًا وبرًا وجوًا. يف املرفأ مثاًل، ال تكفيك 
يف  امللكية  صك  يعادل  ما  وهي  الشحن،  بوليصة 
أن  عليك  بل  متلكه.  ما  لتخليص  البضائع،  نقل  عامل 
بقيمة عشرين  »إذن تسليم«  ثابتة امسها  »خوة«  تدفع 
ماليني  عشرات  سنويًا  تراكم  أنها  اخلرباء  يقدر  ألفًا، 
أحدهم  يروي  املطار،  يف  ملنتفع.  تنفيعًا  الدوالرات، 
واقعة واحدة تكفي لالستدالل والقياس: قبل أسابيع 
اخلارج،  من  آتية  إلكرتونية  أدوات  شحنة  وصلت 
حسب األصول واألنظمة ووفق كل املعايري القانونية. 
لكنها علقت يف عنابر مطارنا الدولي. تبني أن نافذًا 
يستورد النوع نفسه من البضاعة، فباتت حمظورة على 
مستوردها، إال يف حالة من ثالث: أن جيريها للنافذ، 
بتعرف  »ما  أو  إلنقاذها،  مثنًا  هائلة  خوة  يدفع  أن  أو 
شو بيصري فيك«... واملثل نفسه يؤكد العارفون أنه 

حيصل كل يوم، ويف كل ثغرة من أرضنا السيدة.
واهلدر  الفساد  نوافذ  أو  الصغرية،  األبواب  هناك  ثم 
مثاًل،  أحد.  إليها  ينتبه  ال  اليت  تلك  »الالمركزيني«، 
عندنا  تفرخ  باتت  اإللكرتوني  البوكر  حمال  إن  يقال 
مثل الفطر. ختطت الثالمثئة. يستحصل على تراخيصها 
نافذون، لقاء خوات تراوح بني 25 ألف دوالر ومخسني 
ألفًا، حسب موقع احملل ورواج نشاطه املتوقع. خوات 
يتقاضاها رمسيون مسؤولون عن منح الرتاخيص، من 
تهدره  مبلغ  أي  املالية.  لوزارة  رقابة فعلية  أي  دون 

هذه؟ ليس أقل من 20 مليون دوالر سنويًا.
من  التارخيية:  اللبنانية  املغارات  إىل  طبعًا  وصواًل 
مغارة جعيتا وسرقة الرتاث، إىل السوق احلرة ومثلث 
أخريًا.  واالختطاف  اخلطف  وأسرار  والويسكي  السيكار 
الدليل على مافيوزيته أن زجاجة  منجم ذهب، يكفيك 
الكحول يف أرض املنشأ، ال يتعدى سعرها مخسة آالف 
لرية لبنانية. وصواًل إىل مغارة سوكلني والسعر السري 
الدولي  التجسس  من  شيئًا  فيه  كأن  »زبالتنا«،  لطن 
مباليني  فينتهي  تفاصيله،  معرفة  دون  حيول  الذي 
الدوالرات املسحوبة من البلديات، من دون سؤال وال 

فاتورة.
تلك  الربيدي.  الطابع  يكفينا  الفاتورة،  سرية  وعلى 
قائمة  تزال  ال  مضت،  قرون  من  املوروثة  األسطورة 
لعاب  تسيل  لكنها  احللق،  جتفف  أنها  مع  عندنا، 
منتفعني. وإال فكيف لدولة يف هذا القرن أن تدفع 20 
باملئة من رسم حتصله، جملرد أن تطبع أوراقًا للتلف، 

بدل أن يكون الرسم نفسه جمرد ختم؟
لبنان يف املرتبة 127 عامليًا، ضمن الئحة الشفافية. مل 
يعد خلفنا غري بعض أدغال وجماهل. وال ميكننا قطعًا 
طبقة  فمع  جمددًا.  لالنطالق  القعر،  بلوغ  على  الرهان 
األظفار  بضرب  حتمًا،  القعر  سيحفرون  كهذه،  حاكمة 

واألكمام.
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اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
قبالن،  األمري  عبد  الشيخ 
االسالمية  اجلمهورية  سفري 
آبادي  ركن  غضنفر  اإليرانية 
حممد  الثقايف  واملستشار 
رئيس زادة والسكرتري الثاني 
حممد حسن جاويد، ومت التباحث 
لبنان  يف  العامة  األوضاع  يف 

واملنطقة.
ودعا قبالن املسلمني إىل الوحدة 
التحديات  ملواجهة  والتضامن 
األمة  تهدد  اليت  واملؤامرات 
املسلمون  فيتعاون  اإلسالمية، 
ويتشاوروا ويتواصلوا ليكونوا 
يف خندق املواجهة ضد املشروع 
الصهيوني، فالكيان الصهيوني 
للعرب  األول  العدو  هو 
التصدي  وعليهم  واملسلمني 

قبالن حبث التطورات مع السفري االيراني 
ودعا اىل الوحدة مبواجهة مؤامرات اسرائيل

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

يف  وفتنه  ومؤامراته  ملكائده 
واإلسالمية،  العربية  املنطقة 
يتصدى  إن  يستدعي  مما 
الذي  الصهيوني  للعدو  اجلميع 
ينتهك احلرمات واملقدسات يف 

فلسطني.
سررنا  آبادي:  قال  جهته  من 
قبالن،  الشيخ  بزيارة  اليوم 
وبداية قمنا بتقديم التهنئة بعيد 
وأيضا  املسيح،  السيد  مولد 
حتدثنا حول اخر التطورات على 
والدولية  اإلقليمية  الساحتني 
والعالقات اإليرانية - اللبنانية، 
وخالل هذا اللقاء وجهنا الدعوة 
املؤمتر  يف  للمشاركة  اليه 
 16 يف  املسيحي   - اإلسالمي 
الثاني،  كانون  شهر  من  و17 
حيث قبل بهذه الدعوة وحتدثنا 

بآخر التطورات.

أكد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
اللبناني،  املصريف  بالقطاع  ثقته 
أساسية  دعامة  يشّكل  الذي 
اىل  داعيا  لبنان  يف  لالستقرار 
السياسية  التجاذبات  عن  ابعاده 
حماوالت  يف  املساهمة  وعدم 
مشيدا  فردية،  حاالت  أي  تضخيم 
لبنان  حصة  دفع  املصارف  بقرار 
من متويل احملكمة اخلاصة بلبنان.

فقد استقبل الرئيس ميقاتي أمس 
الشؤون  وزير  السراي  يف  االول 
الذي  فاعور  أبو  وائل  االجتماعية 
قال بعد اللقاء: ما أريد قوله فقط 
هو التأكيد أن جبهة النضال الوطين 
والرئيس ميقاتي يف موقف واحد 
ويف موقع واحد، وحنن مع الرئيس 
ميقاتي يف اجلهد الذي كان يقوم 
التوصل  مت  اليت  التسوية  يف  به 
االجور،  زيادة  شأن  يف  اليها 
وباألمس كنا نتمنى لو مت التمرير 
أو التصويت على اقرتاح الرئيس 
به  مقتنعني  كنا  الذي  ميقاتي، 
متام اإلقتناع والذي كنا نعترب بأنه 
ميثل تسوية عادلة ومنصفة تراعي 
ولكن  واملوظفني،  العمال  أوضاع 
أوضاع  تراعي  ذاته  الوقت  يف 
أصحاب  واوضاع  املالية  الدولة 
ايضا  يطلقون  الذين  العمل 
ومطالب  مربرة،  وهي  شكاوى، 
بعني  أخذها  جيب  واوضاع  حمقة 
من  أساسي  جزء  ألنهم  االعتبار 

االقتصاد الوطين.
حصل  ما  هو  األبلغ  إن  أضاف: 
الظفر  مشاعر  أي  اجللسة،  بعد 
والقول  انتصار،  تسجيل  مت  بإنه 
على  جديدة  معادلة  هناك  بأن 
ان  اعتقد  ال  يفهمها،  ان  اجلميع 
بهذا  تسري  ان  ميكن  الدولة  امور 
الشكل وال ان تسري احلكومة بهذا 
على  تقوم  ال  احلكومة  الشكل. 
قاعدة مراضاة اي طرف، وإذا كان 
هناك من أمثان الي طرف، فيجب 
مصاحل  حساب  على  تكون  ال  ان 
باألمس  حصل  وما  املواطنني، 
الرئيس  القرتاح  إستبعاد  من 
نعرف  اخر  مشروع  وطرح  ميقاتي 
حتقيق  قاعدة  على  يسري  لن  انه 
ال  وهمي،  ونصر  ما  معنوي  نصر 
أعتقد ان هذه هي اآللية الصحيحة 
ملعاجلة أوضاع الناس وإدارة شأن 
الرئيس  ان  نعتقد  حنن  احلكومة. 
احلكمة  مبنتهى  تصرف  ميقاتي 
بإقرتاح  جاء  عندما  واملسؤولية 
الوزراء موقعا  باألمس اىل جملس 
ومن  العام  العمالي  االحتاد  من 

االقرتاح  وهذا  العمل،  اصحاب 
كان من املمكن ان يشكل تسوية 
منصفة عادلة تقدم للبنانيني قبل 
األعياد، بدال من الدخول جمددا يف 
دوامة رفض جملس شورى الدولة 
العودة  وبالتالي  العمل  واصحاب 

اىل نقطة الصفر.
ميقاتي  الرئيس  رد  سيكون  ما 
اليت  السياسية  الرسالة  على هذه 
بها  املقصود  هل  اليه؟  وجهت 

احراجه من اجل إخراجه؟
ميقاتي؟  الرئيس  إحراج  ملاذا   -
ليس هو من أحرج، بل أن االطراف 
اليت ساعدته على صياغة االتفاق 
باألمس هي اليت تنكرت له، لذلك 
للرئيس  احراج  من  هناك  ليس 

ميقاتي.

الصندوق الكوييت
املمثل  ميقاتي  الرئيس  وإستقبل 
للتنمية  الكوييت  للصندوق  املقيم 
لبنان  يف  العربية  االقتصادية 
الدبوس  فارس  نواف  املهندس 
الذي قال بعد اللقاء: إنطالقا من 
الصندوق  بني  املتواصلة  العالقة 
دولة  أطلعت  ولبنان،  الكوييت 
الصندوق  مشاريع  على  الرئيس 
تقررت  اليت  الكويت  دولة  ومنح 
لبنان  على  اليت شنت  احلرب  بعد 
توجيهات  على  وبناء  العزيز، 
الشيخ  البالد  أمري  السمو  صاحب 
صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه 
التنمية  دعم  يتم  ورعاه،  اهلل 
ويبدي  لبنان،  يف  االقتصادية 
على  حرصا  الكوييت  الصندوق 
سليمة  بوسائل  املشاريع  تنفيذ 
متس  اليت  املثلى  للطريقة  ووفقا 
حيتاج  والذي  اللبناني  املواطن 
دولة  أطلعنا  كهذه.  مشاريع  اىل 
اليه  التوصل  مت  ما  على  الرئيس 
إذ وصل عدد  املنح،  يف موضوع 
مخسة  اىل  الكويتية  املشاريع 
ما  نفذنا  وقد  مشروعا،  ومخسني 
يقارب الثالثني مشروعا، يف حني 
قيد  هي  املتبقية  املشاريع  ان 
التنفيذ واملتابعة، وهذه املشاريع 
يف  واألخوان  مهما  جناحا  حققت 
املساعدة  يد  دائما  ميدون  لبنان 
بيننا  متواصل  تنسيق  وهناك 
أدى  ما  وهذا  لتنفيذها،  وبينهم 

اىل جناحها.
الرئيس  ناقشنا مع دولة  أضاف: 
يف  الواقعة  املشاريع  أحد  أيضا 
املساعدة  وتوفري  طرابلس  منطقة 
دولة  ومشكور  تنفيذها،  يف 

بهذا  إهتمامه  إبداء  يف  الرئيس 
املوضوع، كما ناقشنا معه بشكل 
التوقيع  عام املشاريع اليت سيتم 
عليها يف القريب العاجل، اي يف 
العام 2012، ومنها مشروع  مطلع 
البقاع الغربي اليصال مياه الشرب 
راشيا  يف  بلدة   45 حوالي  اىل 
املشروع  وهذا  الغربي،  والبقاع 
يعد من أكرب املشاريع اليت متوهلا 
دولة الكويت ويساهم يف إيصال 
املياه اىل بلدات مل تصلها املياه 
منذ فرتة طويلة من الزمن، وحنن 
املشروع  هذا  إجناز  على  مصرون 
التارخيية  والعالقة  لبنان  يف 
عالقة  هي  والكويت  لبنان  بني 
الكوييت  والصندوق  متواصلة، 
مع  التنمية  مشاركة  على  حريص 

لبنان يف احلاضر واملستقبل.

سالمة
وبعدإستقبل ميقاتي حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة وحبث معه يف 

الوضع املالي واملصريف.
املركزي  املصرف  حاكم  وأطلع 
الوضع  سالمة  على  ميقاتي 
املصريف  الوضع  ومتانة  النقدي 
ملتزم  لبنان  أن  وأكد  البالد،  يف 
تطبيق املعايري الدولية على صعيد 
التعاون  أن  إىل  ولفت  القطاع. 
واملصارف  املركزي  املصرف  بني 
هذا  حلماية  متواصل  اللبنانية 
لالساءة  حماوالت  أي  من  القطاع 

اىل مسعته ومتانته.
القضائي  اإلدعاء  أن  على  وشدد 
اللبناني- البنك  على  املدني 
أمر  الصيارفة  من  وعدد  الكندي 
القانونية  مقاربته  وتتم  منفرد، 
يؤكد  ما  وهو  القضاء،  خالل  من 
املصريف  القطاع  استهداف  عدم 

اللبناني ككل.
ولفت اىل أن هذه القضية خرجت 
من التداول االعالمي إىل القضاء، 
أو  اهلجوم  يريد  من  لكل  وميكن 
التوجه  املوضوع  هذا  يف  الدفاع 
على  البناء  عدم  جيب  كما  إليه. 
التهم وتوسيع الئحة املدعى عليهم 
مبجرد أن قرارات االتهام أتت على 
عن  االبتعاد  جيب  كذلك  ذكرهم. 
إصدار األحكام املسبقة، املستندة 

من  املقدم  االدعاء  اىل  فقط 
انتظار  جيب  بل  املدعية،  اجلهة 
صدور احلكم النهائي عن القضاء 

املختص.
بالقطاع  ثقته  ميقاتي  وأكد 
يشكل  الذي  اللبناني  املصريف 
دعامة أساسية لالستقرار يف لبنان، 
التجاذبات  عن  إبعاده  اىل  ودعا 
يف  املساهة  وعدم  السياسية 
اىل  اهلادفة  البعض  حماوالت 
تضخيم أي حاالت فردية وتعميمها 

على القطاع املصريف ككل.
وشدد على أن القرار الذي اختذته 
حصة  بدفع  اللبنانية  املصارف 
اخلاصة  احملكمة  متويل  من  لبنان 
عن  وتعرب  مشكورة  خطوة  بلبنان 
الوطنية  باملسؤولية  عال  شعور 
اليت تتطلبها دقة االوضاع اليت متر 
التعاون  وبضرورة  املنطقة،  بها 
وتعزيز  االخطار  من  وطننا  حلماية 

االستقرار فيه.

ميقاتي البعاد القطاع املصريف عن التجاذبات السياسية
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Lucky Len-No 1

لبنان  يف  السوري  السفري  أكد 
علي عبد الكريم علي ان األزمة 

يف بالده باتت يف خواتيمها.
فقد استقبل رئيس تيار املردة 
النائب سليمان فرجنية يف دارته 
يف بنشعي السفري السوري يف 
لبنان وعرض معه جململ األوضاع 
والتطورات الراهنة حملّيًا وإقليميًا 
يوسف  احملاميني  حضور  يف 
فنيانوس وبطرس فرجنية. وقد 
ضيفه  فرجنية  النائب  إستبقى 

اىل مائدة الغداء.
السفري  قال  االجتماع  اثر 
الزيارة  كانت  لقد  السوري: 
األوضاع  على  لإلّطالع  فرصة 
وتناول  ولبنان،  املنطقة  يف 
األخوية  العالقة  أيضًا  البحث 
رّكز  ولقد  اللبنانية-السورية، 
ضرورة  على  فرجنية  النائب 
ضبط احلدود وإحرتام اإلّتفاقات 
بني  األخوّية  للعالقات  الناظمة 
احلديث  وكان   ، وسوريا  لبنان 

السفري علي زار فرجنية
على  اإلطمئنان  على  مبنّيًا  أيضًا 
احملنة  هذه  من  سوريا  خروج 
بنتائج  املرّكبة اخلطرة  واملؤامرة 
وإطمئنانًا  وقّوة  إجيابًا  تنعكس 
على سوريا وبالتالي أمانًا أيضًا 

وتكاماًل مع لبنان الشقيق.
فعاًل  سوريا  كانت  إذا  وعّما 
خرجت من أزمتها قال :إن األزمة 
السليب  وجهه  العامل يف  شارك 
بها وبإستهداف سوريا واخلروج 
منها أصبح يف خواتيمه ، ولقد 
مسحت هذه احلرب الدولية على 
سوريا مبراجعة من قبلها لواقعها 
حجم  فإكتشفت  وألدواتها 
موقفها  حول  الوطنية  الوحدة 
القومية  القضايا  من  ودورها 
السيادة  تعنيه  مبا  والتمسك 
باألرض.  والتمسك  والكرامة 
أيضًا حصانة  كما وجدت سوريا 
يف اجملتمع السوري يف مواجهة 
وحدث  اخلارجية  اإلستهدافات 
املؤسسات،  متاسك  ايضًا 

ومتاسك اجليش والقوى الشعبية 
اليت  واإلصالحات  املختلفة، 
بداتها سوريا اليوم هي إستمرار 
هلذه  وقراءة  سابقة  إلصالحات 
األزمة وإنعكاساتها ، فاإلصالح 
إسرتاتيجي  سوري  خيار  هو 
أكثر  لتقويتها  سوريا  حتتاجه 
ومنعتها  حصانتها  ولتأكيد 
ولقد  يتحقق.  ما  وهذا  الوطنية 
يف  األخرية  اإلنتخابات  تابعتم 
هلذه  ترمجة  جاءت  واليت  سوريا 
اإلنتخابات  وأعين  اإلصالحات 
أصبح  الدستور  أّن  كما  البلدية 
اإلجناز  من  النهائية  املرحلة  يف 
شّكلت  اليت  اللجنة  خالل  من 
لدراسته، وكذلك قانون اإلعالم 
واإلصالحات األخرى. وإّن سوريا 
تسري بثقة وإطمئنان إىل خطواتها 
وإىل عالقة شعبها وإىل عالقاتها 
فنصف  واصدقائها  بأشّقائها 
سوريا  مع  هو  األقوى  العامل 

واحلق هو الذي سينتصر.
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البطريرك الراعي رئس قداساً على نّية املؤسسة املارونية 
لالنتشار واحتفل بامليالد مع مسنني ووزير الشؤون االجتماعية

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

اكد البطريرك املاروني مار بشارة 
بطرس الراعي ان لبنان امانة يف 
كلبنانيني  نستطيع  وال  اعناقنا 
العيش متقوقعني حتى يف آرائنا 
كنيسة  يف  ترؤسه  خالل  وذلك 
السيدة يف الصرح، قداسا على 
نية املؤسسة املارونية لالنتشار، 
عاونه فيه املطران كميل زيدان، 
الرئيس العام للرهبانية اللبنانية 
نعمة،  طنوس  االباتي  املارونية 
نبيه  اخلوري  البطريرك  امني سر 
العام  البطريركي  القيم  الرتس، 
املونسنيور جوزف بواري، واالب 
خليل عرب. وشارك يف القداس 
مروان  والبلديات  الداخلية  وزير 
واملياه  الطاقة  وزير  شربل، 
االقتصاد  وزير  باسيل،  جربان 
نقوال حناس، وزير العدل شكيب 
سليم  الدولة  وزير  قرطباوي، 

كرم.
اهلل  نعمة  غامن،  روبري  والنواب: 
رئيس جملس شورى  نصر،  ابي 
صادر،  شكري  القاضي  الدولة 
اجلمهورية  رئيس  مستشار 
الدكتور  الفرنكوفونية  للشؤون 
خليل كرم، السفري بهجت حلود، 
السفري ناجي ابي عاصي، رئيس 
الوزير  املاروني  العام  اجمللس 
رئيس  اخلازن،  وديع  السابق 
لالنتشار  املارونية  املؤسسة 
الوزير السابق ميشال اده ونائب 
رئيس  افرام،  نعمة  الرئيس 
طربيه،  جوزف  املارونية  الرابطة 
ميشال  االستقالل  حركة  رئيس 
الوطنية  الوكالة  مديرة  معوض، 
رئيس  سليمان،  لور  لالعالم 
يف  اللبنانية  الثقافية  اجلامعة 
واعضاء  الشدراوي  عيد  العامل 
لالنتشار  املارونية  املؤسسة 
وحشد من الفاعليات واملؤمنني.

العظة

دعا احلزب التقدمي االشرتاكي 
اىل فصل االعتبارات السياسية 
عن امللفات االقتصادية، معلنا 
بروتوكول  فصل  حماولة  ان 
اجلامعة العربية عن مبادرتها غري 

مقبول.
احلزب  قيادة  جملس  عقد  فقد 
برئاسة  اجتماعا  التقدمي 
رئيسه النائب وليد جنبالط يف 
كليمنصو، عرض فيه التطورات 
واملنطقة،  لبنان  السياسية يف 
وأصدر بيانا على االثر رأى فيه 
يف ما خيص االزمة السورية ان 
بروتوكول  لفصل  حماولة  أي 
اجلامعة  مبادرة  عن  املراقبني 
العربية هي حماولة غري مقبولة، 
هي  تبقى  املبادرة  ان  مؤكدا 
فرتة  الدارة  واملدخل  االساس 
انتقالية تتيح انتقال سوريا حنو 
نظام دميوقراطي تعددي متنوع، 
رافضا استمرار سفك الدماء حبق 
يطالب  الذي  السوري  الشعب 
أي  شاجبا  املشروعة،  حبقوقه 

اقتتال طائفي او مذهيب.
حفلة  احلزب  استغرب  وإذ 
شهدتها  اليت  املزايدات 
زيادة  مبلف  املتصلة  النقاشات 
ال  الوزراء  جملس  يف  االجور 
سيما بعد ان كان مت االتفاق مع 
واالحتاد  االقتصادية  اهليئات 
العمالي العام على صيغة ترضي 
فصل  اىل  دعا  االطراف،  مجيع 
االعتبارات السياسية والتجاذبات 
الفئوية عن امللفات االقتصادية 
واالجتماعية واملعيشية ال سيما 
يطال شرحية  الذي  االجور  ملف 
أمل  على  اللبنانيني  من  كبرية 
اال يبطل املرسوم االخري جمددا 

جنبالط رأس اجتماع قيادة احلزب واستقبل سفري ايران

التقدمي: لفصل االعتبارات السياسية عن امللفات االقتصادية
فتتعطل  الشورى  جملس  امام 
القضية  هلذه  املرجتاة  املعاجلة 

جمددا.
اعرتاض على املزايدات

على  ايضا  اعرتاضه  وسجل 
مبلف  تتصل  اليت  املزايدات 
القاضية  ان  ورأى  العمالء، 
ما  ترتكب  مل  الشبطيين  أليس 
ردود،  من  صدر  ما  يستوجب 
الذي  الثابت  مبوقفه  مذكرا 
تنفيذ  ضرورة  عن  مرارا  اعلنه 
من  العمالء  حبق  االعدام  احكام 
دون متييز الن أي تساهل يف 
يف  العمالة  سيجعل  امللف  هذا 
لبنان مسألة بسيطة يستسهلها 
نتائجها  يهاب  وال  البعض 
وخماطرها. وتساءل: كيف ميكن 
الوقت  يف  يدافع  ان  للبعض 

ذاته عن العمالة واملقاومة؟.
عدم  االفضل  كان  انه  ورأى 
الوطنية  البلدة  موضوع  اثارة 
وسائل  عرب  عرسال  والعربية 
معاجلة  متت  لو  متمنيا  االعالم، 
مع  بالتعاون  املسألة  هذه 
كل  متلك  اليت  البلدة  فاعليات 
داعيا  االستقرار،  على  احلرص 
اىل نأي لبنان عن أي مضاعفات 
تتصل باالزمة السورية الراهنة، 
مؤكدا حق الالجئني والناشطني 
السوريني يف لبنان حبرية التعبري 
عن الرأي مبا يتوافق مع التقاليد 
القبول  دون  من  الدميوقراطية 
اعمال  بأي  ذاته  الوقت  يف 
تنطلق من لبنان الستهداف امن 

سوريا واستقرارها.
يف  جنبالط،  النائب  وعرض 
سفري  مع  كليمنصو  يف  منزله 
ركن  غضنفر  لبنان  يف  ايران 

ابادي، يف حضور نائب رئيس 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
ياغي  دريد  اخلارجية  للشؤون 
ناصر  ظافر  العام  السر  وامني 
الريس  رامي  االعالم  ومفوض 
اللقاء  وبعد  العامة.  لألوضاع 
قال أبادي: ان الزيارة للنائب 
جنبالط تأتي يف اطار جولة يقوم 
اللبنانية  القيادات  على  بها 

للتهنئة باألعياد اجمليدة.
عيد  رحاب  يف  حنن  وأضاف: 
عيسى  املسيح  سيدنا  ميالد 
ويف  السالم،  عليه  اهلل  نيب 
من  جمموعة  زرنا  السياق  هذا 
القيادات واملسؤولني يف لبنان 
بهذه  التهنئة  تقديم  أجل  من 
املناسبة الكرمية، واليوم سررنا 
جنبالط  وليد  النائب  بزيارة 
املناسبة  بهذه  التهنئة  لتقديم 
املسيح  سيدنا  ان  مبا  الكبرية، 
كان مناديا كبريا ملبادئ الوحدة 
والعدالة  احلق  وحتقيق  العاملية 
دستور  يف  عليها  نؤكد  اليت 
االيرانية.  االسالمية  اجلمهورية 
تطرق  البحث  ان  اىل  ولفت 
خالل اللقاء اىل تطورات الوضع 
والعالقات  والدولي  االقليمي 

االيرانية - اللبنانية.
توجيه  عن  سؤال  على  وردا 
لزيارة  جنبالط  للنائب  دعوة 
طهران قال ابادي: هذه الدعوة 

مفتوحة، ونأمل ان تتم قريبا.
باختطاف  يتعلق  ما  ويف 
اخلمسة  االيرانيني  املهندسني 
جدد  السورية  مدينة محص  يف 
العملية،  هلذه  ادانته  ابادي 
ان  اىل  يدل  ذلك  ان  معتربا 
تعارض  أساليب  اىل  اللجوء 
كل القواعد القانونية واملواثيق 
الدولية ليست له جدوى، مؤكدا 
ان  وآمال  مستمرة،  اجلهود  ان 

يطلق سراحهم قريبا.
اليت  املناورة  دالالت  وحول 
اجرتها سوريا أخريا، قال ابادي: 
كل منطقة الشرق االوسط، كما 
يف  جناد  امحدي  الرئيس  اكد 
منذ  مهددة  لبنان،  اىل  زيارته 
تأسيس الكيان الصهيوني اىل 
يومنا هذا من جانب هذا الكيان، 
مشاكل  ان  ايضا  اكدنا  وحنن 
هذه املنطقة ينبغي ان حتل يف 
التدخل  عن  بعيدا  املنطقة  هذه 
هذه  ان  نعتقد  وحنن  اخلارجي، 
الكيان  منع  هدفها  املناورات 
الصهيوني من توجيه اي مكروه 

لسوريا.
التوحيد  حزب  رئيس  وزار 
وئام  السابق  الوزير  العربي 
سليمان  نائبه  يرافقه  وهاب 
يف  منزله  يف  جنبالط  الصايغ 

كليمنصو.
حزب  عن  صادر  بيان  وافاد 
اللقاء  خالل  جرى  انه  التوحيد 
التأكيد على متابعة الوضع يف 
املناطق  يف  خصوصا  اجلبل، 
تأخذ  أن  وضرورة  احلساسة، 
بسرعة  دورها  االمنية  القوى 
إشكال  أي  معاجلة  يف  وحزم 

أمين.
كما أكد اجملتمعون على ضرورة 
املنطقة  يف  أمين  خلل  أي  منع 
خمتلف  بني  التنسيق  وزيادة 

القوى املوجودة على االرض.

عظة  الراعي  ألقى  اإلجنيل  بعد 
باملشاركني  مستهلها  يف  رحب 
احلرية  وقال:  االهلية،  بالذبيحة 
وحدها  واحلرية  جتمع  وحدها 
حترر،  وحدها  واحلقيقة  تسعد 
حقيقة  هي  مطلقة  واحدة  حقيقة 
اهلل واإلنسان، وكل حقائقنا هي 
نسبية ينبغي أن تستنري من معاني 
هذه احلقيقة. فيسوع، كما يقول 
بولس الرسول، هو أمس واليوم 
اليوم  جمتمع  يعاني  األبد.  واىل 
وباتت  املطلقة،  احلقيقة  فقدان 
احلقائق نسبية، إذ يعترب كل واحد 
احلقيقة،  هو  أنه  أصحابها  من 
فقط  ليس  حنن  نعانيه  ما  وهذا 
على  بل  العاملي،  املستوى  على 
مستوى لبنان، وبتنا نعيش كأننا 
مدعوون اىل أن نقبل حقيقة هذا 
حقيقة  لنا  امليالد  ويبقى  وذاك، 
واحدة. أتريد أن تعرف اهلل؟ أعرف 
املسيح. أتريد أن تعرف اإلنسان 
اعرف  آخر؟  ونفسك وأي شخص 

املسيح.
يسعدني معكم أن أحيي املؤسسة 
أحيي  وأن  لالنتشار،  املارونية 
يف  وأمامكم  معكم  املتفاني 
سبيلها، الوزير ميشال اده الذي 
والصحة  الطويل  العمر  له  نتمنى 
معاونيه  كل  وأحيي  الكاملة، 
كلكم  ألنكم  املؤسسة  هذه  يف 
ومن  املؤسسة،  هذه  تساعدون 
لبنان،  أبناء  كل  حنيي  خالهلا 
وهذه  ومنتشرين،  مقيمني 
الغبطة  صاحب  شاءها  املؤسسة 
صفري،  الكاردينال  والنيافة 
أجل  من  معكم  مرسومها  وأصدر 
خالل  من  اللبنانية  العائلة  ربط 
ولكي  املارونية،  العائلة  ربط 
اىل  مدعوة  أنها  املارونية  تتذكر 
تبين  وأن  تفرق،  أن  ال  أن جتمع 
جسر،  أي  تهدم  أن  ال  اجلسور 

هو  وهذا  مسيحيتنا  هي  هذه 
بني  جسور  بناء  امليالد،  معنى 
العظمى  احلقيقة  وهذه  البشر، 

واألساسية.
وقال: ان فرحتنا ال تكتمل إال إذا 
بنينا معا العائلة اللبنانية املتنوعة 
األديان والثقافات واألحزاب  يف 
واآلراء، فهذا غنى وثروة، ولكن 
هذه مسؤولية ينبغي أن نبنيها كل 
الذبيحة كشكر  يوم، وأقدم هذه 
وما  جهود  من  جرى  ما  كل  على 
أجل خدمة  بذل من تضحيات من 
املقيم.  بلبنان  وربطه  اإلنتشار 
مبشاركة  خيتص  القانون  هذا 
اللبنانيني يف اإلنتخابات النيابية 
الدولة  جتدها  اليت  بالطريقة 
جتمعنا  اليت  الروابط  مالئمة، 
كل  نشكر  وحنن  باملنتشرين. 
احلسية  جهودهم  يبذلون  الذين 
هذه  أجل  من  والفكرية  واملادية 
الغاية، ونصلي اليوم من أجل كل 
وجه  باحلقيقة  ألنهم  املنتشرين 
لبنان يف اخلارج، وأي بلد نذهب 
اليه ونسأل عن اللبنانيني، أكان 
من مسؤولني مدنيني أو روحيني، 
فإننا ال نسمع إال الثناء، ويقولون 
إنهم من الناحية الروحية خملصون 
وحمبون للكنيسة ومؤمنون، ومن 
إنهم  يقولون  املدنية  الناحية 
اجلديدة،  ألوطانهم  والء  أصحاب 
وأصحاب تضحية وسخاء، وحنن، 
يقولون، نقدر هلم كل ما أسهموا 
والتجارة  اإلقتصاد  إمناء  يف  به 
والسياسة  واإلعالم  والثقافة 
ووجهنا  سفراؤنا،  إنهم  والدين، 
وقضيتنا، وهم يساهمون اسهاما 

كبريا يف دعم عائالتهم.
أنتم تعرفون أن مبالغ كبرية تدخل 
من  املنتشرين  من  لبنان  اىل 
العديد  لكان  ولوالهم  عائالتهم، 
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التغيري  تكتل  رئيس  لتقى 
واالصالح النائب العماد ميشال 
عون، امس االول يف دارته يف 
الرابية، السفري الربيطاني طوم 
املسؤول  حضور  يف  فليتشر، 
يف  الديبلوماسية  العالقات  عن 
دو  ميشال  احلر  الوطين  التيار 

شادارفيان.
بعد اللقاء قال فليتشر: حتدثت 
العماد  مع  مهمة  مواضيع  يف 
خالل  أجريت  قد  وكنت  عون، 
مع  مباحثات  املاضية  االيام 
اللبنانيني  املسؤولني  من  عدد 
أنا  الشعب.  عامة  مع  وايضا 
متفائل الني ارى تشبث الناس 
ان  سيما  ال  ببلدهم،  والشعب 
املنطقة سوف تشهد يف االشهر 
وحتديات،  تغيريات  املقبلة 
ولكين متفائل بالوضع اللبناني 
الذي سيشهد استقرارا. دورنا 
دولي  وكمجتمع  كربيطانيني 
ال  لبنان  الوضع يف  نساند  ان 
سيما استقراره، ونود ان نعمل 
اجل  من  اللبناني  الشعب  مع 

مستقبل مشرق نتمناه له.
يف  بتفاؤلك  تستند  ماذا  على 

استقرار البلد؟
وأمال  متسكا  هناك  ان  أرى   -
الشعب  يعترب  كما  باملستقبل 
ان  ومبا  ومسؤولوه.  اللبناني 
اللبنانيني عاشوا سنوات صعبة 
فهم  املاضية  السنني  خالل 
لذا  اليها،  العودة  يرفضون 
هذا  يف  باملستقبل  متفائل  انا 

البلد.
أعيادا  للبنانيني  متمنيا  وختم 
ان  أمل  على  وجميدة  سعيدة 
مليئة  املقبلة  السنة  تكون 

باالستقرار والسالم.
سفري فلسطني

فلسطني  سفري  عون  والتقى 
حضور  يف  عبداهلل  عبداهلل 
السياسية  العالقات  مسؤول 
مع االحزاب ناصيف القزي ودو 

شادارفيان.
السفري  حتدث  اللقاء،  بعد 
بلقاء  تشرفت  فقال:  عبداهلل 
مودعا  عون  ميشال  اجلنرال 
مبناسبة انتهاء مهامي السياسية 
اىل  وعودتي  البلد  هذا  يف 
مهماتي  الستئناف  فلسطني 
السابقة يف اجمللس التشريعي 
الفلسطيين، وحتدثنا يف الشأن 

عون استقبل سفريي بريطانيا 
وفلسطينوفلتشر توقع ان 

تشهد املنطقة تغيريات
العربية  منطقتنا  تعيشه  الذي 
الفلسطينية  االوضاع  سيما  ال 
والوضع  اللبنانية  الساحة  على 

الفلسطيين بشكل عام.
واشار اىل انه وجد العماد عون 
الوطين  النضال  مستوعبا هلدف 
على  وحريص  الفلسطيين، 
اليت  الوطنية  االهداف  حتقيق 
عباس  حممود  الرئيس  يقود 
الدولي  الصعيدين  على  جهدا 

واالقليمي.
عون  العماد  ان  اىل  ولفت 
اىل  اجلهود  تصل  ان  متنى 
من  جيري  وما  االنقسام،  انهاء 
وملست  القاهرة،  يف  جهود 
املوقف  على  الشديد  حرصه 
املوحد الفلسطيين واجلهد الذي 
استطاع ان جيد تأييدا النضمام 
كدولة  اليونسكو  اىل  فلسطني 

كاملة العضوية.
وأضاف: وعلى الساحة اللبنانية 
مبا  للتعاون  استعدادا  وجدت 
اليومية  احلياة  اعباء  من  خيفف 
على  الالجئني  للفلسطينيني 
االرض اللبنانية حتى حيني موعد 

عودتهم اىل فلسطني.
أما  اهلل:  عبد  السفري  وقال 
خبصوص ما يقال عن التوطني 
اي  الرؤى  يف  تطابق  فهناك 
ان حق العودة هو حق مقدس، 
حنو  تتجه  الفلسطيين  وبوصلة 
عن  بديل  وال  فقط،  فلسطني 

فلسطني الي فلسطيين.
يقفون  الفلسطينيني  ان  يقال 
على احلياد يف كل ما حيصل يف 
البلدان العربية ملاذا؟ هل لديهم 

ما يكفيهم من املشاكل؟
من  واكثر  يشغلنا  ما  لدينا   -
الالزم، ثم هناك قضايا داخلية 
عن  مبعزل  الشعب  بها  يقوم 
ان  نعتقد  وحنن  االخر،  الشعب 
حسم القضايا الداخلية هي من 
شأن الشعب، اما حنن مع ارادة 
الشعوب وال نستطيع ان نكون 
هذه  آخر،  ضد  الطرف  هذا  مع 
ولكن  الشعوب،  حتسمها  امور 
رفعة  على  نلتقي  احملصلة  يف 
البعض،  بعضها  مع  الشعوب 
لدولة  مكانا  هناك  يعد  فلم 
يكون  ان  فيجب  مبفردها، 
هناك دول متماسكة مع بعضها 
البعض، يساعدها على التفاعل 

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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أكد وزير االشغال ان التصويت 
زيادة  على  الوزراء  جملس  يف 
األجور كان سياسيًا، وان ال حل 
والتوافق  باحلوار  اال  لبنان  يف 
حتى على القضايا االقتصادية.

اقام العريضي استقباال ملوظفي 
يف  االعياد،  ملناسبة  الوزارة 
يف  العامني  املديرين  حضور 
التنظيم املدني الياس الطويل، 
الطريان املدني دانيال اهلييب، 
عبد  والبحري  الربي  والنقل 
احلفيظ القيسي، مرفأ طرابلس 

العريضي: التصويت على زيادة األجوريف جملس 
الوزراء كان سياسيًا

القوات  حزب  رئيس  استقبل 
امس  جعجع،  مسري  اللبنانية 
عضو  معراب،  يف  االول 
مجال  النائب  املستقبل  كتلة 
منسق  حضور  يف  اجلراح، 
البقاع  يف  اللبنانية  القوات 

الغربي ايلي حلود.
النائب  عزا  اللقاء،  وعقب 
وزير  كالم  خطورة  اجلراح 
الدفاع الوطين فايز غصن عن 
القاعدة  من  عناصر  تهريب 
اىل  عرسال  اىل  سوريا  من 
واحلقيقية  اجلدية  املعطيات 
اليت أعلنها غصن يف االعالم 
قبل طرحها يف جملس الوزراء 
او مع االجهزة االمنية، سائال: 
أيراد منها االحياء للرأي العام 
عناصر  هناك  ان  اللبناني 
لبنان  اىل  تأتي  القاعدة  من 
اليت  االمنية  االحداث  لتغطية 
حصلت يف اجلنوب واستهداف 
اليت  والصواريخ  اليونيفيل 
أطلقت على اسرائيل أو انها 
مقبلة  أمنية  لعملية  تغطية 
إللصاقها بالقاعدة أو بعرسال 
أو بطائفة معينة يف لبنان أو 
منظمة  اسخدمت  مثلما  كستار 
فتح اإلسالم اليت أرسلت من 
يف  حصل  ما  وحصل  سوريا 

نهر البارد؟.
اضاف: من املفروض ان يطلع 
الوزراء  وجملس  العام  الرأي 
هذه  على  االمنية  واالجهزة 
املعلومات لتقوميها، ففي حال 
اجليش  فعلى  صحيحة  كانت 
لضبط  هناك  يتمركز  ان 
اعتداءات  نشهد  حيث  احلدود 
يف  األهالي  على  يومية  شبه 
املعارضني  وعلى  عرسال 
يلجأون  الذين  السوريني 
القمع  من  هربا  املنطقة  اىل 
متارسهما  اللذين  واالرهاب 
الشعب  على  األسد  كتائب 

السوري.
واذ أكد متابعة هذا املوضوع 
للوصول  املعنيني  كل  مع 
عدم  على  احلقيقة، شدد  اىل 
فتح  جتربة  بتكرار  السماح 
ان  أو  أخرى  مرة  االسالم 
تستخدم اي منطقة يف لبنان 
حصلت  أمنية  حوادث  لتغطية 
أو ميكن ان حتصل والصاقها 

جبهة معينة.
حكومتا ميقاتي وحزب 

اهلل

مشروع  احلكومة  اقرار  وعن 
لتصحيح  الوزير شربل حناس 
حكومة  أي  سأل:  األجور، 
منهما؟ اذ ان هناك حكومتني: 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
وحكومة حزب اهلل وحركة أمل 
اليت  احلر  الوطين  والتيار 
األوىل،  على  أمس  انتصرت 
اخلطوة  هذه  ان  اىل  الفتا 
هي حماولة إلسقاط االقتصاد 
ببهورات اقتصادية ال اساس 
فقط  هدفها  الصحة  من  هلا 
شعبوية  مواقف  تسجيل 
خطرية  تداعيات  منها  ستنتج 
على االقتصاد اللبناني باعتبار 
املتوقعة  النمو  نسبة  ان 
1 يف  حبدود  هي  العام  هلذا 
املئة. ويف السنة املقبلة يف 
اىل  ستصل  االحوال  افضل 
يرفض  أن  متوقعا  املئة،   4
رجال االقتصاد واالعمال هذا 
على  سيحال  الذي  املشروع 
أخرى  مرة  الشورى  جملس 

وسريفضه جمددا.
الداخلية  وزير  تصويت  وعن 
املشروع،  هلذا  شربل  مروان 
تفاصيل  يف  أدخل  لن  قال: 
التصويت اذ ان التوجه داخل 
تسجيل  هو  الوزراء  جملس 
حساب  على  شعبية  مواقف 
واالستقرار  لبنان  اقتصاد 
لغايات  والنقدي  املالي 
دراسة  دون  من  سياسية 

اجلّراح: كالم غصن خطري ولن نسمح بتكرار فتح االسالم

جعجع دعا اىل التفكري بأطفال لبنان وسوريا
مننح  ان  يكفي  ال  اذ  معمقة، 
العامل ماال باليمني ونسرتده 
فال  التضخم،  عرب  اليسار  من 
الطروحات  يف  عمالنية  يوجد 
اىل  مشريا  االقتصادية، 
احلكومة  رئيس  مشروع  ان 
العمل  اصحاب  بني  املتوازن 
والدولة  العمالي  واالحتاد 
الثالثي  االجتماع  نتيجة  سقط 
الذي تقرر خالله دعم اجلنرال 
يزعلو  ما  حتى  عون  ميشال 

كتري.
احتفال ميالدي

الدكتور  دعا  ثانية  جهة  من 
بأن  دوما  التذكر  اىل  جعجع 
ال  لبنان  يف  أطفاال  هناك 
يستطيعون عيش عيد امليالد 
انه  اذ  به،  واالحتفال  اجمليد 
األدنى  احلد  لديهم  يتوافر  ال 
جيب  كما  االمكانيات،  من 
أطفاال  هناك  ان  نتذكر  ان 
وباألخص  قريبة  بلدان  يف 
مأساة  يعيشون  سوريا  يف 
كبرية، حتى ان البعض منهم 
ولألسف  ويسجنون  يالحقون 
يقتلون يف بعض األحيان، لذا 
يف هذا العيد املبارك جيب ان 
نفكر بهؤالء األطفال سواء يف 
لبنان أو يف سوريا ألن العيد 
بالنسبة لنا يكون حني نتذكر 

معاناة مجيع هؤالء األطفال.
املصابني  اىل  جعجع  وتوجه 
احلرب  يف  القوات  حزب  من 

اللبنانية، خالل احتفال ميالدي 
 Cross Road رابطة  نظمته 
األطفال  على  اهلدايا  لتوزيع 
يف معراب، بالقول ان أجركم 
مضاعف يف كل شيء وال سيما 
يف العيد ألنكم تضعون جهدا 
اكثر منا يف أي عمل تقومون 
وأنا  اليومية،  حياتكم  يف  به 
استمد منكم ومن اميانكم عربة 
كلما التقيت بكم، فكونوا على 
ثقة ان لديكم مؤسسة أم هي 
مسؤولة عنكم بقدر امكانياتها 
اللبنانية،  القوات  حزب  وهي 
بيننا  كخمرية  بوجودكم  وحنن 
وصول  حني  اىل  مستمرون 
قضيتنا اىل الشاطئ األمني.

رابطة  رئيس  قال  جهته  من 
Cross Road فادي سعيد يف 
مدرسة  خرجيو  حنن  له:  كلمة 
علمتنا ان حنمل صليبنا بفرح 
القوات  مدرسة  هي  وعنفوان 

اللبنانية.
اضاف ان هذه الفرتة من العام 
هي مرحلة فرح لالحتفال مبحبة 
اهلل للبشرية ومكافأته هلا من 
خالل ارسال ابنه ليتجسد بيننا 

ولكي ميحو الظلمة والظالم.
استهل  قد  االحتفال  وكان 
بالنشيدين اللبناني والقواتي، 
ترفيهية  عروضا  وختلله 
ومسرحية وألعاب مع األطفال. 
بعدها وزع جعجع اهلدايا على 

األوالد مع بابا نويل.

حامت  الطرق  ومدير  تامر،  أمحد 
مصلحة  رئيس  العيسمي، 
رئيس  دحروج،  اديب  الصيانة 
مديرة  صبح،  منري  الديوان 
املباني منى عبد اللطيف ورؤساء 

املصاحل.
اعيادا  العريضي  متنى  وبعدما 
االمن  وللبالد  للجميع  جميدة 
كل  عمل  مقدرا  واالستقرار، 
العاملني يف الوزارة واالدارات 
رغم  اعمال  من  اجنز  ما  على 
ان  معتربا  املعوقات،  بعض 

الوزارة باعرتاف اجلميع اصبحت 
مثاال ملؤسسات الدولة اليت تليب 
كرامتهم  وحتفظ  الناس  حقوق 
منة  ليس  اليهم  يصل  ما  ألن 

من احد وهو حق هلم.
التقى  العريضي  الوزير  وكان 
على التوالي: النائبني السابقني 
جهاد الصمد ونادر سكر، منسق 
الضنية  يف  املستقبل  تيار 
وجمالس  الصمد  هيثم  الدكتور 
البداوي  تربل-  بلديات مشالن- 

وطرابلس. 
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بشارة  مار  املاروني  البطريرك  ان  أمس،  من  أول  كثريين،  إىل  ُخّيل 
بطرس الراعي ممثاًل بالنائب البطريركي املطران مسري مظلوم، ورئيس 
أساقفة بريوت للموارنة املطران بولس مطر، قد أضاء جنمة يف شجرة 
امليالد يف حارة حريك يدًا بيد مع األمني العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن 

نصر اهلل.
هكذا بدت ألهل الضاحية الزيارة اليت قام بها االسقفان املارونيان إىل 
قائد املقاومة. واعتربوا ان إعادة وصل العالقات بني بكركي ونصر اهلل 

هي »إشارة أمل ورجاء« يف أسبوع امليالد، و«مشعل هداية«.
لقد أضاء الوفد جنمة أمل يف فضاء التيئيس الذي يشعر به فريق كبري 
من املسيحيني. ذلك أن العشب كان قد نبت على طريق التواصل بني 
بكركي وحارة حريك، جراء مواقف سيدها السابق البطريرك الكاردينال 
مار نصر اهلل بطرس صفري، واليت كان أخطرها، بل أكثرها استفزازًا 
وتباعدًا بني الطرفني، »النداء السابع« الذي صدر عن جملس املطارنة 
املوارنة يف 7 أيلول 2006، اثر اندحار اإلسرائيليني يف حرب الـ33 يومًا 
على لبنان اليت أحلق بها العدو اإلسرائيلي اخلراب والدمار بالكثري من 
أخرى  ومناطق  وبريوت  اجلنوب  يف  التحتية  والبنى  واملنشآت  املنازل 
يف اجلبل والبقاع، إضافة إىل سقوط قرابة 1400 شهيد من املواطنني 

األبرياء.
يف تلك األثناء، كان هناك من أوغر صدر سيد بكركي حيال املقاومة، 
موحيًا له ان »حزب اهلل« هو الذي تسبب يف إنزال ويالت بالوطن جراء 
تفّرده بقرار احلرب خبطفه جنديني إسرائيليني من أجل مبادلتهما بأسرى 
للحزب يف سجون الكيان الصهيوني. وتّوج أصحاب هذا القصور مقاربتهم 
ما حصل يف حرب متوز بنظرية »التفرد بالقرار« اليت حددها النداء باآلتي: 
»هناك مجاعات تنفرد بالقرار فتأخذ البالد إىل حيث ال تريد. وهنا الطامة 
الكربى«. مضيفًا أنه »كلما انفردت مجاعة طائفية مبوقف له عواقبه على 
البالد جرت الوبال عليها«، يف جتاهل حلقيقة ساطعة هي أن إسرائيل، 
جلنديني  املقاومة  خطف  وان  لبنان،  على  ظاملة  حربًا  شّنت  اليت  هي 
بكركي  مّحلت  اليت  احلرب«  بقرار  »تفردًا  اعتباره  ميكن  ال  إسرائيليني 
الذي  الراعي،  البطريرك  وّجه  وقد  عنها.  نتج  ما  »حزب اهلل« مسؤولية 
حرروا  الذين  الشهداء  إىل  حتية  النداء،  البطريرك صفري صاحب  خلف 
أراٍض  األرض، خالل زيارته األخرية للجنوب، ووجد يف استمرار وجود 
حمتلة مربرًا شرعيًا الستمرار املقاومة وسالحها يف اجلنوب. وقد جاهر 
بذلك يف الوطن، كما يف احملافل الدولية، وكانت هذه اإلشارة األوىل 
من بكركي إىل ضرورة إزالة األعشاب اليت غطت الطريق بينها وبني حارة 
حريك طوال 5 سنوات، امتنع خالهلا »حزب اهلل« عن التعليق على مواقف 
البطريرك صفري أو الرّد على تصرحياته يف شأن املقاومة وذلك احرتامًا 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي  اجمللس  فعل  ومثله  الوطين.  بكركي  ملوقع 
بتمنٍٍّ من رئيس جملس النواب نبيه بري الذي ُيظهر حرصًا دائمًا على 
الوفاق الوطين والعيش املشرتك والوحدة الوطنية. وقد جتّلى ذلك أخريًا 
يف املوقف الذي اختذه من لقاء بكركي املاروني اجلمعة املاضي والذي 
أعلن تبنيه مشروع »اللقاء األرثوذكسي« بأن ينتخب املسيحيون نوابهم 
يف أي قانون جديد لالنتخاب. فهو احتوى ردود الفعل السلبية، إسالميًا 
ومسيحيًا، من هذا املوقف بدعوته املعرتضني على الطرح األرثوذكسي 

جنمة ميالد يف »احلارة«!
قبل 7٩1 عاما قال الرئيس االمريكي آنذاك جون ادامس ان الشعب 
الشعب  ان  كما  وانقاذه  العامل  لتطهري  املختار  الشعب  هو  االمريكي 
اليهودي شعب اهلل املختار... كانت امريكا يف حينه تكاد تنهي إبادة 

املاليني من اهلنود احلمر سكان البالد االصليني.
وعندما بدأ هتلر حمرقته بقتل ماليني اليهود، حذره بعض رجال الدين 
هما  واهلل  الضمري  وقال:  فضحك  اهلل،  وحماسبة  الضمري  عقاب  من 

اخرتاهان يهوديان.
والرومانية  البيزنطية   االمرباطوريات  وتتواىل  الزمن  دورات  وتدور 
والربيطانية والعثمانية والعشرات  قبلها وبعدها لنصل اىل االمرباطورية 
مغمورة  باجلراح  مثخنة  الرأس  مطأطأة  العراق  من  اخلارجة  االمريكية 
بالديون كاشفة كل يوم عن اسرار جديدة من اعمال االبادة والتمثيل 
باجلثث وعن فظائع  مل يعلن عنه سابقًا يف ابو غريب وعن حجم اخلسارة 
املادية اليت جتاوزت الثالثة تريليونات من الدوالرات وليس تريليونًا 

واحدًا كما اشرنا االسبوع الفائت.
ويف الوقت الذي يعلن فيه الرئيس االمريكي االمسر انه خيرج من العراق 
وشعبه مرفوع الرأ،س يعلن جتمع من احلقوقيني واملفكرين االمريكيني 
واالوروبيي  وقلة من العرب عن حترك جديد ملالحقة املسؤولني عن 
عمليات القتل اجلماعي واغتيال العلماء واالكادمييني يف العراق وخمالفة 

القانون الدولي باجتياح بلد ذات سيادة وحتويله اىل ركام.
ان هذا التحرك لن حيقق اي تقدم الن االمرباطورية االمريكية العجوز 
ما  زالت تسيطر على االمم املتحدة والدوائر التابعة هلا مثل احملاكم 
قبل  من  الصوت  رفع  جمرد  ولكن  وغريها..  االمن  وجملس  الدولية 
النخب القانونية والفكرية حول العامل ُيبقي خطًا مفتوحًا على احلقيقة 

مهما متر السنني.
اعتبار  على  املعاصرون  واملؤرخون  السياسيون  احملللون  امجع  بعدما 
جورج بوش االبن اسوأ رئيس يف التاريخ االمريكي واالكثر غباء وجهال 
بالوقائع، خلفه باراك اوباما الذي مل جيرؤ على نقض عبارة واحدة  او 
االشارة اىل اصالح او تغيري شواذات سلفه بل اشاد به واعترب جرائمه 
الغاب  اوباما سياسة شريعة  التقدير.. ورمبا يتجاوز  اجنازات تستحق 

اليت ورثها اذا قدر له التمديد الربع سنوات جديدة العام القادم.
ومنذ اسبوعني مسع العامل »نازّية« امريكية جديدة مصدرها احد الطاحمني 
اىل منافسة اوباما يف االنتخابات القادمة. والصوت اجلديد هو صوت 
لقد مسعنا  غينغرتش.  نيوت  السابق  االمريكي  النواب  رئيس جملس 
الكثري من احاديث هذا الرجل الغريبة واملتوحشة قبل عشرين عاما وكنا 

ظنينا انه غاب عن الساحة نهائيًا بعدما غادر الكونغرس.
لكنه بعث حيًا ليتصّدر الئحة اهلامجني على منافسة اوباما يف انتخابات 

.2102
والتطرف  باملزايدة  يبدأ  االبيض  البيت  اىل  الطريق  شق  ان  يبدر 
والتهديد باالجتياحات والتدمري من اجل احلفاظ على امن اسرائيل كما 

فعل بوش االبن ووريثه.
الشعوب  حقيقة  الغاء  هو  جديد  باسلوب  محلته  بدأ  غينغرتش  ولكن 

وتوارخيها وتزوير ما دونته االزمنة واوردته الوثائق.
قال غينغرتش يف حديث حملطة تلفزيونية، ان الشعب الفلسطيين غري 
موجود تارخييا ومل يعرف التاريخ شعبًا يعرف بالفلسطيين وقد مت ابتكار 
او اخرتاع فلسطني وشعبها... وبالكاد اعرتف بوجود بعض العرب يف 
فلسطني خالل احلكم العثماني والربيطاني فوصفهم جبالية عربية ميكنها 

ان تغادر تلك البالد لالقامة يف اي بلد تشاء.
او  فلسطني  امسه  بشيء  تسمع  مل  انها  تقول  مائري  غولدا  كانت 

فلسطينيني. وقد اكد غينغرتش اقواهلا  وزاد عليها.
لقد متنت غولدا املوت قبل ان ترى شعبًا فلسطينيًا ودولة فلسطينية 
العامل  وفى  اذا  الغينغرتش  هذا  سينتحر  فهل  شاءت.  ما  هلا  وكان 
على  ثورتها  اوباما  ادارة  اعلنت  فلسطينية؟..  دولة  وقامت  بوعوده 
قبلت  االعضاء  من  الساحقة  االكثرية  الن  الثقافية  اليونسكو  منظمة 

فلسطني يف عضويتها فأقدمت عى وقف الدعم املالي عنها.
ماذا سيفعل اوباما وغينغرتش اذا ُقبلت فلسطني يف االمم املتحدة؟.. 
ان فلسطني عضو مراقب يف املنظمة الدولية منذ 53 عامًا واالدارات 
االمريكية املتعاقبة تعد بدولة فلسطينية عامًا بعد عام. وبداًل من الوفاء 
فيه  تلغى  زمن  اىل  حتى وصلنا  ترجيحًا  االكثر  الرتاجع  يبدو  بالوعود 
ألعاب  مثل  وابتكارًا  اخرتاعًا  غينغرتش  ويعتربها  وتوارخيها  الشعوب 

الورق وطاولة الزهر.
لقد أوصل بوش االبن االمرباطورية االمريكية اىل حافة االفالس املادي 
غينغرتش،  مثل  آخر  ببوش  امريكا  على  اهلل  غضب  واذا  واالخالقي. 
فلن نستغرب زوال آخر االمرباطوريات االستبدادية يف سنوات معدودة 
بعدما توقع خرباء الدفاع واملال ببقاء التسّلط االمريكي على العامل اىل 

عشرين سنة قادمة.
يف عصر السرعة والتقدم التكنولوجي قّلت القراءة ومل يعد يراجع اي 
مسؤول احداث التاريخ وجتاربه ليتعظ منها... عندما ترشح بوش االبن 
للرئاسة عام 0002 خضع الختبار تلفزيوني مكّون من ستة أسئلة، ولكنه 
مل يعرف اي جواب صحيح.. مل يعرف امساء رؤساء املانيا واالرجنتني 
واسبانيا ووزراء خارجية فرنسا وايطاليا، وقال لسائله ان مستشاريه 
سيقولون له امساء املسؤولني يف حال وصوله اىل البيت األبيض... 

هذا هو مستوى حاكم االمرباطورية الوحيدة.

قبل زوال االمرباطوريات تتحول
الضمائر والشعوب إىل اخرتاعات وأوهام 

بطرس عنداري

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

للنظر إليه »ليس كسبب بل كنتيجة هلواجس مرتاكمة، وجتارب سابقة، 
ومبا  مبن  الناس  أدرى  بري  والرئيس  البلد«.  يف  عام  طائفي  ومسار 
يف  املشرتك،  العيش  حتول  حيث  احلال  هذه  إىل  املسيحيني  أوصل 
نظرهم، وهمًا وتوجسوا من مشروع انتخابي جديد، قبل إكمال مستلزمات 
قانون  أول  منذ وضع  األمثان  أغلى  دفعوا  انهم  أساس  على  الطائف، 
انتخاب بعد الطائف عام 2000 وعرف بـ«قانون غازي كنعان« ألنه جرى 
تفصيله على قياس الرئيس رفيق احلريري و«احلريرية السياسية« اليت 
توّسلت هذا القانون لإلمساك بالسلطة، واهليمنة على املؤسسات، وجعل 
املال السياسي مفسدة للدميوقراطية. وقد حتّول عدد كبري من النواب 
املسيحيني تابعني هلذه احلريرية نظرًا إىل ان مفتاح ترشيحهم وفوزهم 
يف االنتخابات بفضل املال وتقطيع الدوائر ونقل النفوس، بني أيديها. 
وهذا »النظام« ال يزال قائمًا حتى اليوم، ويا لألسف، بشهادة الرئيس 
»اللقاء  طرح  مع  املتعاطف  بكركي  موقف  مقاربة  إىل  دعا  الذي  بري 
األرثوذكسي« يف إطار النسبية واملناصفة، على أساس »ان هناك حاجة 
حقيقية وعميقة ـ يف نظر بري ـ ملعاجلة مشكلة فعلية يف البلد تتعدى 
كل  يطمئن  متكامل  حل  »إجياد  وتستدعي  االنتخابي«،  املشروع  إطار 

اللبنانيني ويعطيهم حقوقهم«.
وُيظهر موقف بري هذا مدى احلاجة إىل التعجيل يف إحياء طاولة احلوار 
الوطين اليت كان رئيس اجمللس املبادر يف شأنها قبل أن تؤول إىل 
معاودتها  أجل  من  وعراقيل  صعوبات  يواجه  الذي  اجلمهورية  رئيس 
الرئيسي  اهلدف  ُيعتربون  الذين  احلريريني  جانب  خصوصًا  اجتماعاتها، 
يكرر  اليت  املناصفة،  وحتويل  تهميشهم،  من  املارونية  للشكاوى 
احلريريون متسكهم بها، من وسيلة لإلنصاف، إىل تهديد بإعادة النظر 

فيها إذا ما متّردت املرجعية املسيحية على اإلرادة احلريرية.
وإذا كانت احلاجة ملحة لعقد مؤمتر وطين للحوار جتاوبًا مع دعوة البطريرك 
اللبنانيني يقوم على إمتام الطائف وتعديل  الراعي إىل عقد جديد بني 
ما يثبت وجود نقص فيه، وتبين الزواج املدني اإللزامي وفصل الدين 
الطائفية  السياسية مقدمة إللغاء  الطائفية  إلغاء  أمل  الدولة، على  عن 
كاًل والسري يف انصهار وطين يؤدي إىل دولة مواطنة وجمتمع متجانس 
تتقدم فيه اهلوية الوطنية على أي هويات فرعية سواء أكانت طائفية، 
يف  مسيحية  روحية  رياضة  إىل  حاجة  مثة  فإن  ـ  اتنية  أم  مذهبية،  أم 
بكركي يدعو إليها البطريرك أمراء احلرب املسيحيني والزعماء واملفكرين 
وممثلي اجملتمع املدني من اجلنسني، للبحث يف األسباب اليت أوصلت 
الباحثات  إحدى  وصفتها  واليت  هذه،  اهلاوية«  »حافة  إىل  املسيحيني 
الفرنسيات، وهي متخصصة مبشكالت مسيحيي الشرق، ومنهم لبنان، 
واحنرافاتهم،  املسيحيني  الزعماء  إخفاقات  أحدثتها  اليت  بـ«الصدمة 
»حركة  إىل  داعية  املسيحية«،  امليليشياوية  التجاوزات  إىل  باإلضافة 
تنظيمية تصحيحية داخل اجملتمع املسيحي« مما يزيل من األفق اهلواجس 
والتوجسات ومظاهر القلق على املستقبل. وهذه خطوة ضرورية ملصارحة 
الذات وحتديد املسؤوليات عما أوصل املسيحيني إىل مرحلة بات بعضهم 
يفّكر يف حتويل الوطن جمموعة منابذ وحمميات، واملؤسسات الدستورية 

فيه جمالس مّلية تذكرنا بالعصور الوسطى.
فليبدأ املسيحيون بأنفسهم، قبل إلقاء تبعات تهميشهم على اآلخرين. 

ادمون صعب

تفقدت العناية االلهية يف ملبورن االحد املاضي صاحب 
القلب الكبري  الفقيد

جليل يوسف واكيم
وقد أقيم قداس وجناز وصالة وضع البخور لراحة نفسه يوم 

االربعاء يف 21 - 12 - 2011 يف كنيسة سيدة لبنان املارونية - 
ملبورن )ثورنبريي( يف تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
الداعون: زوجته سعاد وأوالده حواء وجايمس وبسام وبيرت وجو 

وجاندارك وجورج وجورجينا وعيالهم.
أبناء أخيه ناصيف وجون وشربل واكيم ودنيز سايمون وعيالهم،

الفقيد جليل واكيم )والد جاميس واكيم( يف ذمة اهلل 

وعموم االهل واالقارب وابناء بقاعكفرا وكفرياشيت يف الوطن واملهجر.
وسيقام قداس وجناز لراحة نفس الفقيد جليل واكيم يوم الخميس املقبل يف 29 الشهر الجاري تمام 

الساعة الـ 6 مساء يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف هاريس بارك.
الدعوة عامة 

تتقدم اسرة الهريالد يف سيدني وملبورن بأحر التعازي من عائلة الفقيد جليل واكيم طالبة من اهلل ان 
يسكنه فسيح جنانه وان يلهم عائلته واهله الصرب والسلوان.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي يف الرابية، 
العماد  حتدث  االجتماع  وبعد 
الصحفيني  اىل  عون  ميشال 
عن أبرز املواضيع اليت طرحت، 

وفيما يلي نّص احلديث:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي،
لقد تناقشنا اليوم حول قانون 
اإلنتخاب ولقاء بكركي، وتناولنا 
أيضًا موضوَع الّتعيينات.. هل 
أم   Blocage فيها  سيحصل 
ملا  وفقًا  سنرى  Déblocage؟ 
سيأتي. وحبثنا يف املسروقات 
من  باألحرى  أو  اخلزينة،  من 
غري  وبالّتسويات  اخلزائن، 
عنها  حتّدَثت  واّليت  الّشرعية 
يف  »األخبار«  صحيفُة 
أمور  ها  كلُّ أمس.  يوم  عدد 
إثارتها  كيفية  ونبحث  مهمة 
تعرفون  وكما  ألّنه  القانونية، 
كي  احلكم  اىل  نأِت  مل  حنن 
الواقع  يف  ونستمرَّ  نسكت 
األليم واملر اّلذي عاشه لبنان، 
خصوصًا من ناحية إدارة املال 
نكون  فإذا سكتنا  واملشاريع، 
حيصل.  عّما  راضون  وكأننا 
جاهزة،  أصبحت  امللفات  هذه 
سنتعاون  قريبًا  اهلل  شاء  وإن 
العامة  والّنيابات  القضاء  مع 

حتى نطرَح هذه األمور.
يتبنّي  ماذا  ترون  أنتم  وطبعًا 
جّراء الّتحقيق املالي يف الوزارة: 
كما كّنا نتصّور وأكثر. فمنذ 19 
عامًا ال وجود للمحاسبة، هناك 
وسائل مواربة لسحب املال من 
رقابة،  بدون  وصرفه  اخلزينة 
مكاٍن  من  املال  ينقلون  كانوا 
آلخر حتى يصل بطريقٍة ما إىل 
اهليئة العليا لإلغاثة حيث كانوا 

!!Bonusيتقامسونه مثل ال
أسئلِة  عن  أجاَب  ثّم 

الّصحافيني:
س: بالّنسبة ملسألة الّتعيينات، 
الّلقاء  حول  اآلراء  تباينت  لقد 
مع رئيس اجلمهورية، منهم من 
قاَل إّنه إجيابي ومنهم من قاَل 
إّنه غري إجيابي، فكيف تصفه؟

ج: يطلقون األخبار لريوا ماذا 
مرجع  هناك  ولكن  سنرد، 
وهو  نسبُقه  ال  حنن  أساسي 
كان  وإذا  الّرئيس،  فخامة 

هناك من خرب فليصدر عنه.
»تيار  نواُب  مّحَل  لقد  س: 
املستقبل« احلكومَة مسؤولية 
يف  حتصل  اّليت  األحداث 

بريوت..
اّليت  األحداث  هي  ما  ج: 
شتَم  أحَدهم  األحداث  حصَلت؟ 
اآلخر، وآخر ضرَب غرَيه؟! كم 
جرمية حصلت يف بريوت؟ أين 
هي هذه األحداث؟! َفليعّددوها 
قتل  عمليات  حصلت  لقد  لنا! 
وألقوا  الفيل  سن  يف  مؤخرًا 
أن  وتبني  القتلة  على  القبض 
ولكن  الدافع.  هي  السرقة 
كم  األخرى؟  األحداث  هي  ما 
نائب قد ُقِتل من قبل؟! وكم 
رئيس؟! من كان يف احلكومة 
ُقِتَل  كيف  نتذّكر  نا  كلُّ عندها؟ 

مل نأت اىل احلكم لنسكت ونكون استمراراً للواقع األليم

العماد عون بعد اجتماع التكتل: جيب 
إعطاء كل طرح حّقه يف البحث والنقاش

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

اجلميل  بيار  الّسابق  الوزير 
منطقة  الّنهار يف  منتصف  يف 
اجلديدة املكتظة بالّسكان واّليت 
الكتائبيني،  من  العديد  فيها 
هو  من  أحٌد  يعرف  مل  ولكن 
مرتكب اجلرمية!! هل استقالت 
حتمَلت  هل  عندها؟!  احلكومة 
مسؤولياتها؟ نريد أن نعرف ما 
هي هذه اجلرائم كي وهل هي 

فوق املعدل العادي؟
اليت  األوىل  املّرة  إّنها  س: 
بكركي  من  وفدًا  فيها  نرى 
نصراهلل.  حسن  الّسّيد  يزور 
حول  به  تفيدنا  ما  لديك  هل 

هذه الّزيارة؟
ج: مل يصلين أّي شيء عن هذا 
الّلقاء حّتى اآلن. قد يكون أتى 

يف سياق رّد الّزيارة.
يف  املنطقة  ترى  كيف  س: 
من  األمريكي  اإلنسحاب  ظّل 

العراق؟
واحنسار  مرحلة  نهاية  هي  ج: 
ملصلحة  قديم  عاملي  نظام 

معادالت جديدة تتكّون حالّيًا.
يكون  أن  تتوّقع  كيف  س: 
الوطن  يف  اآلخر  الّشريك  رّد 
بكركي  لقاء  بعد  ُطرح  ما  على 
األرثوذكسي  للّطرح  بالنسبة 

املتعّلق بقانون اإلنتخاب؟
ج: لكّل احلّق يف ان يطرح ما 
يريد ما دام طرحه هذا سيكون 
مجيع  مع  للّنقاش  موضوعًا 
أفهم  لست  الوطن.  مكّونات 
هذه الّنزعات اليت تطلع وتتفّجر 
موجود،  أنا  ملغومة.  وكأّنها 
أاّل  أو  أوافق  أن  املمكن  ومن 
أوافق على هذا الطرح، ولكن 
ال أستطيع القول إّنين ال أريد 
أن أحبث بهذا الّطرح أو بذاك. 
حنن اجتمعنا لنجمع كّل وجهات 
معّينًا  ترتيبًا  ولنضع  الّنظر 
اقرتحه  املوضوع  هذا  لألمور. 
ال  فلَم  األرثوذكسي،  الّلقاء 
مع  حبثه  ليتّم  الفرصة  نعطيه 
املكّونات األخرى؟ ماذا لو كانوا 
الّنزعة ويريدون  ميلكون نفس 
هذا القانون؟ يتكّلمون بطريقة 
بات  التقسيم  وكأّن  حتريضّية 
حمّتمًا، مع العلم أّن هذا الّطرح 
سيكون موضوع نقاش من قبل 
اجلميع ليتقّرر بعد ذلك القبول 

به أو رفضه.
إّن  يقول  بّري  الرئيس  س: 
جيب  وهواجس  أسباب  هناك 
معاجلتها قبل الّرد على مشروع 

الذي  األرثوذكسي  الّلقاء 
طائفة  كّل  تنتخب  ألن  يدعو 

ممّثليها.
وحنن  أسباب  هناك  نعم  ج: 
احلكومة.  يف  اآلن  نعيشها 
صالحّيات  على  يدهم  يضعون 
لديهم  أّن  حني  يف  الوزراء 
احلكومة.  عن  مستقّلني  وزراء 
اإلدارة  يف  اليوم  نراه  ما 
العام  منذ  مساءلة  عدم  من 
ال  جتاوزًا؟  ُيعترب  أال   ،1993
شيء يسري وفقًا للقوانني يف 
حيّق  هل  الّدولة.  إدارات  كّل 
الّدولة  يف  الكبار  للموّظفني 
اآلن أن يكونوا يف املواقع اليت 
يشغلونها؟ منهم من عليه ملّف 
انتهت  من  ومنهم  كبري،  جّد 
للوظيفة،  شغوره  صالحّية 
يف  القانون  جتاوز  من  ومنهم 
حبثنا  حنن  األمور...  من  كثرٍي 
وتبنّي  املسروقات  قّصة  االن 
لنا أنذ هناك مصاحلة جرت يف 
دفع  ومّت  املال  وزارة  مكتب 
فأعطاهم  لرية،  مليارات  سّتة 
وأخذوا  منهم  مليارات  مخسة 
مليارًا. حنن ال نعلم كيف مّتت 
دفع  مّت  وكيف  املصاحلة  هذه 
أن  للدولة؟ جيب  األموال  هذه 
املليار  هذا  دفع  مّت  إن  نعلم 
أيضًا للّدولة أو ال. ال نزال ال 
نعلم حّتى اآلن من أخذ املليار 

ومن أخذ اخلمسة مليارات.
س: إىل أين سيّتجه الوضع يف 
سوريا بعد توقيعها الربوتوكول 

مع جامعة الّدول العربّية؟
ج: سيتوّجه املراقبون إىل سوريا 
والّسورّيون  األوضاع،  لرياقبوا 
ما  إظهار  يريدون  أّنهم  أعلنوا 
حيصل يف سوريا للجميع. من 
املؤّكد أّن هذه اخلطوة ستكون 
ولكن  مبدئّيًا،  الّتهدئة  باجّتاه 
إن مل تهدأ، فال قيمة للمراقبة، 
يف  خمالفات  حصلت  إن  ألّن 
هذا املوضوع، فستحصل إدانة 
العربّية  الّدول  أّن  أرى  وأنا ال 
تستطيع أن تدين املقاومة يف 

حال خالفت هذه األخرية.
ستؤّدي  إالَم  لنرى  سننتظر 
ولكين  اجلديدة.  املبادرة  هذه 
الّدول  بأّن  مؤمن  غري  أزال  ال 
من  اخلروج  تستطيع  العربّية 
اخلّط األمريكّي-األوروّبي الذي 
يف  الّنظام  تغيري  على  يعمل 
سوريا. أرجو أن يكّذبوني، وأاّل 
يكونوا باقني يف اخلّط نفسه. 

العماد  اجلمهورية  رئيس  اعترب 
ثالث  هناك  ان  سليمان  ميشال 
السنة  خالل  لبنان  محت  مرتكزات 
اللبناني  اجليش  هي  تنصرم  اليت 
والنظام  واملوحد،  الواحد  بدوره 
الدميوقراطي التعددي الذي نتباهى 
االنظمة يف  أفضل  من  ونعتربه  به 
النظام  عن  فضال  مستقبال،  العامل 
االزمات  كل  رغم  الذي  املالي، 
املالية العاملية استطاع محاية لبنان 

ماليا واقتصاديا.
وجدد سليمان ادانته ما حصل من 
اليونيفيل  على  إرهابية  اعتداءات 
انه  اعترب  الذي  الصواريخ،  وإطالق 
ضد النظام وضد السيادة اللبنانية 
ويستهدف لبنان ويؤذيه يف مسعته 
وصورته واستقراره االمين، مؤكدا 
باملطلق  مرفوضة  الصواريخ  ان 

وجيب القبض على مطلقيها.
مقر  اىل  وصل  سليمان  وكان 
ضمن  العاملة  الفرنسية  الكتيبة 
دير  يف  الدولية  الطوارئ  قوات 
كيفا حيث كان يف استقباله قائد 
االستقبال  مراسم  وبعد  الكتيبة. 
توجه اىل نادي الضباط حيث التقى 
الذين  اخلمسة  الفرنسيني  اجلنود 
اصيبوا يف االعتداء االرهابي االخري 

على دورية تابعة هلم يف صور.
زيارة اللواء الثامن

قيادة  مقر  اىل  سليمان  انتقل  ثم 
الغندورية،  بلدة  يف  الثامن  اللواء 
حيث استقبله قائد اللواء والضباط. 
وبعد استعراض ثلة من عناصر اللواء 
الضباط،  اجلمهورية  رئيس  صافح 
وتوجه اىل العسكريني بكلمة هنأهم 
فيها مبناسبة حلول االعياد، مؤكدا 
أنه عندما يلعب اجليش دوره كامال 
االنعكاسات  تكون  الداخل  يف 

إجيابية على اجلميع.
وانتقل اىل ثكنة صور، حيث كان 
جنوب  منطقة  قائد  استقباله  يف 
التشريفات  له  وأقيمت  الليطاني 
الالزمة ثم توجه بكلمة اىل الضباط 

قال فيها:
أزور  عندما  والفرح  باالعتزاز  أشعر 
هذه الثكنة حيث لي ذكريات عندما 
للواء  وقائدا  للجيش،  قائدا  كنت 
سرية  وآمر  لكتيبة  قائدا  وقبال 
ومنطقة  صور  ثكنة  يف  وحتديدا 
استطعنا  اليت  العزيزة  اجلنوب 
من  سنة  عشرين  بعد  حنررها  أن 
احلقيقة  يف  ذلك  وكان  االحتالل، 
عمال جبارا قام به الشعب اللبناني، 
مدعومة  للمقاومة  يعود  والفضل 
من اجليش اللذين ضحيا يف سبيل 
رفعنا  دائما حلظة  وأتذكر  التحرير. 
بعد  اللبونة  موقع  على  العلم  فيها 

ثالثني عاما من االحتالل.
عام  ككل  بينكم  اليوم  أنا  اضاف: 
على  ألثين  اجمليدة  االعياد  عشية 
الشعب  وباسم  بامسي  جهودكم 
اللبناني. ومهما تعرضتم من سهام 
فالكل يعرف أنكم أنتم احلماة وأنكم 
تنفيذكم  عرب  عظيم  بدور  تقومون 
ألوامر القيادة. فأنتم تقومون بكل 
يف  تضحيات  من  منكم  يطلب  ما 
بشكل  ذلك  واثبتم  الوطن،  سبيل 
كبري عرب دوركم مع اليونيفيل يف 
اىل  الداخل  يف  ودوركم  اجلنوب، 
الدور  جانب قوى االمن، وهذا هو 

الذي حفظ لبنان.
وقال: إن جهدكم وعملكم هو الذي 
منع انعكاسات ما حيصل يف املنطقة 
على لبنان، وهناك ثالث مرتكزات 
محت لبنان خالل السنة اليت تنصرم 
وآمل يف أن نتمكن من محايته يف 

املستقبل، وهي:
أوال: اجليش اللبناني بدوره الواحد 
السنوات  عرب  أثبت  الذي  واملوحد 
ما  يف  حق  على  كان  أنه  املاضية 

سليمان تفّقد الوحدات العسكرية يف اجلنوب ودان االعتداءات على اليونيفيل:

اجليش الواحد والدميقراطية والنظام املالي ٣ مرتكزات محت لبنان
الدميوقراطية  محاية  عرب  به  قام 
ومنع  التعبري،  حبرية  والسماح 
ما  وهذا  االفرقاء.  بني  االصطدام 
أصبح  إذ  اللبناني،  للجيش  يسجل 
ما  وهذا  متبعا  نهجا  السلوك  هذا 
قمتم به أيضا يف ظل قيادة قائد 
مرت  اليت  االحداث  خالل  اجليش 
جيدا  تصرفكم  وكان  العام،  هذا 
الناس كمواطنني، وأثبتم  وعاملتم 
وليس  للشعب  جيشا  انكم  هلم 
من  نضرب  وعندما  للنظام.  جيشا 
حديد يف بعض االحيان، نفعل ذلك 

ملصلحة املواطن والوطن.
ثانيا: النظام الدميوقراطي التعددي 
الذي نتباهى به ونعتربه من أفضل 
فكل  مستقبال.  العامل  يف  االنظمة 
شبيها  نظاما  ستعتمد  الدول 
كافة  إلشراك  اللبناني  بالنظام 
الشأن  إدارة  يف  اجملتمع،  أطياف 
تدمج  العوملة  ألن  السياسي، 
البعض  بعضها  مع  الشعوب 
جدا  كبرية  تعددية  اىل  وتؤدي 
حنو  بعد  متشابهة  ستصبح  واملدن 
الشعب  إختالط  جلهة  سنوات  عشر 
العامل  وهذا  البشرية.  والشرائح 
التطور  من  الكثري  حيمل  التعددي 
معه،  تتماشى  أنظمة  اىل  وحيتاج 
اليت  الدميوقراطية  االنظمة  وهي 
الدميوقراطية  وهي  نعتمدها  حنن 
لكل  دورا  حتفظ  اليت  امليثاقية 

مكونات اجملتمع.
رغم  الذي  املالي،  النظام  وثالثا: 
كل االزمات املالية العاملية استطاع 

محاية لبنان ماليا واقتصاديا. 
اضاف الرئيس سليمان: إننا ندين 
ما حصل من إعتداءات إرهابية على 
اليونيفيل وإطالق الصواريخ، وهو 
ضد النظام يف لبنان وضد السيادة 
اللبنانية، ويستهدف لبنان ويؤذيه 
واستقراره  وصورته  مسعته  يف 
أمام  الرتاجع  عدم  وعلينا  االمين. 
أمامه  ضعفنا  إذا  ألننا  االرهاب، 
سيالحقنا اينما ذهبنا، كما سيضرب 
يف املدن واألحياء. فاالرهاب اليوم 
يرتاجع بشكل ملحوظ، فكلما استمر 
االرهاب  مواجهة  بوحدته يف  العامل 

كلما تراجع أكثر.
فهي  الصواريخ،  أما  وتابع: 
القبض  وجيب  باملطلق  مرفوضة 
على مطلقيها. ألن هؤالء يزعزعون 
قدرة  وحيتقرون  واالستقرار  االمن 
للعدو  التصدي  على  اللبناني 
عام  التحرير  فبعد  االسرائيلي. 
واجليش  املقاومة  قبل  من   2000
عام  االسرائيلي  للعدو  والتصدي 
اللبناني،  2006، بدعم من الشعب 
يعطينا  لكي  ألحد  حباجة  لسنا 
التحرير  فدروس  بالتحرير.  دروس 
ودفعنا  نتائجها  خربنا  املاضي  يف 
امثانها غاليا. لذلك، مينع على أحد 
يف  اجلنوب  من  صاروخ  إطالق 
الذي  اللبناني  اجليش  وجود  ظل 
أيا   ،1701 القرار  مندرجات  ينفذ 
ألنين  الصواريخ،  هذه  مطلق  كان 
يهمهم  ال  مطلقيها  أن  يقني  على 
فأمثولة  والصمود.  املقاومة 
أمامنا،  ماثلة  زالت  ما  العديسة 
وهي ركيزة االسرتاتيجية الدفاعية. 
فاجليش تصدى بكل شجاعة وجرأة، 
رغم التفاوت يف االمكانات، وكانت 
طلب  لتلبية  جهوزية  على  املقاومة 
اجليش يف حال احتاج للدعم. وهذه 
على  أدعو  اليت  االسرتاتيجية  هي 

اساسها إىل احلوار جمددا.
وقال: إن عملكم عظيم اال انه حيتاج 
قبل  ومن  قبلنا  من  استكمال  إىل 
السياسية،  واملرجعيات  احلكومة 
لقد طرحت  وعلى كل املستويات. 
السنة  املقاطعة  بعد  جمددا  احلوار 
االطراف  املاضية وتوقفه، وطالبنا 

للدفاع  االسرتاتيجية  بدراسة 
ومناقشة موضوع السالح من ثالث 

زوايا.
جلهة  الفلسطيين  السالح  أوال: 
 ،2006 لعام  احلوار  مقررات  تنفيذ 
خارج  السالح  هذا  نزع  يعين  مبا 
املخيمات وتنظيم وضعه داخلها من 

قبل القوى املسؤولة عن االمن.
ثانيا: سالح املقاومة لناحية االفادة 
منه بصورة اجيابية وكيف تستفيد 
السالح  هذا  قدرة  من  الدولة 
هناك  وبالطبع،  لبنان.  عن  للدفاع 
وتوضع  عليها  االجابة  تتم  اسئلة 
من  بتوجيه  واملقاومة  اجليش  بني 
القوات  وقائد  السياسة  السلطة 
اجلمهورية،  رئيس  اي  املسلحة 
ومتى  واين  كيف  جلهة  سيما  وال 
يتم  ان  على  السالح  يستعمل هذا 

وضع آلية عمل لضبط االمر.
أما ثالثها فاملتعلق مبعاجلة موضوع 
الناس،  ايدي  املنتشر يف  السالح 
كما  ازاءه،  الصرخات  تعلو  والذي 
حصل يف طرابلس وبريوت. اني مع 
نزع هذا السالح، وكل ما هو خارج 
عن االسرتاتيجية الدفاعية جيب أن 
ال  أنه  مدرك  إني  بالطبع،  يسحب. 
ميكن سحب هذا السالح، من خالل 
وتفتيشها،  املنازل  اىل  الذهاب 
االهلي،  بالسلم  متعلقة  فالقضية 
موقف  هناك  يكون  ان  وجيب 
السالح  هذا  ونزع  جامع،  سياسي 
يتطلب ارادة لبنانية جمتمعة تتوصل 
اىل الطلب اىل اجليش وقوى االمن 

تنفيذ االمر.
وتابع رئيس اجلمهورية: ملست من 
خالل اتصاالتي مع العديد من القادة 
ملعاجلة  لديهم  حقيقية  نية  العرب 
اجلامعة  خالل  من  العربي  الوضع 
دائما  اوصيهم  واني  العربية، 
العروبة  بفكرة  والتمسك  بالعودة 
اخرى  خيارات  البديل  يكون  كي ال 
اكانت طائفية او مذهبية او غريها، 
االساسية  القضية  هي  فالعروبة 
بأي  نرحب  وإننا  العربية.  للدول 
مساعدة من الدول الصديقة، شرط 
اال حتل مكاننا يف معاجلة قضايانا، 
الفلسطينية،  القضية  ويف مقدمها 

قضية العرب املركزية.
الدميوقراطية  تعم  أن  إىل  ودعا 
نظرة  تكون  وأن  كافة،  البلدان 
يكون  ال  وان  واحدة،  هلا  الغرب 
واحد  للدميوقراطية  معياران  هناك 
للدول العربية وآخر السرائيل اليت 
بالدولة  تعرتف  وال  االراضي  حتتل 
االستيطان  وتواصل  الفلسطينية 
خروقها  وتواصل  القدس  وتهويد 
وحرمان فلسطني من الدميوقراطية، 
العمومية  اجلمعية  يف  حصل  كما 
اين  متسائال:  املتحدة،  لالمم 
عن  الدعم  قطع  يف  الدميوقراطية 
انضمام  بعد  االونيسكو  منظمة 
فلسطني اليها بصفة عضو كامل، 
هي  الدميوقراطية  ان  على  مشددا 

نقيض لالحتالل.
زعزعة  او  حرب  هواة  لسنا  وختم: 
دميوقراطية  هواة  بل  استقرار، 
تاريخ  هو  هذا  ألن  وسالم، 
متمرسون  واللبنانيون  لبنان، 
تعزيزها  وعليهم  بالدميوقراطية، 
ليحافظوا على تفوقهم يف حميطهم 
على  هو  الرهان  وان  العربي. 
عرب متسكه  اللبناني  اجليش  صمود 
بوحدته وبوالئه للوطن وابتعاده عن 
االنسانية،  بالقيم  وإميانه  الطائفية 
وهذه العوامل متيز اجليش اللبناني 
ال  العامل،  جيوش  من  العديد  عن 
على  وقدرته  تنوعه  جلهة  سيما 
شاء  وان  عديدة.  ازمات  جتاوز 
اهلل حنصد يف عام 2012 مثار هذا 

النجاح، وكل عام وانتم خبري.



صفحة 8    

العرب والعالم

Page 8

الفرنسية  الوطنية  اجلمعية  صادقت 
على مشروع قانون جيرم انكار ابادة 
تهديدات  رغم   ١٩١٥ سنة  االرمن 
يف  سفريها  استدعت  اليت  تركيا 

باريس.
االيدي  برفع  النص  على  وصادق 
اخلمسني  النواب  من  كبرية  غالبية 
احلاضرين بينما عارضه ستة اخرون 
بينما كان االف املتظاهرين حيتجون 
على هذا القانون قرب مقر اجلمعية 
ازمة خطرية  القانون  الوطنية. واثار 
ستتوتر  اليت  وتركيا  فرنسا  بني 
بينما  حمددة  غري  لفرتة  عالقاتهما 
على  العمل  يف  حاليا  البلدان  جيهد 
التعاون لوضع حد للقمع الدامي يف 
سوريا. وينص مشروع القانون على 
الف   ٤٥ قدرها  وغرامة  عاما  السجن 
يورو لكل من ينكر ابادة يعرتف بها 
 ٢٠٠١ منذ  احلال  هو  كما  القانون، 
االرمن  البادة  بالنسبة  فرنسا  يف 
مليون   ١.٥ خلفت  اليت   ١٩١٥ سنة 
تركيا  االرمن. وتعرتف  قتيل حسب 
بسقوط حواىل ٥٠٠ الف قتيل ارمين 
لكن  نفيهم،  خالل  او  معارك  خالل 

بدون ارادة االبادة.
استدعت  القرار،  هذا  على  وردا 
كما  باريس  يف  سفريها  تركيا 
اعلن املتحدث باسم السفارة انغني 
سوالكوغلو. وقال املتحدث سيغادر 
الوزراء  رئيس  وسيوضح  السفري 
بعد  اردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
انقرة  اختذتها  اليت  القرارات  قليل 
من  الفرنسي.  القانون  اعتماد  اثر 
االرمين  اخلارجية  وزير  سارع  جانبه 
عن  التعبري  اىل  نالبانديان  ادوارد 

امتنان بالده.
رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس  واعلن 
طيب اردوغان سلسلة من العقوبات 

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

فرنسا  ضد  والعسكرية  السياسية 
بسبب تبين الربملان الفرنسي قرارا 

يعاقب على انكار ابادة االرمن.
وقال اردوغان ان تركيا ستستدعي 
مجيع  وستعلق  باريس  من  سفريها 
واملشاريع  السياسية  الزيارات 
بينها  ومن  الثنائية  العسكرية 
البلدين.  بني  املشرتكة  املناورات 
ان  لالسف  الصحافيني  امام  وقال 
مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل 
حتذيراتنا ذلك سيفتح جراحا ال تندمل 
الثنائية.  العالقات  جدا يف  وخطرية 
سنعيد  فصاعدا،  االن  من  واضاف 
النظر يف عالقاتنا مع فرنسا. ومعظم 
هذه العقوبات الرتكية على فرنسا، 
حليفتها يف احللف االطلسي، هي يف 

اجملال العسكري.
بالده  ان  قال  اردوغان  ان  اال 
ستوقف مجيع املشاورات السياسية 
جيريان  البلدان  وكان  فرنسا.  مع 
التطورات يف  اخر  حوارا مكثفا حول 
االزمة  ذلك  مبا يف  االوسط  الشرق 
انه  اردوغان  واوضح  سوريا.  يف 
ردا على القانون الذي أقره الربملان 
الفرنسي، فان تركيا ستنظر يف كل 
فرنسا الستخدام  من  طلب عسكري 
العسكرية،  قواعدها  او  تركيا  اجواء 
من  سرتفض  كما  منفصل،  بشكل 
االن فصاعدا اي طلب فرنسي برسو 
اي من سفنها العسكرية يف املوانئ 
الرتكية. وقال رئيس الوزراء الرتكي 
اللجنة  اجتماع  ستقاطع  بالده  ان 
سيعقد  الذي  املشرتكة  االقتصادية 
الثاني، ولن  باريس يف كانون  يف 
تشارك يف اية مشاريع مشرتكة مع 
هذا البلد يف اطار االحتاد االوروبي.
االن  الفرنسي  اخلارجية  وزير  ودعا 
جوبيه تركيا اىل عدم املبالغة يف رد 

الفرنسيني  النواب  الفعل على تبين 
قانونا جيرم انكار ابادة االرمن.

وقال جوبية ما ارجوه هو ان ال يبالغ 
اصدقاؤنا االتراك يف رد الفعل على 
قرار اجلمعية الوطنية الفرنسية وذلك 
بعد اعالن انقرة سلسلة من اجراءات 
الرد الدبلوماسية والعسكرية. وسأل 
تدابري  عن  الفرنسي  اخلارجية  وزير 
ثأرية جديدة حمتملة ميكن ان تتخذها 
انقرة، فأجاب سنرى وامتنى ان تبقى 
ذلك  كان  اذا  احلد  هذا  عند  االمور 
بني  العالقات  ان  واضاف  ممكنا. 
وثيقة  عالقات  هي  وتركيا  فرنسا 
اجملاالت  من  كثري  يف  ومتعددة 
سوية،  بها  لنقوم  الكثري  وهناك 
أخذ  انه  اىل  اخرى  جهة  من  مشريا 
يف  الرتكي  السفري  باستدعاء  علما 
لرد  آسف  جوبيه  وقال  باريس. 
ضبط  اىل  وادعو  هذا  االول  الفعل 

النفس واحلكمة.
الشؤون  ووصف جان ليونييت وزير 
لوحت  تهديدات  الفرنسي  االوروبية 
الربملان  تبين  حال  يف  تركيا  بها 
الفرنسي مشروع قانون جتريم ابادة 
حوار  اىل  ودعا  جوفاء  بانها  االرمن 

هادىء مع انقرة.
اذاعة  سؤال  على  ردا  الوزير  وقال 
على  يأخذ  هل  الدولية  فرنسا 
ال.  تركيا،  تهديدات  اجلد  حممل 
املوقعة  تركيا  ان  الوزير  واوضح 
االحتاد  داخل  دولية  التزامات  على 
للتجارة  العاملية  واملنظمة  االوروبي 
العتبارات  ما  بلد  متييز  ميكنها  ال 
تهديدات  انها  واضاف  سياسية. 
نعود  ان  ينبغي  انه  واعتقد  جوفاء 
اىل حوار اكثر رصانة النه ال جدوى 
اجلانب  هذا  من  الكراهية  اثارة  من 

او ذاك.

الربملان الفرنسي جيرم إنكار إبادة األرمن
وانقرة ترد باستدعاء السفري وجتميد التعاون

انتهت مساء امس االول املرحلة 
املصرية  االنتخابات  من  الثانية 
جولتني  على  اجريت  اليت 
البالد  حمافظات  ثلث  ومشلت 
فيما تواصلت االحتجاجات على 
اجليش  لقوات  العنيف  التعامل 
مع  اشتباكات  خالل  والشرطة 
بانهاء  املطالبني  املتظاهرين 
ارتفعت  العسكري  احلكم 

حصيلتها اىل ١٧ قتيال.
يف  االقرتاع  مكاتب  واغلقت 
يف  مساء  السابعة  الساعة 
تسع حمافظات من بينها اجليزة 
وكانت  واسوان  والسويس 
يف  منها  اضعف  االقبال  نسبة 

اجلوالت السابقة.
وكان على الناخبني خالل جولة 
اختيار  املرحلة  هلذه  االعادة 
انتخابهم  يتم  الذين  النواب 
يف  الفردية  الدوائر  بنظام 
وتنافس  التسع.  احملافظات 
احلرية  حزب  اجلولة  هذه  يف 
مجاعة  عن  املنبثق  والعدالة، 
حزب  مع  املسلمني،  االخوان 
النور السلفي على نسبة كبرية 
من املقاعد اليت مل حتسم بعد.

حصلت  االخوان  مجاعة  وكانت 
يف  االصوات  من   %٣٦ على 
حصد  بينما  االوىل  املرحلة 
االصوات  من   %٢٤ السلفيون 
جمتمعني  االسالميون  وفاز 

ب٦٥% من االصوات.
اليها  دعت  تظاهرة  وعشية 
حركات شبابية واحزاب سياسية 
اسم  حتت  التحرير  ميدان  يف 
مجعة رد الشرف، اعلنت وزارة 

انتهاء املرحلة الثانية من اإلنتخابات املصرية واستمرار 
اإلحتجاجات على العنف ضد املتظاهرين 

امس  مساء  املصرية  الصحة 
ارتفاع ضحايا االشتباكات

القاهرة  اليت وقعت يف وسط 
مساعد  وقال  قتيال.   ١٧ اىل 
ان  شيحة  هشام  الصحة  وزير 
اثنني من املصابني توفيا امس 
يف مستشفى القصر العيين يف 

القاهرة متأثرين جبراحهما.
امس  طالبية  تظاهرات  ونظمت 
يف جامعة عني مشس بالقاهرة 
ويف جامعة االسكندرية احتجاجا 
ضد  العنف  استخدام  على 

املتظاهرين واملتظاهرات.
يف  بدأت  االشتباكات  وكانت 
امام  اجلاري  االول  كانون   ١٦
كانوا  حيث  الوزراء  مقر جملس 
قيام  على  احتجاجا  يعتصمون 
الوزراء  رئيس  بتعيني  اجليش 
يصفونه  الذي  اجلنزوري  كمال 

بانه من رجال النظام السابق.
حسني  املشري  واصدر  هذا، 
رئيس  العام  القائد  طنطاوي 
اجمللس األعلى للقوات املسلحة 
الشعب  جملس  بدعوة  قرارًا 
اجلديد لعقد اوىل جلساته يوم 
كانون   ٢٣ املوافق  اإلثنني 

الثاني املقبل.
اجلنزوري

رئيس  قال  الوقت،  هذا  يف 
كمال  املصري،  الوزراء 
إن  االول،  امس  اجلنزوري، 
مليار  سوى  تتلقَّ  مل  مصر 
دوالر من أصل أكثر من عشرة 
الدول  بعض  وعدت  مليارات 
الثورة  أعقاب  يف  بتقدميها 
السابق  بالرئيس  أطاحت  اليت 

خروج  إىل  الفتًا  مبارك،  حسين 
٩ مليارات دوالر من مصر يف 

غضون أشهر قليلة.
مؤمتر  يف  اجلنزوري  وذكر 
يف  األوضاع  تناول  صحايف 
مصر بعد موجة العنف األخرية: 
بعد الثورة العظيمة وعدتنا دول 
غربية وعربية مبساعدات كثرية 

مل يصل منها سوى القليل.
وأوضح رئيس الوزراء املصري 
أن الدول العربية قررت تقديم 
١٠ مليارات، يف شكل مساعدات 
وقروض ميسرة، مل حتصل منها 
دوالر  مليار  على  سوى  مصر 
فقط. وتابع: الواليات املتحدة 
قررت دعم مصر ب ٢.٢٥ مليار 
جدولة  إعادة  دوالر يف صورة 
للمشروعات  وإعانة  ومنحة 
الصغرية.. مل حنصل منها على 

شيء أيضا.
التوافق  أهمية  على  وشدد 
كان  العامل  إن:  قائال  الداخلي 
مستعدا ملساندة مصر ودعمها، 
هذا  واستمر  لثورته  احرتاما 
الطيب  واالستعداد  االحرتام 

شهورا.
توقف  إىل  اجلنزوري  وأشار 
رغم  اخلارجية  االستثمارات 
وخروج  جلذبها،  اجلهود 
من  دوالرات  مليارات  تسعة 
االستثمارات يف غضون شهور 
قليلة. ويف األثناء، أدت ضغوط 
بيع األجانب إىل تراجع مؤشرات 
األسهم املصرية يف التعامالت 
موقع  وفق  اخلميس،  املبكرة 

أخبار مصر الرمسي.
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1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

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

1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years
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3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and 
New Zealand

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

   Make or break NFP this evening 

Treasury Department 
Email: treasury@arabbank.com.au 
Web: www.arabbank.com.au 
Phone: +61 2 9232 3844 
Fax: +61 2 9221 5428 
Reuters Dealing Code: AABA 
Twitter: www.twitter.com/ABAL_Treasury 
 
Treasurer Treasury Dealers 
Anthony Issa David Scutt     Michelle Sheldon 
 
To receive this report daily, please email the word 
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au 
 

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

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

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

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
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امس   صباح  العراقيون  افاق 
تفجريات  اعنف  على  االول 
اشهر  منذ  البالد  تستهدف 
القتلى  عشرات  اوقعت 
هجمات  سلسلة  يف  واجلرحى 
فيما قتل مخسة  بغداد،  هزت 
يف  واحدة  عائلة  من  افراد 

بعقوبة مشال العاصمة.
وهذه اول سلسلة هجمات تهز 
االنسحاب  اكتمال  منذ  البالد 
االحد  االمريكي  العسكري 
من  عددا  ان  علما  املاضي، 
هجمات  يف  قتلوا  االشخاص 
املاضية  االيام  خالل  متفرقة 
يف مناطق خمتلفة من العراق. 
وتأتي هذه اهلجمات يف وقت 
ازمة  وقع  على  البالد  تعيش 
خلفية  على  حادة  سياسية 
حبق  توقيف  مذكرة  اصدار 
اهلامشي  طارق  الرئيس  نائب 
فرق  على  باالشراف  املتهم 
يهدد  بات  تطور  يف  موت، 
التوافق السياسي اهلش الذي 

تستند اليه احلكومة.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
 ٥٧ ان  طارق  زياد  الصحة 
شخصا قتلوا فيما اصيب ١٧٦ 
وقعت يف  هجمات  جبروح يف 
احلصيلة  انها  مؤكدا  بغداد، 
النهائية لوزارة الصحة. وذكر 
وزارة  يف  مصدر  جهته  من 
قتلوا  شخصا   ٦٣ ان  الداخلية 
اليوم  ١٢ هجوما  من  اكثر  يف 

فيما اصيب ١٩٤ جبروح.
نوري  الوزراء  رئيس  واصدر 
فيه  ربط  بيانا  املالكي 
والتطورات  التفجريات  بني 
ان  اعترب  حيث  السياسية، 
واختيار  اجلرائم  هذه  توقيت 
لكل  اخرى  مرة  يؤكد  اماكنها 
السياسية  الطبيعة  املشككني 
هؤالء  يريد  اليت  لالهداف 
املالكي  واستقبل  حتقيقها. 
اركان  رئيس  بغداد  يف 
اجلنرال  االمريكي  اجليش 
بيان  وذكر  اوديرنو.  راميوند 
ان  املالكي  مكتب  عن  صادر 
رئيس الوزراء دعا خالل اللقاء 
جتهيز  عملية  يف  االسراع  اىل 
حتتاجه  مبا  العراقية  القوات 
الالزمة  واآلليات  املعدات  من 

لعملها.
من جهته اكد اوديرنو استعداد 
يف  العراق  مع  للتعاون  بالده 
وتسليح  وجتهيز  تدريب  جمال 

رئاسة الربملان العراقي تدعو اىل عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل
٧٠ قتيالً و٢٠٠ جريح بأعنف يوم دموي تشهده بغداد بعد انسحاب االمريكيني

القوات العراقية. وقد اصدرت 
السفارة االمريكية بيانا ادانت 
االرهابية،  اهلجمات  بشدة  فيه 
وخباصة  املهم  من  انه  معتربة 
ان  احلرجة  الفرتة  هذه  خالل 
يف  السياسيون  القادة  يعمل 
العراق على وضع حل للخالفات 
يتفق  ومبا  السلمية  بالطرق 

والدستور والقوانني.
ان  امريكي  مسؤول  وقال 
السياسة االمريكية جتاه العراق 
اىل  تستند   ٢٠٠٣ عام  منذ 
القرار ١٤٨٣ الداعي اىل عراق 
ومتعدد  وموحد  دميوقراطي 
وفدرالي، واي حتد هلذا االطار 
الدستوري سيشكل مصدر قلق 

كبري بالنسبة لنا.
التفجريات،  هذه  ضوء  وعلى 
قررت رئاسة الربملان العراقي 
لقادة  طارئ  اجتماع  عقد 
اجلمعة  اليوم  السياسية  الكتل 
االمين  الوضع  تدارك  بهدف 
تفاصيل  ويف  والسياسي. 
يف  املصدر  ذكر  اهلجمات، 
١٦ شخصا  ان  الداخلية  وزارة 
انفجار  يف   ٣٤ واصيب  قتلوا 
استهدفتا  ناسفتني  عبوتني 
مصنعا يف منطقة عالوي وسط 
انتحاريا  ان  واضاف  بغداد. 
استهدف  مفخخة  سيارة  يقود 
مبنى هيئة النزاهة يف الكرادة 
ما ادى اىل مقتل ٢٣ واصابة 
سيارة  وانفجرت  آخرين.   ٤٦
االعظمية  منطقة  يف  مفخخة 
شخصني  مقتل  اىل  ادى  ما 

واصابة ٨ آخرين جبروح.
ويف الشعلة، قتل ٧ اشخاص 
واصيب ٩ جبروح بانفجار عبوة 
بينما قتل ٣ اشخاص  ناسفة، 
واصيب ١٤ بانفجار عبوة قرب 
كما  العامل،  حي  يف  مدرسة 
منطقة  اشخاص يف   ٣ اصيب 
عبوة  بانفجار  املعظم  باب 
انفجرت  الدورة،  ناسفة. ويف 
وسيارة  ناسفة  عبوات  ثالث 
مفخخة يف حي ابو تشري ما ادى 
اىل مقتل ٨ اشخاص واصابة ٣٧ 
جبروح، فيما اصيب ٤ آخرون 
يف شارع الستني بانفجار عبوة 
ناسفة. ويف حي امليكانيك يف 
الصقة  عبوة  انفجرت  الدورة، 
على سيارة مدنية وقتل فيها 

شخص فيما اصيب آخر.
شخص  قتل  الغزالية  ويف 
واصيب آخر جبروح يف سقوط 

جممع  على  كاتيوشا  صاروخ 
شخصان  قتل  كما  سكين. 
سياسة  بانفجار   ٩ واصيب 
االمني  منطقة  يف  مفخخة 
الثانية، فيما اصيب ١٩ بانفجار 
عبوات ناسفة وسيارات مفخخة 
والبياع  واحلارثية  الريموك  يف 

والعامرية.
وقت  يف  اهلجمات  ووقعت 
العاصمة  شوارع  فيه  تكتظ 
وتسببت  والسيارات،  باملارة 
بفوضى يف شوارع املدينة اليت 
كانت جتوبها سيارات االسعاف 
وزارة  واعلنت  توقف.  دون 
تستنفر  انها  العراقية  الصحة 
بغداد  يف  الصحية  مؤسساتها 
الستقبال  باملئة   ١٠٠ بنسبة 

ضحايا االنفجارات االجرامية.
ويف بعقوبة، قتل مخسة افراد 
اقتحم  بعدما  واحدة  عائلة  من 
قادة  احد  منزل  مسلحون 
عبد  ويدعى  الصحوة  قوات 
بركات راسم ٥٤ عاما يف قرية 
يف  ملصدر  وفقا  اهلامشيات، 
جنديان  وقتل  دياىل.  عمليات 
قبل  من  نار  باطالق  عراقيان 
نقطة  على  جمهولني  مسلحني 
تفتيش يف حي القادسية يف 
شرق املوصل، حبسب ما افاد 
مالزم اول يف اجليش فرانس 

برس.
لالمني  اخلاص  املمثل  ومحل 
العام لالمم املتحدة يف العراق 
قيادات  كافة  كوبلر  مارتن 
تعمل  ان  مسؤولية  العراق 
بصورة عاجلة ومسؤولة ومتحدة 
لالضطالع مبسؤولياتها من اجل 

انهاء العنف.
االحتاد  خارجية  وزيرة  وادانت 
سلسلة  اشتون  االوروبي 
استهدفت  اليت  التفجريات 
غري  حوار  اىل  ودعت  بغداد 
ازمة  تصيب  فيما  مشروط 
العراقية  املؤسسات  سياسية 

بالشلل.
سلسلة  بريطانيا  وادانت 
التفجريات اليت شهدها العراق 
شخصا،   ٥٧ مقتل  اىل  وادت 
ودعت االحزاب السياسية اىل 
استقرار  اجل  من  معا  العمل 

البالد.
وادانت سوريا االعتداءات اليت 
القتلى  عشرات  عن  اسفرت 
وزارة  اعلنت  كما  بغداد،  يف 

اخلارجية يف بيان.
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اسرتاليات

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

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

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

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

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

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

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

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

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

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

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

J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄
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الفلسطينية  الفصائل  قادة  عقد 
مسبوق  غري  اجتماعا  القاهرة  يف 
ملنظمة  املؤقت  القيادي  لالطار 
اوىل حنو ضم  خطوة  التحرير يف 
بعد  اليها  واجلهاد  حركيت محاس 
حلركة  منازع  بال  هيمنة  من  عقود 

فتح على مؤسساتها.
حبث  اطار  يف  االجتماع  وعقد 
املصاحلة  اتفاق  تنفيذ  اليات 
شهر  وقع يف  الذي  الفلسطينية 
الرئيس  حبضور  املاضي،  ايار 
فتح،  حركة  زعيم  عباس،  حممود 
ورئيس املكتب السياسي حلماس 
العام حلركة  خالد مشعل واالمني 
اجلهاد االسالمي رمضان عبد اهلل 
الفصائل  قادة  جانب  اىل  شلح 

االخرى.
ان  اللقاء  عقب  مشعل  وقال 
ملنظمة  املؤقتة  القيادة  اجتماع 
التحرير يشكل بداية ممتاز وفاحتة 
املنظمة  تفعيل  طريق  على  خري 
اليها.  الفصائل  مجيع  ودخول 
االجتماع  اجواء  مشعل  واضاف 
متوفرة  االرادة  وكانت  ممتازة 
كبرية  خطوة  واعتربه  اجلميع  لدى 
الوطنية  املصاحلة  صعيد  على 

الفلسطينية.
املوحد  القيادي  االطار  واجتماع 
نوعه  من  االول  هو  للمنظمة 
انشائه  على  االتفاق  مت  ان  منذ 
اجلهود  ضمن   ٢٠٠٥ العام  يف 
الرامية اىل اصالح منظمة التحرير 
احلركات  ابرز  لضم  الفلسطينية 
وهي  الفلسطينية  االسالمية 
اليها.  االسالمي  واجلهاد  محاس 
اخلالفات  بسبب  تنفيذه  وتأخر 
بني فتح ومحاس اليت نشبت بعد 
 ٢٠٠٦ عام  التشريعية  االنتخابات 
التالي  العام  يف  محاس  وقيام 
بالسيطرة على قطاع غزة بالقوة.

ومن املفرتض ان يتم حتديد حجم 

عباس اجرى حمادثات مع طنطاوي والعربي حول التطورات يف املنطقة
املنظمة  الفصائل يف  متثيل هذه 
الوطين  للمجلس  انتخابات  عرب 
فيها  هيئة  اعلى  الفلسطيين، 
واليت تعترب مبثابة برملانها. وقال 
الناطق باسم محاس فوزي برهوم 
يف بيان ان الرئيس عباس وقع 
على مرسوم رئاسي باعتماد جلنة 
االنتخابات  هذه  على  تشرف  عليا 
الزعنون،  سليم  تكليف  مت  وانه 
الوطين  للمجلس  احلالي  الرئيس 
ستضم  اليت  اللجنة  هذه  برئاسة 
وسينعقد  فصيل.  لكل  ممثال 
اللقاء األول هلذه اللجنة يف عمان 
يف منتصف كانون الثاني القادم 

حبسب برهوم..
واضاف برهوم انه مت خالل اللقاء 
توزيع مقرتح حول قانون انتخابات 
املنظمة على احلضور حبيث تدرسه 
فصيل  كل  رد  ويقدم  الفصائل 
قبل ١٥ كانون الثاني ملناقشته يف 
اللقاء األول للجنة. كما مت التأكيد 
خالل االجتماع حبسب برهوم على 
شعبنا  بقضايا  االهتمام  ضرورة 
الفلسطيين ووجود رؤية مشرتكة 
أجلها  من  والنضال  عنها  للدفاع 

ومحايتها.
وفد  رئيس  اعلن  جانبه  من 
القاهرة  لقاءات  يف  فتح  حركة 
القيادي  االطار  ان  االمحد  عزام 
جمددا  سيجتمع  للمنظمة  الؤقت 
قي القاهرة يف الثاني من شباط 
املقبل. وكان امحد اكد قبل بدء 
خاصة  أهمية  يكتسب  انه  اللقاء 
من  بعد ست سنوات  يأتي  كونه 
إعالن القاهرة وتأخر عقده بسبب 

االنقسام.
االجتماع  هذا  مهمة  واضاف 
تفعيل  واملركزية  األساسية 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الوطين  اجمللس  تشكيل  وإعادة 
الفلسطيين وفق ما جاء يف إعالن 

على  والعمل   ٢٠٠٥ عام  القاهرة 
للمنظمة  الفصائل  بقية  دخول 
شرعي  كممثل  مكانتها  يعزز  مبا 

ووحيد للشعب الفلسطيين.
جهاز  رئيس  ألقى  جهته،  من 
الوزير  املصرية  االستخبارات 
كلمة  االجتماع  خالل  موايف  مراد 
يكون  بأن  أمله  عن  فيها  عرب 
البداية  مبثابة  االجتماع  هذا 
مل  من  جديدة  ملرحلة  احلقيقية 
الفلسطيين،  البيت  الشملوترتيب 
اهلدف  هو  النجاح  يكون  وأن 
املشاركني.  للسادة  واملقصد 
متطلعني  اليوم  جنتمع  وقال 
خلف  املاضي  تاركني  للمستقبل 
أن  على  العزم  عاقدين  ظهورنا 
جانبا  الفلسطينية  اخلالفات  ُننحي 
بها  متر  اليت  املرحلة  هذه  خالل 
على  للحفاظ  الفلسطينية  القضية 
البناء الفلسطيين الداخلي. وشدد 
موايف على أن مصر قيادة وشعبا 
حريصة على القضية الفلسطينية، 
اليت  الفلسطيين  الشعب  ووحدة 
سلم  من  درجة  أعلى  يف  تندرج 

أولويات األمن القومي املصري.
وحبث عباس، خالل استقباله أمني 
عام اجلامعة العربية نبيل العربي، 
بالقاهرة،  األندلس  قصر  يف 
الساحة  على  التطورات  جممل 

الفلسطينية.
اجلامعة  عام  أمني  عباس  ووضع 
االتفاق  مت  ما  بتفاصيل  العربية 
الوطين  عليه خالل جلسات احلوار 
جلنة  اجتماع  ونتائج  الشامل، 
امس  عقدت  اليت  التحرير  منظمة 
كما  برئاسته.  األول  اجتماعها 
اجلارية  االتصاالت  اللقاء  تناول 
واجلهود  السالم،  عملية  بشأن 
العضوية  على  للحصول  املبذولة 
األمم  يف  لفلسطني  الكاملة 

املتحدة ومؤسساتها املختلفة.

دميرتي  الروسي  الرئيس  حذر 
مدفيديف من ان متطرفني يسعون 
روسيا  االستقرار يف  عدم  الثارة 
هزت  اليت  االحتجاجات  موجة  عرب 
برملانية  انتخابات  بعد  الكرملني 

متنازع عليها.
خطابه  يف  مدفيديف  وتعهد 
قبل  االمة  اىل  االخري  السنوي 
اىل  للسلطة  املتوقع  التسليم 
فالدميري بوتني العام املقبل، بأن 
بالتدخل  للغرب  تسمح  لن  روسيا 
منذ  تشهدها  احتجاجات  اكرب  يف 
سعيا  بدا  وفيما  ولكن  سنوات. 
قد  املزاج  بأن  لالقرار  جانبه  من 
من  عاما   ١٢ بعد  البالد  يف  تغري 
من  جمموعة  اقرتح  بوتني،  هيمنة 

مدفيديف يهاجم متطرفني يسعون الثارة الفوضى يف روسيا
االصالحات السياسية بينها العودة 
حلكام  املباشرة  االنتخابات  اىل 
املناطق. وقال بوتني قبل يومني 
يف  للمعارضة  جديد  احتجاج  من 
عشرات  حيشد  ان  يتوقع  موسكو 
التالعب  حماوالت  ان  االالف 
وايقاعهم يف  الروس  باملواطنني 
اخلطأ وتأجيج الصراعات االجتماعية 
غري مقبول. وتابع لن نسمح ملثريي 
بتوريط  واملتطرفني  االضطرابات 
مضيفا  مغامراتهم،  يف  اجملتمع 
التدخل  ازاء  ايضا  نتسامح  ولن 

االجنيب يف شؤوننا الداخلية.
حتتاج  روسيا  ان  مدفيديف  وقال 
اىل  وليس  الدميقراطية  اىل 
هناك  يكون  ان  جيب  الفوضى. 

بالنزاهة.  واميان  باملستقبل  ثقة 
ملدفيديف  السنوي  اخلطاب  وجاء 
بعد  الربملان  غرفيت  اجتماع  امام 
جرت  اليت  التشريعية  االنتخابات 
االول  كانون  من  الرابع  يف 
يكن  مل  حادا  اخنفاضا  وعكست 
احلاكم  للحزب  الدعم  يف  متوقعا 
وتبعتها احتجاجات حاشدة بناء على 

اتهامات بتزوير االنتخابات.
من  االالف  عشرات  وخرج 
بعد  الشوارع  اىل  االشخاص 
اسبوع من االنتخابات احتجاجا على 
بينما  ونتائجها،  االنتخابات  سري 
على  الف شخص   ٤٠ قرابة  تعهد 
احتجاج  يف  باملشاركة  فيسبوك 

جديد يف موسكو السبت. 
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:

*املحامية بهية ابو حمد*

1. Being married to more 
than one person at the 
same time is
1) legal, because it is a 
valid religious practice
2) against Australian law
3) illegal, unless practiced 
with permission of a 
religious leader
4) against the law because, 
since the government 
is secular, all religious 
practices are illegal

2. Australia is a 
1) royal republic
2) constitutional republic
3) republican monarchy
4) constitutional monarchy

3. Which legal document 
sets out the basic rules 
for the government of 
Australia?
1) The Commonwealth of 
Australia Constitution Act 
1900
2) The Commonwealth of 
Australia Constitution Act 
1901
3) The Constitution Act 
1788
4) The Constitution of 
Australia 1915

4. Anzac Day is observed 
each year on
1) the 25th of December
2) the 25th of April
3) the 25th of January
4) the 26th of January

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

5. What is Royal Assent?
1) one of the “reserve 
powers” of the Governor-
General
2) the appointment of a 
Governor by Her Majesty 
Queen Elizabeth II
3) the signing of the Bill 
by the Governor-General, 
which makes it a law
4) agreeing, by the 
Governor-General, to 
change the constitution, 
once double majority is 
achieved
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<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èfl÷]
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
<H^ÈfiÁfi^ŒÊ <^Èâ^Èâ <ÌïÁ Ü⁄ <Í‚Ê
<Ö]Éa <T<–ËÜ <Ìf√÷<g√◊Ë<ÎÜe<·_Ê
<^«÷] <Ì÷Ê^¶ <Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
<H«Ìn÷^n÷]Ê <±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ÷] <ÖÊÅ
<öÁ Ü⁄ <Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <ÏÅÇé⁄
<‡⁄ <lÖÑuÊ <J«^ËÖÁjâÅÊ <^Èâ^Èâ
<ÃÒ^�÷] <—^Ài] <ÿËÇ√i <ª <ovf÷]»
<ÇŒ<‰fi˘<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
<– ]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«l^Èu¯í÷]
èÈfu

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

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

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

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

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

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

J«l^�◊ä÷]<∞e<^⁄
<gj”⁄ <ÌÚÈ‚ <≈^€jq]» <±] <kÀ÷Ê
<ÿ⁄^“ <ÖÁñu <ª <Íe^Èfl÷] <ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H^„Ò^ñ¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<˜<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ^€¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]
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<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
<Ã÷^≠<^‚Å^œ√fi] <·]Ê<HÌÈŒ^nÈ⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

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

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

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

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

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

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

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

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

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

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

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

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfi^flf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�fi] <gÒ^fl÷]
<ÌËÜ£] <{ <·^flf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
<HÕ¯} <ÿí¨<%» <‰fi_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒ^fl⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê
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الثاني  تشرين  شهر  خالل 
اهلجرة  دائرة  اعلنت   ،2011
املعاهدات  اسرتاليا  يف 
اجلديدة اليت وقعتها مع الدول 

التالية:

اندونيسيا، والفيلبني، واهلند، 
واملتعلقة  وهولندا،  وبلغاريا، 
العامة  الصحة  طلبات  بتقديم 

بواسطة األنرتنيت .

املذكورة  املعاهدات  أصبحت 
 28 من  ابتداء  نافذة  اعاله 

تشرين الثاني 2011.

ما الغاية من هذه املعاهدات؟

من  التأكد  هو  منها  الغاية 
لتأشرية  الطلبات  مقدمي  ان 
منها  يستفيدوا  سوف  معينة 
مبعامالتهم،  البت  لتسهيل 
باألخص بنتائج التحاليل الطبية 
سرتسل  واليت  املطلوبة، 
بشكل  املختصة  اجلهات  اىل 

سريع.

باملعاهدات  األلتزام  يتم  كيف 
املذكورة؟

حيقق  ان  الطلب  مقّدم  على 
األمور التالية:

الطيب  الفحص  اكمال      -1
وذلك  الكرتونية،  بطريقة 
مبعامالته،  البت  لتسهيل 

واحلفاظ على نزاهتها.

لوقت  االنتظار  عدم      -2
نتائج  على  للحصول  طويل 
اىل  وارساهلا  الطيب،  الفحص 

اجلهات املختصة.

لديهم  اليت  البلدان  هي  ما 
معاهدات مماثلة؟

نفس  عندها  اليت  البلدان 
املعاهدات هي:

كولومبيا   – بلغاريا   – الربازيل 
اندونسيا   – كونغ  هونغ   -
ماكاو-    – ماليزيا  ايرلندا-    –
الفيلبني   – هولندا    - نابال 
كوريا  جنوب   – سنغافورا    -
تايالند -  اململكة  تايوان –   –

املتحدة،  وفييتنام.

هذه  من  الفائدة  ما 
املعاهدات؟

بان  واهمها،  كبرية  الفائدة 
نتائج التحاليل سرتسل بطريقة 
خمتص  مكتب  اىل  الكرتونية 
عائد لدائرة اهلجرة يف سدني، 
التحاليل  ارسال  يتم  ثم  ومن 
االطباء  قبل  من  لتقييمها 
خالل  واحيانًا  ساعة،   48 خالل 

دقائق. 

تؤمن هذه الطريقة ملقّدم  إذًا – 
الطلب الثقة التامة بان حتاليله 
بالتمام  كاملة  ستكون  الطبية 
،ويف املكان الذي ينبغي فيه 
اضاعتها  فرص  و  تكون،  ان 

قد زالت كليا.

ما هي القوانني اجلديدة 
للصحة العامة؟

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
من  قليل  عدد   - االلكرتونية( 
يف  يستمرون  األسرتاليني 
العقاري  الرهن  دفعات  سداد 
على الرغم من استمرار حالة عدم 

اليقني االقتصادية العاملية.
أصحاب  نسبة  واخنفضت 
من  يتمكنون  ال  الذين  املنازل 
السكين  القرض  أقساط  دفع 
مجيع  يف  احملدد  الوقت  يف 
سبتمرب،  شهر  يف  البالد  أحناء 
مارس  منذ  الربع  باخنفاض حنو 
ملؤسسة  تقرير  أخر  أظهر  كما 
قروض  بشأن  »فيتش« 

الرهن العقاري السكين.
لألسر  الكبري  اإلنفاق  مع  ولكن 
خماطر  ترتفع  قد  امليالد،  لعيد 
التخلف عن الدفع مرة أخرى يف 
أوائل العام املقبل، على الرغم 
احلالي  املستهلكني  هوس  من 

مع خفض الديون.
وقالت فيتش أن حتسني قدرة 
املقرتضني على سداد القروض 
كبري  حد  إىل  يرجع  أخرى  مرة 
على  املركزي  البنك  إبقاء  إىل 

استقرار أسعار الفائدة.
والتخفيضات األخرية يف أسعار 
خالل  مرتني  متت  اليت  الفائدة 
من  للعديد  قدمت  شهرين 
املقرتضني مزيد من املساعدة.

ما ال يقل عن 1.42 يف  فشل 
دفع  املقرتضني يف  من  املائة 
يف  العقاري  الرهن  أقساط 
سبتمرب  يف  يومًا   30 غضون 
يف  مستوى  أعلى  مع  مقارنة 
 1.77 إىل  وصل  الذي  مارس 

يف املائة.
املدير  زينسي  جيمس  وقال 
مؤسسة  يف  االقتصادي 
اليت  املناطق  ''تلك  فيتش 
أظهرت حساسية قوية ملعدالت 
العوامل  بسبب  العقاري  الرهن 
واليت  واالقتصادية  االجتماعية 
كانت األكثر تضررا يف مارس 
عيد  يف  اإلنفاق  بسبب   2011
امليالد وزيادة معدالت الفائدة 
معدالت  من  أكثر  واالستفادة 

نقدية مستقرة''.
وقال التقرير أنه حتى يف أجزاء 
من البالد حيث وصلت معدالت 
حبس الرهن العقاري إىل أعلى 
درجتها، مثل ليفربول وفريفيلد 
وكوينزالند،كانت  سيدني  يف 

العقاري  الرهن  أزمة  استمرار 
من  الرغم  على  أسرتاليا  يف 

عدم اليقني االقتصادي

قد  املقرتضني  من  قلياًل  عددًا 
سقطت عليهم املتأخرات.

وطنًا  فيكتوريا  وكانت 
يف  تعقال  األكثر  للمقرتضني 
وأماكن  ملبورن  وكانت  البالد. 
األكثر   Researchو  Eltham مثل 
املقرتضني،  جانب  من  ثقة 
يف  فقط  املائة  يف   0،54 مع 

املتأخرات.
ايست  برايتون  كانت  ولكن 
يف  املقرتضني  أسوأ  بني  من 

الدولة.
وقال السيد زينسي ''جنوب غرب 
الضواحي يف سيدني والساحل 
يف  كوست  وجولد  املركزي، 
غرب  جنوب  ومنطقة  كوينزالند 
أسرتاليا الغربية ال تزال تعاني 

من متأخرات فوق متوسطة.
مثل  بسيدني  الضواحي  وكان 
وغرايز  وساذرالند   ،Kirrawee
من أدنى معدالت الرهن العقاري 

االفرتاضي يف البالد.
ال  أن كوينزالند  وقالت فيتش 
تزال يف حالة أسوأ أداًء بسبب 
الطبيعية،  الكوارث  من  سلسلة 
العام  امليالد  واإلنفاق يف عيد 
االجتماعية  والعوامل  املاضي 

واالقتصادية.
إىل  نيلسون،  خليج  وكان 
الشمال من نيوكاسل أسوأ أداًء 
يف مبلغ القرض عن طريق الرمز 
الربيدي، وتسجيل نسبة اجلنوح 

بنسبة 7.8 يف املائة.
أداء  أسوأ  ثاني  أيضا  وكان 
الرمز الربيدي من قبل عدد من 

الناس يف املتأخرات، مع
31 من أصل كل 1000 فشلوا 

يف السداد.
أيضًا  الضعيف  األداء  ومشل 
نيو  يف   Budgewoi من  كل 
 Casuarinaو ويلز،  ساوث 
والية  يف   Helensvaleو  WA

كوينزالند.
وقال التقرير أن ''فيتش« قد 
الحظت أيضا وجود عدًدا متزايُدا 
من ضواحي أسوأ أداء يف أكثر 
كانت  اسرتاليا  يف  ضاحية   20
مثل  السياحية  الوجهات  يف 
هيدز،  نوسا  إيرلي،  شاطئ 
وخليج  بارادايس  وسرفرز 

نيلسون.
 The Sydney Morning :املصدر

Herald
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رأى وزير اهلجرة السايق فيليب 
ال  املاليزي  احلل  ان  رادوك 
يزال من املمكن السري فيه إىل 
األمام إذا تعهد البلد )ماليزيا( 
رمسيا بعدم إعادة الالجئني إىل 

البلد الذي اضطهدهم.
واعترب السيد رادوك ان صفقة 
املبادلة اليت أبرمها حزب العمال 
مع ماليزيا ميكن أن تشكل جزءا 
اتفاق تسوية مع املعارضة  من 
يف  املعاجلة  العادة  الفيدرالية 

اخلارج.
لصحف  رادوك  السيد  وقال 
فريفاكس »يف رأيي جيب على 
إضفاء  إىل  تسعى  أن  احلكومة 
ترتيبات  على  الرمسي  الطابع 
تنص  ماليزيا  مع  رمسية  غري 
االشخاص  اعادة  عدم  على 
الذين يتم التأكد من وضعيتهم 
أماكن  إىل  جمددا  كالجئني 

االضطهاد...«.

رادوك: »احلل املاليزي« ممكن

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
خبري  قال   - االلكرتونية( 
سائقي  أن  اليوم  اقتصادي 
بعض  توقع  عليهم  السيارات 
االحتفاالت مع توقعات باخنفاض 
أسعار البنزين مبعدل 2 سنت لكل 

لرت يف األسبوعني املقبلني.
البنزين  سعر  متوسط  وكان 
األسرتالي  الرصاص  اخلالي من 

قد اخنفض سنتًا واحدًا إىل
140.7 سنتًا يف للرت الواحد يف 
األسبوع املنتهي يف 18 سبتمرب 
وفقًا ملا أعلنه املعهد األسرتالي 

للبرتول.
احمللي  البنزين  سعر  واخنفض 
من 1.3 سنتًا إىل 139.0 سنتًا 
سعر  اخنفض  بينما  الواحد  للرت 
 0.4 بنسبة  اإلقليمي  البنزين 

سنتًا إىل 144.1 سنتًا.
االقتصادي  اخلبري  وقال 
يغتفر  قد  سيبستيان  سافانس 
اعتقادهم  السيارات  ألصحاب 
ملدة  راكدة  كانت  األسعار  أن 
من  بالرغم  ماضيني  أسبوعني 
أسعار  يف  التدرجيي  االخنفاض 

البنزين.
أن  االثنني  بيان  يف  وأضاف 
يف  اآلن  احمللي  البنزين  سعر 
أوائل  منذ  مستوياتها  أدني 
أخبارًا  هناك  وسيكون  سبتمرب 

جيدة قريبًا.
الوقود  أسعار  أن  إىل  وأشار 
من املرجح أن تكون أرخص يف 
مع  املقبلني  األسبوعني  غضون 

قوة الدوالر األسرتالي.
احلصول  داروين يف  واستمرت 
من  خالي  بنزين  أجود  على 
سنتًا   151.8 بسعر  الرصاص 
حصلت  بينما  الواحد،  للرت 
ملبورن على األرخص بنسبة 1.1 
سنتًا   137.9 بسعر  ليباع  سنتًا 

للرت الواحد.
العادي  الوقود  سعر  واخنفض 
ماعدا  الكربى  املدن  مجيع  يف 
كان  )حيث  وهوبارت  داروين 
للرت  سنتًا   150.2 عند  مستقرًا 
ارتفع  حيث  وكانبريا  الواحد 
سنتًا   146.4 بـ  ليكون   %0.1

للرت الواحد.
Herald Sun :املصدر

توقعات باخنفاض أسعار الوقود حبلول عيد امليالد يف اسرتاليا

»ان  رادوك  السيد  وأوضح 
احملكمة العليا وجدت ان ماليزيا 
الرتتيبات  تلك  الن  مقبولة  غري 

مل تكن رمسية«.
وجاءت تصرحيات السيد رادوك 
بعد ان قال وزير اهلجرة كريس 
بوين انه ال يستبعد اللجوء اىل 
حزب  سياسة  بشأن  تنازالت 
اللجوء  لطاليب  بالنسبة  العمال 
نية  مفاوضات حسن  يريد  ألنه 

مع املعارضة.
اي  لتلفزيون  على سؤال  وردا 
احلماية  تأشريات  بي سي حول 
مركز  فتح  وإعادة  املؤقتة 
زوارق  وقطر  للمعاجلة  ناورو 
اجاب  الوراء  اىل  )الالجئني( 
لن  احلكومة  ان  بوين  الوزير 
تضع مقاييس )parameters( على 

أي مناقشات.
من  مبكر  وقت  يف  وُكشف 
الوزراء  رئيسة  ان  الثالثاء  يوم 

زعيم  إىل  كتبت  غيالرد  جوليا 
املعارضة طوني ابوت، االسبوع 
الربملان  دعوة  العادة  املاضي، 
التعديالت  لتمرير  االنعقاد  اىل 
قانون  على  أدخلت  اليت 
)اوضاع  املعاجلة  لوضع  اهلجرة 
اخلارج  الالجئني( يف  ومعامالت 
قانوني  أساس  على  أخرى  مرة 

قوي.
لكن السيد ابوت قال انه يريد 
اقرتاحا  العمال  حزب  يقدم  ان 

كتابيا حمددا.
ارسال  تريد  كانبريا  وكانت 
طاليب  من   800 اىل  يصل  ما 
بالقوارب  الذين يصلون  اللجوء 
إىل ماليزيا، مقابل قبول 4000 
كواال  يف  مسجلني  جلوء  طالب 
العليا  احملكمة  لكن  ملبور. 
آب  يف  االقرتاح  هذا  أجهضت 
املاضي ووضعت املعاجلة خارج 

احلدود موضع شك.

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

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

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

ظروف ضيقة... معسكر Lenggeng اهلجرة يف ماليزيا / بيك : غراهام توم املصدر : ديلي تلغراف

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
تقرير  أعلن   - االلكرتونية( 
األلبان  مزارعي  أن  حكومي 
ضريبة  بسبب  الكثري  سيعانون 
الكربون على املدى القصري مع 
توقع البعض أنهم سيدفعون 4 
آالف دوالر سنويًا يف العائدات 
تكاليف  وارتفاع  املفقودة 
السنوات  مدى  علي  الكهرباء 

القليلة القادمة.
الصادر  التقرير  وجد  حيث 
األسرتالي  املكتب  عن  أمس 
الزراعة  وعلوم  القتصاديات 
مجيع  بني  من  أنه  واملوارد 
ستكون  الزراعية،  القطاعات 
بسبب  تضررًا  األكثر  األلبان 
غالية  الكهرباء  استخدامها 

السعر.
لن  املزارعني  أن  حني  يف 
حد  يف  الكربون  مثن  يدفعوا 
ذاته ولكن من املرجح أن يعانوا 
الكهرباء  أسعار  ارتفاع  بسبب 
واخنفاض  الشحن،  وتكاليف 
واملعاجلات  منتجاتهم  أسعار 
يشكلون  حيث  الكربى  الغذائية 
اللحوم  مبيعات  من  األكرب  اجلزء 
دفع  عليهم  وسيكون  واأللبان 

أسعار الكربون اخلاص بهم.
وقال مات لينجر رئيس االحتاد 
ضريبة  أن  للمزارعني  الوطين 
ضمن  من  واحدة  الكربون 
املشكالت اليت تواجه املزارعني 
زيادة   %5 عن  نتحدث  »فعندما 
لبعض  بالنسبة  اخلسائر  يف 
ارتفاع  نضيف  وعندما  الناس 
الدوالر االسرتالي وعدد أخر من 
من  األمر  هذا  فيكون  العوامل 

أكثر األمور إضرارًا بهم«.
اإلنتاج  قيمة  أن  التقرير  ووجد 
سينخفض  األلبان  من  الزراعي 
بنسبة تصل إىل 4.3 يف املائة، 

ضريبة الكربون تضرب مزارعي األلبان بأسوأ ما عندها يف أسرتاليا
يف  دوالر   4200 يعادل  ما  أو 
إىل  تصل  وبنسبة   ،13-2012
4.7 يف املائة، أي 4580 دوالر 

يف 15-2014.
وخلص التقرير إىل أن املزارعني 
البقر  حلوم  يف  املتخصصني 
 1.8 إىل  يصل  ما  سيخسرون 
 1100 يعادل  ما  أو  املائة،  يف 
االقتصادية  القيمة  يف  دوالر، 

يف 2013-2012.
إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  هذا 
املائة،  يف   2.5 بنسبة  زيادة 
يف  دوالر،   1540 يعادل  ما  أو 
2014-15 بعد أن دخلت وسائل 

سعر  نظام  يف  الثقيلة  النقل 
ارتفاع  إىل  أدى  مما  الكربون، 

تكاليف الشحن.
يف  اخلزانة  وزارة  واقرتحت 
منوذج نشرته يف وقت سابق أن 
املزارعني قد يكونون أفضل حاال 
على املدى الطويل يف ظل سعر 
باسم  متحدث  وقال  الكربون. 
وزير تغري املناخ، غريغ كومبت، 
»إن احلكومة قد استبعدت الزراعة 
''تقديرا  الكربون  ضريبة  من 

لدورها يف االقتصاد والبيئة''.
 The Sydney Morning املصدر: 

Herald
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RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

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

اتصلوا على الرقم:608 983 0414
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مقاالت

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

- عن ماذا تفتش؟
- رابي، أين تقيم؟

- تعال و انظر )إجنيل يوحنا 1: 39(
د جتّسد ابن اهلل يف قلوبنا و نفوسنا سّر ظهور  حيرِّك تعييِّ
اهلل خلليقته. بنفس الوقت يدفعنا العيد للتفكري اجلدي يف 

مسؤولياتنا للعيش حبسب تعليمه و فتح قلوبنا لسكناه.
بالتجّسد ظهر اهلل للبشرية، شخصيًا. و اإلنسان، و هو حبالة 
تفتيش مستمر عن خملص، عن ماسيا، عن معلم احلقيقة، 
هذا  فشعر  ظهر.  حال  ملالقاته  أتى  دائم،  سرور  نبع  وعن 
اإلنسان يف أعماق نفسه نسمة احملبة، السالم، اإلتفاق و 

األخوة اليت كان حيلم بها منذ سقوطه.
الرعاة، و مع أنهم ُمتخذين باإلهتمام بقطيعهم، ساروا وراء 
املالئكة اليت كانت ترنِّ )اجملد هلل يف العلى....( مفتشني 
عن املولود املخلص )لوقا 2: 15(. اجملوس من املشرق، 
تابعني  بعيدة  بالد  من  امللوكي، سافروا  هم  بزيِّ متمنطقون 
تذكرنا  ال   .)1  :2 امللك)متى  ولد  حيث  استقر  حتى  النجم 
و  فحسب  األرض  إىل  السماء  بنزول  املخلص  الرب  والدة 
لكن بصعود األرض إىل السماء، أعين جمهود البشر إلكتشاف 

احلقيقة، اهلل نفسه.
السابق  يوحنا  كان  حيث  إىل  ذهب  السيد  خدمة  بداية  يف 

د. رآه تالميذ يوحنا. اقرتب منه اثنان  يعمِّ
و سأاله: 

» يا سيد! أين تقيم؟«
أجابهما: تعاال و انظرا.

يسأل الكثري منا، هذا الصباح، نفس السؤال؛ و يسمع نفس 
اجلواب.

ماذا تطلبان؟ و نسمع جوابه:
أين ميكننا أن جندك؟ أين تسكن؟ كيف ميكننا أن حنصل على 

السالم، اإلرادة احلسنة، احملبة و األخوة؟
قلوبكم،  بيوتكم،  يف  ههنا،  أنذا  ها  سيجيبنا:  بأنه  أومن 
كنائسكم، أدياركم، مع احملتاج و املريض و املتسول. أنا 
و  مبادئي  على  الذين حيافظون  و  امللتزمني  معكم خبدامي 

تعليمي.
ثم يسأل بعضنا: » يا سيد ! أين تسكن يف عاملنا اليوم«؟ 
باب  على  أنتظر  أشجع،  أعمل،  جتدوني  اجلواب:  فيأتينا 
ها تفتح لي ألدخل و أسكن. أنظروا حولكم،  قلوبكم، قارعًا علَّ
أديروا بصركم إىل  ثم  فستجدوني ههنا و يف كل مكان. 
املرضى،  األيتام،  الفقراء،  مع  هناك.  ستجدوني  داخلكم، 
العجزة، احملرومني مكسوري القلوب و مع كل الذين تغلـّب 

عليهم الشرير و من ُحرِّموا السالم و العدالة، ستجدوني
الدموع  متسحون  حيث  باحلسنى،  اآلخرين  تعاملون  حيث 
قلوبهم،  إىل  السرور  بعض  تـُدخلون  و  الباكني  عيون  من 
ستجدوني هناك و تسمعون كلماتي: »مباركون أنتم«. حيث 
خترجون من ذواتكم و تلمسون اآلخرين، تقامسوهم السالم 
للخدمة،  و اخلريات، حيث جتعلون كنائسكم مكانًا للصالة، 

للمحبة. 

-2-

هذا هو مفهومي املتواضع لتجّسد ابن اهلل ألجلنا، كمسيحيني. 
من  أكثر  ال  و  أقل  ال  تعين  ال  مثلنا  إنسانًا  صريورته  إن 
حمبته الكاملة، عطائه ذاته بالكامل، خالصه للبشرية القابلة 
له، سرورًا، سالمًا و جتديدًا يف العطاء. أصبح اهلل باملسيح 
إنسانًا، هذا يعين أن احلب أصبح حياتنا، السالم قد لبس 
النور، الوحدة وجدت طريقًا جديدة و اإلتفاق وجد طريقه بني 

اهلل و خليقته.
املسيح بيننا، رجااًل و نساًء؛ علينا حنن أن نالقيه و نقبله، 
نبقى معه و نـُنمي شعورنا الداخلي بفرح وجوده. علينا أن 
نتذكر بأن الكلمات األخرية اليت لفظها قبل صعوده كانت: 

»ها أنا معكم دائمًا إىل منتهى الدهر«)يوحنا 28: 20(.
يف يوم ميالده هذا نسمعه يقول للمؤمنني به: » لقد نقلت 
مذودي من بيت حلم إىل قلوبكم . و لكن هل أنتم تطلبوني، 
كما طلبين الرعاة و اجملوس و تلميذي يوحنا املعمدان؟ هل 
تسألوني » أين أقيم؟ لستم حباجة إىل السفر بعيدًا. انزلوا 
بالصالة،  باإلجنيل،  ستجدوني  هناك  نفوسكم،  أعماق  إىل 

اخلدمة و باإللتزام. 
مفتشني  بإميان  نتقدم  و  لنتشجع  املؤمنون  أيها  تعالوا 
احلق  و  السالم  حيث  األزلي  املنزل  منزله،  جند  عّلنا  عنه، 

والسرور.

  ميالد مجيد

املـيالد
املرتوبوليت بولس صليبا

2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

= هو عامه األول، كل أعوامه السابقة مترينات على القيامة، الرموز 
الكربى تولد حلظة انفجارها وتشظيها، حينها تغادر دوائرها العادية-

زمكانيتها-وتشرف على املصائر، 
إىل  الطريق  على  بوصالت وشواخص  تتحول  اخلرائط،  وتعيد رسم 

األمام واألعلى.
غري  املسحوقة  األكثرية  حال  حاله  رحبت،  مبا  تونس  عليه  ضاقت 
وعن  مأوى،  عن  الباحث  العربية  األوطان  شباب  من  أبدا  الساحقة 
السالالت«  بأكثر  مسيجة  أوطان  واإلنسان،  البشر  حقوق  أدنى 
الفوقانية«قدرة على إجرتاح اإلذالل وصناعة الفساد، وشد األغالل 
على أعناق الشعوب واالوطان واملصائر، سجون بال قضبان، قضبانها 

نار اجليوش وحديدها وأجهزة املخابرات وبطشها وتنكيلها.
له  فتحت  بعدما  األرصفة،  على  متجوال  اخلضار  بعربة  حممد  رضي 
السلطة التونسية ابواب الوظيفة من اجلامعة خرجيا اىل عراء الشوارع 
املر،  الزمن  يكابد  احملاصر،   الوطن  أرض  يف  منفيا  وعرقها، 
ومفارقات الشعوب، وخذالن اجلغرافيا، ووطأة التاريخ املتجمد يف 

العروق العربية وإنسداد اآلفاق.
 مل يقبلوا به ولو مواطنا متوار، يتوسل املمكن ويتسول املستحيل يف 
باطنه، املشرتك مع بواطننا من احمليط اليابس إىل اخلليج املرصع.

وأخواتها«  »كان  وزن  على  وأخواته  علي  بن  الفارين  زين  علم  لو 
»بالقداحة« اليت استخدمها البوعزيزي لبحثوا عن مصادر نريانها وعن 
العربية  النريان  مشاريع  أنفاس  كل  وألمخدوا  ومصنعيها،  حامليها 
غري تلك اليت تشعل البخور األمريكي، وترعى مراتع مصانع السالح 
هناك، حتسبا لصرختها وزلزاهلا، ولو علموا ان بوعزيزي هو لعنتهم 
»املباركة« لدمروا سيدي ابو زيد على رؤوس أهلها، كذا فعل فرعون 
حني ابلغه معربوا االحالم عن والدة النيب موسى، قتل األطفال كي 

ال يولد طفل يرسله اىل مقابر االستبداد والطغيان.
مواطنا  كان  سياسي،  تيار  او  حزب،  اىل  منتميا  »حممد«  يكن  مل 
ورغبات  احلاكم  مقاس  على  فيه  االحزاب  َتفّصل  حمايدا، يف وطن 
بقائه وكعجالت لتأبيده ، ففي االنظمة االستبدادية اآلحادية أحزاب 
من ذهب مصفى، هي األساس واملركز وقطب الرحى الذي تدور 
حوله الشعوب، تسبح حبمده، وتركع حتت شعاراته، تسري األوطان 
احلرير،  او  باجلماجم  واملرصوفة  بالدم  املعبدة  سككه  على  كلها 
وأحزاب امسية فقط كجرعات ملنظومات التعدد والتنوع أمام الرقابات 
اذا  احلاكمون  الدولية، يستفيد من وجودها  والدميقراطية  احلقوقية 
الدستورية  والقيم  واحلريات  »العفة«  يف  احملاضرة  يوما  ارادوا 

واحلقوقيه الكونية .
مل يسارع أي تيار سياسي او ثقايف أو ديين حمدد اىل احتكاره-رمبا 
وقود  من  بعضا  امللتهب  جسده  اىل  أضاف  ممن  بعضهم  احتقره 
الفتاوى »الشعبوية« اليت ال تدرك املسافة اليت تصل بني الذاكرة 
امللبدة بالدموع وقدح الزناد-وهو برمزيته أعلى من وكاالت التجيري 
واحلصر واالحنصار، بات امميا مضافا اىل الئحة البوارق والسهام اليت 
حتتم على مفاصل احلراك التارخيي العريض االنعطاف اىل وجهات 

كان من املفروض ان تسري عليها لوال املعكرات أمرا.
رحل البوعزيزي، هذه ذكراه ماثلة بكل حمموالتها وجتلياتها ومدياتها، 
األنيق،  ودستورها  ورسالتها  ونارها،  ونورها  وألقها،  ووجعها، 
ومواده املبعثره اىل العواصم عرب املعاصم الصلبة الندية، غادر ومل 
اللحظة  منذ  واملتصاعد،  احملتشد  رماده  على  بدقيقة صمت  يسمح 
األوىل والوطن العربي يضج وينطق بأرقى كلمات احلرية ومثلها بعد 
أن تقيأت آذان الشعوب زور الشعارات املتطايرة من افواه احلاكمني 

وملحقاتهم الشبحية والنفعية ...
الصفيح،  وارتال  الفوالذ،  الصمت ودوائر  اىل عقود  فهل سنعود 
هل سنرتك املشعل، ونطعن األحالم املنبعثة من رحم اليأس الكبري، 
هل يرشح كل هذا احلراك الدراماتيكي املذهل عن اعادة واستعادة 
العسكرية  اجملالس  نبقي  أو  سنعيد  هل  قشيبة،  حبلل  االستبداد 
والغرف املظلمة اليت ادمنت اجللوس حتت حلظ املتوارين واملخلوعني 
يف  وامعنت  الشعوب،  ولعنات  والتاريخ  اهلل  نقمة  اىل  واملنتقلني 
شكلت  من  العزل،  مبواطنيها  والفتك  والرتويع  التخريب  سياسات 

القوة الضاربة بإسم االحتالل السلطاني الداخلي؟
ومتاعبه  ومصاعبه  وآالمه  بدموعه  التاريخ  استدعاء  سنعيد  هل 
للذاكرة  لإلنتصار  عبثية،  كوميدية  ودمائه، يف حماولة  وصراعاته، 
القرونية، وحنن مجيعنا مهزومون يف احلاضر، مل نلملم أشالءه ومل 
نرتب أوراقه، ومل نهتد بعد اىل كوات ومعارج املعاصرة بعيدا عن 
ادعاءاتها، فمصائرنا تدار من وراء البحار بكبسة زر، وإحياءات متٍن، 
بالتاريخ  التغين  أويكفي  هناك؟  إىل  األوفر  ريعه  يعود  واقتصادنا 
وحنن اآلن خارج نداءات الواقع ومنصاته، ايكفي البكاء على االطالل 
وحنن نستنبط ونستنبت بأنفسنا أطاللنا ونستعيد هزائمنا اجلمعية؟!

هل سنعيد يف أطر أحزابنا ودوائر تنظرينا وسلوكنا جدولة اإلنسان 
يف سياقات رقمية من األعلى إىل األسفل، مواطنني أصالء ومواطنني 

حممد بو عزيزي قربان احلرية
ظالل ؟، هل رسخ يف قاع عقلنا أن األوطان حمكومة بالتعددية والعيش 
اإلنسانية  وهويتنا  لثقافتنا  واملثري  اجلميل  التنوع  أطر  يف  الواحد 
وغري  أقباطا  واملسيحيون  والشيعة  السنة  سيكون  ؟هل  الرتكيبية 
أقباط واثنياتنا واعراقنا أخوة ومواطنني حتت سقف وطين ودستوري 

واحد يف فضاء مشرتك حيمي وحيرتم اجلميع على السواء؟
صدعت  اليت  واالقليات  االكثريات  ثقافات  من  يوما  سننتهي  هل 
استقرارنا وأحالت شرحية من اجتماعنا إىل خارج املكان حتت وطأة 

بعثرة األوطان ووطأة الراهن؟
وال  للتأجيل  قابلة  غري  ومركزية  ماثلة  أسئلة  من  بسيطة  عينة  هي 

ألجوبة الشعر والتجريد املتعالي.
األوطان ال تبنى وال حتكم وال تستقر باإلرجاء، واالحالة اىل البعيد، 
تطالب  ان  حقها  ومن  أبناؤها  هي  االرض  هي يف  طاملا  الشعوب 
حبقوقها االرضية ايضا، سيبحث الناس عن تقدميات اللحظة احلاضرة 
والباني  املتصل  آنها  يف  واحلكومات  واألحزاب  الصيغ  وخدمات 
وعلى  سُيبجلوا،  هلم  االستجابة  أساس  وعلى  ملستقبلها،  واملؤمن 
واالقتصاد  واملعرفة  وبالثقافة  ويهللوا،  سيفرحوا  خدمتهم  إيقاع 
والرفاهية واألمن والسيادة والكرامة وقيمومة العدل وصيغ العدالة 

تعمر األوطان وتعلو حيطانها ويبتسم انسانها.
كذا يكون ما بعد حممد بو عزيزي ليس كما قبله، رمحه اهلل وصان 

أحالمنا بأيدينا.       
الشيخ جابر مسلماني- كاتب لبناني

اوسرتاليا : جرت عملية انتخاب للتيار االسرتالي 
الحر  الوطني  التيار  يمثل  الذي  املتحد  اللبناني 
حيث جاءت على الشكل التالي ملدة سنة كاملة:

املنسق العام:  السيد روبري بخعازي -
- نائب املنسق العام: السيد ريتشارد طنوس

- األمني العام: السيد لبيب الشمالي
- مساعد االمني العام: السيد مارون حريقة 

الحر  الوطني  التيار  السابقة،  اللجنة  وشكرت 
وتمنت   معها  تعاملوا  الذين  االعضاء  وجميع 

النجاح التوفيق اىل اللجنة الجديدة يف عملها
واعضاء  رئيس  الجديدة  اللجنة  شكرت  كما 
اللجنة السابقة على السنوات املاضية ملا قامت 
اللبنانية   الجالية  تخص  اجتماعية  اعمال  من  به 
خدمة  اجل  من  الجاليات  جميع  مع  والتعاطي 
بالقيام  وتعهدت  ولبنان  اسرتاليا  يف  املجتمع 
بالعمل الجدي  يف مدة خدمتها لهذه السنة مع 

التمني بالنجاح لجميع االعضاء.

انتخاب اهليئة الفيدرالية للتيار االسرتالي 
اللبناني املتحد الذي ميثل التيار الوطين احلر

اىل  ياسني  عمر  البارز  االغرتابي  والوجه  االعمال  رجل  عاد 
اسرتاليا بعد زيارة قام بها اىل لبنان التقى بها عدد من كبار 
املسؤولني اللبنانني من رؤساء ووزراء ونواب وقادة الطوائف 
والتطورات  الوطن  معهم يف قضايا  وتباحث  اللبنانية  الدينية 
العاصفة الذي مير بها لبنان والعامل العربي كما تباحث معهم 

يف شؤون وشجون اجلالية اللبنانية يف اسرتالي.

عودة عمر ياسني من لبنان
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التاريخ يفتح لالبطال صفحاته الناصعة وهو 
ال يقبل اال االحرار الذين يذودون عن الوطن 
من  واحد  اخلالدة.  صفحاته  يف  بارواحهم 
والضابط  التارخيي  البطل  االشاوس  هؤالء 
البحار والشهيد احلي جول يوسف مّجال ابن 
النصارى  وادي  يف  الرابضة  مشتايه  بلدة 
العربية  اجلمهورية  يف  محص  حمافظة  ـ 
البحرية يف  الكلية  من  الذي خترج  السورية 
مدينة االسكندرية وتسلم من الرئيس اخلالد 
مجال عبد الناصر بكالوريوس يف الدراسات 
لنجاحه  له  مكافأة  ذهبية  وساعة  البحرية 

وتفوقه بامتياز.
بدأ جول عمله يف الكتيبة الطوربيدية املصرية 
متطوعا يف البحر االبيض املتوسط حيث كان 
له شرف االستشهاد يف عملية فدائية اثناء 
والفرنسي  )االسرائيلي  الثالثي  العدوان 
والربيطاني( على مدينة بورسعيد البطلة حيث 
قام مبهامجة اكرب واضخم باخرة فرنسية يف 
العامل )جان بار( ودمرها تدمريا كامال على 
من فيها، حيث تعترب اهم ما يف االسطول 
احلربي الفرنسي واليت يبلغ طوهلا 300 مرت 
اىل  الدمار  اسلحة   بافتك  وجمهزة  تقريبا 
وعددهم  الكبار  الضباط  من  طاقمها  جانب 
جنديا  مع 2055  مدربا وحمرتفا   88 ضابطا 
حبارا. فقضى عليها البطل العظيم جول مجال 
بعملية استشهادية نوعية سحق فيها التآمر 
وهزمهم  والربيطاني  والصهيوني  الفرنسي 
شر هزمية وهو ابن سورية البطل الذي آمن 
ليستشهد  الصادقة  بعروبته  االميان  كل 
عبد  مجال  مصر  العروبة،  مصر  عن  دفاعا 

الناصر...
واين  العربية(  الدول  )جامعة  اآلن  اين هي 
هؤالء من سورية العروبة وابنها البار البطل 
سليمان  الشهيد  البطل  ورفيقه  مجال  جول 
كليرب  الفرنسي  اجلنرال  اعدم  الذي  احلليب 
مجيع  مع  حاهلا  ولسان  سورية  ابناء  وهما 
واملمارسة:  بالفعل  يقولون  الذين  االحرار 
وملعلمنا  اخلالدة  المتنا  الوفاء  هي  شيمتنا 
وبطل استقاللنا وقائد ثوراتنا ضد العثمانيني 
والفرنسيني والصهاينة قائدنا العظيم البطل 
سلطان باشا االطرش وصحبه امليامني من 
رفاق دربه الفرسان وخاصة شقيقه املقدام 
اللواء زيد االطرش الذي انشد وانشدت معه 
الغناء امسهان عندما كانوا يناضلون  سيدة 
يتفرجون  العرب  بعض  فيما  ويستشهدون 

ويتآمرون وهنا التاريخ يعيد نفسه:

يا ديرتي ما لك علينا لوم
ال تعتيب لومك على من خان
حّنا روينا سيوفنا من القوم

ما نرخصك مثل الردي بامثان
ال بد ما تنجلي ليالي الشوم
ويعتز جيش قايده سلطان

وان ما تعدل حقنا املهضوم
يا ديرتي ما حنا الك سكان.

نعم استشهد البطل جول مجال مع من قبله 
وبعده من اجل راية العروبة خفاقة وتقديرا 
الرئيس  بامته منحه  لبطولته واميانه املطلق 
العسكري  الوسام  الناصر  عبد  مجال  اخلالد 

االكرب وبراءة النجمة العسكرية...
القديسني  كما منحه وساما مرموقا ووسام 
للروم  املشرق  وسائر  انطاكية  بطريرك 
االرثوذكس. وقدمت لروحه الطاهرة االومسة 
ثقافية  ومجعيات  رابطات  من  العديدة 
البحرية  نشيد  ابرزها  ووطنية  وعسكرية 
واملكتوب  الشريف  حممود  السوري  للملحن 
اىل  هدية  واكرب(  )اهلل  بعنوان  الذهب  مباء 
شكري  السورية  العربية  اجلمهورية  رئيس 

القوتلي.
وخري وسام وارفعه مقام قول القائد العام 
االستقالل  وبطل  الكربى  السورية  للثورة 
البطل  سلطان باشا االطرش »ان شهادة 
جول يوسف مجال« ابن سورية البار دفاعا 
عن مصر العروبة هو شهادة بطل آمن بأمته 
العربية وجسد اميانه بهذا االستشهاد الكبري 

رمحه اهلل«.
ونقول امة اجنبت االبطال جول مجال وكمال 
نصر وغالب العيسمي ونسيب الزغيب ونايف 
العاقل ويوسف عماشة وجميد الزغيب ووجدي 
حميدلي  وسناء  املغوش  وحليم  الصايغ 
وسيطان الولي وغالية فرحات وابتسام حرب 
وحممد الدرة ومروان الربغوتي وبالل فحص 
وهادي حسن نصراهلل وعاطف الدنف ومسري 
وشهداء  احرار  قادة  من  وسواهم  القنطار 
وستنتصر  تهزم  ان  ميكن  ال  امة  ابطال.. 
العربي  احلق  وستعيد  اآلتي  القريب  يف 
اسكندرون  ولواء  واجلوالن  فلسطني  يف 

وعربسان ومجيع اراضينا العربية احملتلة..
لك اخللود ايها البطل املقدام.. لك التاريخ 
يا  العرب  ارض  العريق.. لك  الفدائي  ايها 
ابن سورية اجملد لك كل التحية والتقدير يا 
الذي جمدك  الشاعر  جول يوسف مجال ومع 

آنذاك ويوم استشهادك نردد:
مل متت بل احييت فكرا عليه
طال عهد املستعمرين القبيح

ان مل يكن للذل اسرتاح سوانا
فلغري التحرير ال نسرتيح

ابن سورية البار البطل الشهيد جول مّجال
 يف ذاكرة الوطن واالحرار
                                                        

                                                       بقلم اكرم برجس املغوّش

* البطل جول جمال *

ديوان  اتهم  نوعه،  من  األول  هو  قضائي  قرار  يف 
احملاسبة »وزير الدولة للشؤون املالية فؤاد السنيورة« 
بارتكاب خمالفة مالية عام 1996 أّدت إىل تفويت حنو 
الـ«تيكو تاك« على اخلزينة  أموال  5 مليارات لرية من 
بذلك  علمًا  النواب  جملس  الديوان  أحاط  وقد  العاّمة، 
يف قرار صدر يف آب 2010، وأعاد تأكيده يف قرار 
ثان صدر يف متوز 2011. فما هي قّصة هذه »املخالفة 

املالية«؟ ومن هم املتورطون فيها
حممد زبيب

القرار  احملاسبة  ديوان  عن  2010/8/12، صدر  بتاريخ 
مبخالفات  املتعلق  نهائي،  ر.ق./   /73 رقم  القضائي 
مالية يف مديرية اليانصيب الوطين نتيجة التحقيق يف 
Tico- عملية استرياد بطاقات أوراق اليانصيب الفوري
Tac. الالفت يف هذا القرار أنه حيّمل النائب )رئيس 
املسؤولية  السنيورة  فؤاد  األسبق(  الوزراء  جملس 
املباشرة عّما اعتربه »ضررًا أكيدًا حلق باألموال العمومية، 
وفّوت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت قيمتها حنو 
4 مليارات و905 ماليني و46 ألفًا و300 لرية«! وذلك 
عندما كان يتوىّل مهمات وزير الدولة للشؤون املالية 
بني عامي 1992 و1996. حبسب خالصة القرار النهائي 
كل  حبق  ثابتة  »املخالفة«  اعتبار  جرى  فقد  املذكور، 
واحملتسب  حّداد،  رميون  السابق  اليانصيب  مدير  من 
املركزي السابق لليانصيب الوطين أمحد جابر، وعضو 
السابق حسن زهري،  الـ«تيكو تاك«  الرقابة على  جلنة 
بّسام  السنيورة  ومستشار  قانصو،  طلعت  واملوّظف 

متيم...
وهؤالء غّرموا من أمواهلم اخلاّصة، يف حني أحيط جملس 
النّواب علمًا باملخالفة املرتكبة من قبل السنيورة سندًا 
احملاسبة،  ديوان  تنظيم  قانون  من   64 املاّدة  ألحكام 
علمًا  النواب  جملس  إحاطة  الديوان  على  توجب  اليت 
باملخالفات اليت يرتكبها الوزراء من أجل اختاذ اإلجراءات 

الالزمة ملساءلتهم ومالحقتهم قضائيًا.
وقد جرى التأكيد على خالصة احلكم نفسه بقرار ثان 
محل رقم 65/ ر.ق./ نهائي بتاريخ 2011/7/27، ما عدا 
رميون حّداد الذي جرت تربئته من التهم املنسوبة إليه، 
يف حني ثّبتت إدانة اآلخرين، مبن فيهم السنيورة نفسه 
الذي اعتربه القرار مسؤواًل مباشرًا عن أعمال مستشاره 
اللبنانية  الشركة  مع  تسوية  أجرى  الذي  متيم  بّسام 
لالستثمار ــــ متعّهدة الـ«تيكو تاك« حينها ــــ وقد مّتت 
تسديد  إىل  وأّدت  الوزير«،  مكتب  »يف  التسوية  هذه 
آالف  و408  ماليني  و110  مليار  وقدره  مبلغًا  الشركة 
و200 لرية من أصل 6 مليارات و15 مليونًا و454 ألفًا 
و500 لرية من اإليرادات املستحقة للدولة مبوجب حمضر 
ضبط يتعّلق بقضية تهريب وبيع بطاقات »تيكو تاك« 

مزّورة وجين أرباح طائلة على حساب املال العام.
وجاء يف قرار ديوان احملاسبة، حتت عنوان »مسؤولية 
الوزير عن التسوية احلاصلة« مع الشركة عرب إعفائها من 
تسديد كل املبالغ الواجبة عليها، أنها »متت يف مكتبه 
لألحكام  خالفًا  جرت  وأنها   )...( مستشاره  بواسطة 
مل  املالية  وزارة  وأن   )...( اإلجراء  املرعية  القانونية 
توضح عند سؤاهلا عن املوضوع ظروف وكيفية حصول 
التسوية  املسؤولية عن هذه  وأن   )...( هكذا تسوية 
الوزير  على  بل  الوزير  مستشار  على  فقط  ليس  تقع 
عن  مبعزل  يتصرف  أن  للمستشار  ميكن  ال  إذ  نفسه، 

رئيسه...«.
املليارات  اختفت  وأين  التسوية؟  هذه  قّصة  هي  ما 

اخلمسة؟
يف عام 1996 ضبطت عناصر اجلمارك كمية كبرية من 
لبنان  إىل  دخوهلا  أثناء  املزّورة  تاك«  »تيكو  بطاقات 
اخلزينة  حساب  على  مشروعة  غري  أرباح  وجين  لبيعها 
القوانني،  تنص  كما  اجلمارك،  حّررت  عندها  العاّمة، 
من  وطلبت  املهّربة  املزّورة  البطاقات  بقيمة  ضبطًا 
»الشركة اللبنانية لالستثمار«، املتعهدة ليانصيب »تيكو 
تاك«، تسديدها. إال أن القضية جرت لفلفتها عرب منع 
غري  »صورية«  بتسوية  ذلك  وتغليف  القضاء،  بلوغها 
مدّعمة بأي وثائق أو بيانات رمسية رعاها السنيورة عرب 
تسديد  من  الشركة  هذه  إعفاء  إىل  وأّدت  مستشاره، 

املبلغ املرقوم.
وتبنّي من وقائع التحقيقات اليت أجرتها هيئة التفتيش 
املركزي والنيابة املالية لدى ديوان احملاسبة »أن عملية 
البطاقات  عدد  عن  الصحيح  التصريح  وعدم  التهريب 
إيرادات  الدولة  فّوتت على  واليت  واملباعة  املستوردة 
إصدارات  من  املباعة  البطاقات  أمثان  من  مستحقة 
اليانصيب الفوري حصلتا بالتتابع منذ عام 1994)...( 
وإن املخالفات يف عمليات استرياد بطاقات اليانصيب 
التفتيش  هيئة  قرار  تناوهلا  اليت   Tico-Tac الفوري 
املركزي رقم 2005/20 قد تكون حصلت من عام 1992 
إىل عام 1996، إال أن إدارة اجلمارك اكتشفتها يف عام 
قرارها  مبوجب  عليها  الغرامات  وفرضت  فقط،   1996

رقم 2906 تاريخ 1996/10/17«.
املال  لوزارة  يتبعون  حكوميني  موّظفني  أن  املفارقة 
خالفًا  تاك«  »تيكو  بطاقات  من  غري حمدد  عددًا  أتلفوا 
اليت  القانونية  غري  »التسوية«  مع  بالتزامن  لألصول، 

قضت بإعفاء الشركة من تسديد معظم املبالغ الواجبة 
هذه  طبيعة  يف  الشكوك  من  مزيدًا  أثار  ما  عليها، 

»املخالفة« واملستفيدين منها.
التفتيش  هيئة  أدراج  يف  نائمة  القضية  هذه  بقيت 
إىل  اهليئة  اضطرت  عندما   ،2005/1/24 حتى  املركزي 
إحالتها على ديوان احملاسبة مبوجب كتاب رئيسها رقم 
53/ ص، الذي تضّمن نسخة عن كامل ملف التحقيقات 
اهليئة رقم 20/ 2005  احلاصلة، وقرار  املخالفات  يف 
جابر،  أمحد  من:  كّل  بإحالة  القاضي   2005/1/1 تاريخ 
رميون حداد، حسن زهري، طلعت قانصو، بسام متيم، 

أمام ديوان احملاسبة مبقتضى أحكام قانون تنظيمه.
استغرقت حتقيقات ديوان احملاسبة 4 سنوات إضافية، 
ليصدر قراره املؤقت رقم 34/ ر.م. بتاريخ 2009/3/16، 

وقد نسب إىل املوظفني املالحقني املآخذ اآلتية:
ـــ بسام متيم، بوصفه موظفًا فعليًا، لكونه كان مستشار 
وذلك  السنيورة،  فؤاد  الرئيس  حينه  يف  املال  وزير 
إلجرائه يف مكتب الوزير تسوية نتج منها قبول الوزارة 
الدولة  حصة  من  بداًل  ل.ل.   /1.110.408.200/ مببلغ 
من  دفعها  والواجب  /6.015.454.500/ ل.ل.  البالغة 
 ،Tico-Tac الفوري  لليانصيب  امللتزمة  الشركة  قبل 
العمومية،  باألموال  األكيد  الضرر  أحلق  الذي  األمر 
كفرق  بلغت  مستحقة  إيرادات  الدولة  على  فّوت  إذ 

/4.905.046.300/ ل.ل.
من:  املتمثلة يف كل   ،Tico-Tac على  الرقابة  ـــ جلنة 
سابقًا(،  املال  لوزارة  العام  )املدير  صقر  أبو  حبيب 
مصطفى اهلندي، أمحد جابر، إميل مطر، ميشال ضعون، 
حسن زهري، وذلك إلهماهلم القيام بالواجبات امللقاة 
اللجنة وفق أحكام الفقرة 4 من املادة 25  على عاتق 
من قرار وزير املال رقم 338/ ج تاريخ 1985/12/31 
الساري املفعول آنذاك، ووفق أحكام البندين 19 و20 

من دفرت الشروط اخلاص بالتلزيم.
الوطين  لليانصيب  املركزي  احملتسب  جابر،  أمحد  ـــ 
آنذاك، وذلك لعدم صالحيته تنظيم أمر قبض وتسّلمه 
الشيك مببلغ التسوية من دون أي مستند ثبوتي حيّدد 

هذا اإليراد.
)مبوجب  الشيك  سّلم  الذي  احلاجب  قانصو،  طلعت  ـــ 

التسوية( إىل أمحد جابر الذي بدوره حرر أمر القبض.
ـــ رميون حداد، مدير اليانصيب الوطين باإلنابة السابق 
البطاقات  تلف  بإجراءات  املتعلقة  النصوص  ملخالفته 
اليت  أو  تلغى  اليت  اإلصدارات  من  وامللغاة  الراحبة 

ينتهي العمل بها.
ـــ حسن زهري وأمحد جابر، عضوا جلنة Tico-Tac املكلفان 
باإلشراف على عملية التلف، لعدم تنظيم حمضر بعملية 
وبالتالي  امللتزم،  قبل  ومن  قبلهما  من  موّقعة  التلف 
خمالفتهما األصول املرعية اإلجراء، ال سيما املادة 2 من 
القرار رقم 2000/1123 واملادة 3 من القرار رقم 1/321 

تاريخ 2009/10/9.
إال أن القرار النهائي الصادر عن الديوان قضى بتربئة 
ميشال ضعون، املوظف السابق يف وزارة املال وعضو 
جلنة الرقابة على Tico-Tac، ألن خدمته يف وزارة املال 
انتهت بتاريخ 1993/6/30 لبلوغه السن القانونية، ومل 

تعد له صلة باللجنة املذكورة منذ ذاك التاريخ،
بعد  ألنه  الرقابة،  جلنة  أعضاء  عن  الكف  تقرر  كذلك 
اليانصيب  على  الرقابة  جلنة  عمل  أن  تبنّي  التدقيق 
الفوري Tico-Tac يأتي بعد املرحلة اجلمركية، وبالتالي 
كان يستحيل عليها معرفة عملية التهريب قبل اكتشافها 
من إدارة اجلمارك، علمًا بأن التحقيقات بّينت أن إميل 
اليانصيب  على  الرقابة  جلنة  يف  عضوًا  يكن  مل  مطر 
الفوري Tico-Tac بتاريخ ارتكاب املخالفات، بدليل أنه 
مل يعنّي عضوًا يف اللجنة إال بتاريخ 1997/9/11، وهذا 
ينطبق على مصطفى اهلندي الذي أنهى خدماته لبلوغه 

السن القانونية يف عام 1993.
إذًا، قضت قرارات ديوان احملاسبة بتحميل أمحد جابر، 
مسؤولية  متيم  وبسام  قانصو  طلعت  زهري،  حسن 
املخالفات املالية الثابتة حبقهم، وتغرميهم سندًا ألحكام 
احملاسبة،  ديوان  تنظيم  قانون  من  و61   60 املادتني 

وفقا ملا يأتي:
إضافية  وبغرامة  لرية،  مليون   1.5 مببلغ  جابر  أمحد  ـــ 
تعادل راتبه غري الصايف عن 12 شهرًا بتاريخ ارتكاب 

املخالفة والبالغة 6.681 ماليني لرية.
ـــ حسن زهري مببلغ 1.5 مليون لرية، وبغرامة إضافية 
ارتكاب  بتاريخ  راتبه غري الصايف عن 6 أشهر  تعادل 

املخالفة والبالغة 3.340 ماليني لرية.
ـــ طلعت قانصو مببلغ 1.5 مليون لرية.

ـــ بسام متيم مببلغ 1.5 مليون لرية، وبغرامة إضافية 
تعادل خمصصاته عن 12 شهرًا بتاريخ ارتكابه املخالفة، 
أي نيسان 1997، على اعتبار أنه يف حالة مستشاري 
الوزراء ال راتب حمددًا هلم، بل مقدار من املخصصات 

أو التعويضات الشهرية.
باملخالفة  علمًا  النواب  جملس  إحاطة  الديوان  وقرر 
الرئيس  آنذاك  بالوكالة  املال  وزير  قبل  من  املرتكبة 
متوز  يف  الصادر  تقريره  يف  وقال  السنيورة.  فؤاد 

املاضي إنه أحاط فعاًل جملس النواب بهذه املخالفة.

ديوان احملاسبة يتهم السنيورة بـ»خمالـفة مالية«
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مــقاالت

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

الليالي  أهم  من  السنة  رأس  ليلة  تعترب 
الليلة  تلك  متر  ان  أجل  ،ومن  العام  يف 
بسالم، تبذل الشرطة يف نيو سوث ويلز 
قصارى جهدها ،حتى يستمتع املواطنون 
أجل  ،ومن  املناسبة  بهذه  باإلحتفاالت 
القاء الضو على اخلطة والرتتيبات املتخذة 
التقينا  براينت،  شاطئ  على  لإلحتفال 
هرتسفل  منطقة  يف  الشرطة  قائد  مع 
على  سيشرف  والذي  شيربد  برادلي 
هذه االحتفاالت من اجل احلفاظ على امن 

احملتفلني وسالمتهم.

قائد شرطة هرستفيل يتحدث عن 
ترتيبات ضمان أمن احملتفلني يف املنطقة

برادلي شيربد وعباس علي مراد

الرتتيبات املتخذة  1- ما هي 
عيد  احتفاالت  على  لإلشراف 
شاطئ  على  السنة  رأس 
رسالتكم  هي  وما  براينت 

للمحتفلني بهذه املناسبة؟
بريتون  زوار  الشرطة  تشجع 
رأس  بعيد  االحتفال  على 
السنة بهدوء ألن هذه املناسبة 
هي وقت للعائلة واألصدقاء 
حتى  اجملتمع  أبناء  وكافة 

حيتفلوا بتناغم وأجواء آمنة.
يرتبوا  ان  املواطنني  وعلى 
حتى  بتأني  اإلحتفال  كيفية 
قضاء  احملتفلني  كل  يتمكن 
وسعيدة،وذلك  آمنة  ليلة 
اإلحتياطات  بعض  باختاذ 
الشرطة  وحتث  البسيطة، 
املشاركني احلفاظ على األجواء 
،واإلنتباه  اهلادئة  العائلية 
اىل  اإلعتبار  بعني  واألخذ 
على  تؤثر  تصرفاتهم  ان 
هذه  يف  املشاركني  اآلخرين 

املناسبة.
االلعاب  ان  ونذكر احملتفلني 
بها  املصرح  الرمسية  النارية 
وال  التاسعة  الساعة  ستبدأ 
منتصف  يف  نارية  ألعاب 

الليل.
الشرطة  ان  برادلي  وأضاف 
هناك،  بكثافة  ستتواجد 
التصرفات  مع  تتسامح  ولن 
والسلوك املعادي الذي خييف 

اآلخرين.
واملسموح  املمنوع  هو  ما   -2
به يف تلك الليلة مثل )شرب 
النارية(  األلعاب  لكحول،  ا 
اليت تطبق  القوانني  وما هي 

على املخالفني؟
اىل  املشاركني  نظر  نلفت 
تتساهل  لن  الشرطة  ان 
املناسبة  اإلجراءات  وستتخذ 
حبق املخالفني الذين يقومون 

بها  مسموح  الغري  باألعمال 
الغري  اآلالت  حيضرون  ،او 
الطبول  مثل  بها  مسموح 
)الزمور(  واألبواق  والدربكة 
تشغل  اليت  التسجيل  وآالت 
)سي  املدجمة  األقراص 
دي(،و ان هذا االجراء ليس 

موجه ضد جالية معينة.
منطقة  يف  اجملموعات  جتمع 
اإلحتفال واليت تسبب اخلوف 
وتعرقل  اآلخرين  للمشاركني 
الشرطة  او  احملتفلني  حركة 
او اليت تعترب انها تشكل خطرًا 

على اجلو العام لإلحتفال.
األلعاب  واستخدام  حيازة 
وغري  حمظورة  ألنها  النارية 
ويلز  سوث  نيو  يف  قانونية 
للعام  املتفجرات  )قانون 
 )2005 عام  واملعدل   2003
مبصادرة  الشرطة  وستقوم 
وفرض  النارية  األلعاب  كل 
دوالر   1000 قدرها  غرامة 
اجلنائية  اإلتهامات  وتوجيه 

للمخالفني.
بهذه  الكحول  احتساء  مينع 
املناسبة يف مكان اإلحتفال.

إغالق  هناك  سيكون  هل   -3
للطرقات؟

الطرقات  بعض  اغالق  سيتم 
بارايد( بني  منها ) ذا غراند 
) بريزيدن افينيو( و )بروس 

سرتيت( وسيتم اغالق 
بني  درايف(  هوملز  )جينرال 
و)بيستك  بروس سرتيت(   (
الساعة  من  وذلك  سرتيت(. 
31/كانون  يف  مساءا   7:30
العاشرة  حتى  األول/2011  
من 31/ كانون األول/2011.

بني  سرتيت(  )باي  وسيغلق 
شارعي )مون افانيو وذا غراند 
مساءًا   6 الساعة  من  بارايد( 
تاريخ 31/كانون األول/2011 

صباحًا  الثانية  الساعة  حتى 
تاريخ 2012/01/01. 

من  السيارات  ركن  ومينع 
الساعة 4 صباحًا 2011/12/31 
 2012/01/01 صباحًا   2 حتى 
يف الشوارع التالية ) ذا غراند 
)بروس  شارعي  بني  بارايد( 
وبريزدن افانيو( وكذلك مينع 
شارع  يف  السيارات  ركن 
بني  درايف(  هوملز  )جنرال 
وباستيك  )بروس  شارعي 

سرتيت(.
ومن الساعة الواحدة بعد ظهر 
الواحدة  حتى   2011/12/31
صباحًا 2012/01/01 يف )باي 
سرتيت( بني )ذا غراند بارايد 

ومون افانيو(
وهناك بعض الشوارع احمليطة 
مبنطقة االحتفال  واليت سيسمح 
فيها  املقيمن  للسكان  فقط 
بالدجول واخلروج بسياراتهم.

 وستقوم بلدية روكديل بتوزيع 
اخلصوص  بهذا  منشورات 
زيارة                          ميكنكم  وللمزيد 
com.au.131500.www موقع 

دائرة النقل 
الرقم:  على  االتصال  او 

 131500
4- هل سيتواجد معكم عناصر 

تتكلم لغات غري االنكليزية؟
عناصر  هناك  سيكون  نعم، 
ومنها  االنكيزية  غري  تتكلم 
العربية وذلك من أجل تسهيل 
املشاركني  مع  التواصل 

باإلحتفال.
5-هل هناك اي تنسيق بينكم 
من  اجلالية  مؤسسات  وبني 

أجل تسهيل عمل الشرطة؟
الكامل  الدعم  لديها  الشرطة 
ووضعوا  اجلالية،  قادة  من 
أنفسهم بتصرف الشرطة اذا 

اقتضى األمر.

اجرى املقابلة عباس علي مراد.

اعالنكم يف اهلريالد يوصلكم 
اىل العامل:

0403482345 أو 87648186

فديرالية رومية

يدس يده يف الضوء الذي يزحف حنو السجن املركزي يف رومية 
)هيثم املوسوي(

اجملتمع  عن  صورة  رومية  سجن 
بتناقضاته  اجملتمع  هو  بل  اللبناني، 
واملذهبية.  الدينية  وحساسياته 
توّحد  أن  يفرتض  املعاناة  أن  ورغم 
أصحابها، إال أن االقرتاب من رومية 
هناك  واالنقسام.  التقوقع  يفضح 
أن  كيف  متامًا،  ُيفهم،  أن  ميكن 

الطائفية أقوى من أي شيء آخر
حممد نزال

االحتاد يف  منسوب  يقل  رومية  يف 
املعاناة، ملصلحة التقوقع واالنزواء. 
على  بينهم،  ما  يتصادم سجناء يف 
بعرض  ضاربني  طائفية،  خلفية 
املركزي.  السجن  »مأساة«  احلائط 
من  بعضًا  بعضهم  مذاهب  يعرفون 
الوشوم  فمن  عجزوا  وإذا  األمساء، 
اليت يندر أن خيلو جسد سجني منها. 
الفقار  ذو  وسيف  الصليب  ومشا 
أما  أصحابهما،  طائفة  عن  يعّرفان 
من حيّرمون الوشوم، فتتكّفل اللحية 
الكثة والشاربان احملفوفان بالتعريف 

عن حاملهما.
حدة  فيها  تزداد  مرة  كل  يف 
ترتفع  السجن،  خارج  االنقسام 

هناك »سجناء إسالميني سّنة على وئام مع زمالئهم 
من بقية الطوائف«، الفتًا إىل أن اإلشكاالت تقع 
غالبًا بسبب »التلفظ بالكفر وعدم مراعاة املشاعر 
من  واحدة  رأيه،  وهذه، يف  األساسية«.  الدينية 
االكتظاظ  بسبب  تنتهي  ال  اليت  رومية  مشاكل 
وعدم فرز السجناء كل حبسب جرمه، وصواًل رمبا 

إىل فرزهم كل حبسب دينه ومذهبه.
ــــ سين،  رومية شيعي  األساسي يف  التوتر  خّط 
حاهلم  تشبه  السجن  يف  املسيحيني  »حال  فيما 
اليت  اجلمعيات  إحدى  مسؤول  حبسب  خارجه« 
التيار الوطين  تتعاطى مع السجناء. للتفاهم بني 
مؤيدو  أيضًا.  هنا  انعكاساته  اهلل  وحزب  احلر 
العماد ميشال عون أكثر قربًا من السجناء الشيعة 
وانسجامًا معهم. أما حتالف القوات اللبنانية وتيار 
املستقبل، فلم يعد على السجناء »القواتيي اهلوى« 
هي  القضبان  خلف  السّنية  الغلبة  ألن  بالكثري، 
هو  ما  عكس  على  للمستقبليني،  ال  لإلسالميني 
سجني  على  الصعب  ومن  السجن،  خارج  الوضع 
كـ  أمساء  حيملون  أصدقاء  مع  ينسجم  أن  قواتي 
»أبو حذيفة« أو »أبو مصعب« أو غريهما ألسباب ال 

ختفى على أحد.
طائفية السجن ال تقتصر على السجناء، بل تنسحب 
أيضًا على السّجان، إذ بات العرف أن يكون آمر 
كل مبنى وغالبية حراسه من الطائفة نفسها، اليت 
تتبع هلا غالبية نزالئه. هكذا، مثاًل، ينبغي أن يكون 
سنيًا،  اإلسالميني  يضم  الذي  »ب«  املبنى  آمر 
احملكومني  مبنى  وآمر  شيعيًا،  »د«  املبنى  وآمر 
مسيحيًا... وهكذا. ومع الوقت، يصبح اآلمر أقرب 
ما يكون اىل »زعيم« لنزالء املبنى الذين ال يطيعون 
إال أوامره وال يرفعون مطالبهم إال من خالله وال 

يتعاملون مع االدارة إال عربه.
تربيرًا  السجن  ألمور  متابع  أمين  مسؤول  جيد  وال 
هلذا الواقع إال عبارة »هذا هو الواقع، وكل البلد 
»مستشرية  الطائفية  بأن  املسؤول  يقّر  هيك«. 
يف رومية«، لكنه يؤكد أنها »غري حادة، وما زال 
املؤسسات  ويدعو  عليها«.  السيطرة  اإلمكان  يف 
أو  طائفتها  بأبناء  منها  كل  تهتم  اليت  الدينية، 
رعيتها، إىل االهتمام بالسجناء من خمتلف الطوائف 
»ألن هذا يساعد على إبقاء السجون هادئة، ويبعد 
يوضح  أن  دون  من  الطائفية«،  الصدامات  شبح 
أن  أساسًا،  طائفية  هي  مؤسسات،  ميكن  كيف 

تؤدي دورًا كهذا.
داخل  حتصل  اليت  الصدامات  كل  حصر  ميكن  ال 
السجن كل يوم تقريبًا. ليس كل صدام طائفيًا، 
هي  الحقًا.  كذلك  ينتهي  قد  صدام  كل  أن  إاّل 
إذًا، اليت ال يعلم أهل السياسة، ورمبا  الطائفية 
يعلمون، أنها سالح فتاك ميكنه اخرتاق كل مكان، 
وما السجون إال أحد أبسط تلك األماكن، فيما هي 

»حليب« يرضعه كل لبناني منذ نعومة أظافره.

وقع  على  السجناء،  عروق  يف  األدرينالني  نسبة 
توترات البلد وانقساماته. يف هذه احلاالت، تصبح 
الشعائر  ممارسة  على  إصرارًا  »أكثر  جمموعة  كل 
الدينية اليت متيز كل طائفة عن أخرى«، حتى لو 
مل يكن أفرادها من املتدينني أصاًل. بعد اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري يف 14 شباط 2005 بدأت 
السجن  داخل  والطائفية  السياسية  االصطفافات 
يقول   ،2006 عام  متوز  عدوان  خالل  بالربوز. 
الطوائف،  خمتلف  من  مجيعًا،  »كنا  السجناء  أحد 
كانت  الذين  الشيعة،  زمالئنا  مع  متضامنني 
تتعرض مدنهم وقراهم للقصف والغارات«، ويف 
أحداث 7 أيار 2008 »اعتقدنا بأن البلد ذاهب إىل 
من  للهرب  طريقة  يف  بالتفكري  فبدأنا  اخلراب، 
أيام، غاب  بعد  لكن،  الدولة،  إذا فرطت  السجن 
اهلّم اجلماعي )اهلرب( ليحل مكانه اهلم الطائفي«. 
مّذاك تعّمق االنقسام بني السجناء، وباتت ترتدد 
»حزب السالح«  أرجاء السجن عبارات من نوع  يف 
و«غزوة بريوت« و«الروافض«، وعلى وقعها ُسّجلت 

إشكاالت ووقعت صدامات وسقط جرحى.
يف »فديرالية رومية« التقسيمات واضحة: املبنى 
أما  الشيعة«.  »قلعة  بأنه  »تارخييًا«  حمسوب  »د« 
مبنى احملكومني، فـ »من حصة« املسيحيني، فيما 
»إمارة  بـ  يكون  ما  أشبه  إىل  »ب«  املبنى  حتّول 
»ذوي  من  لإلسالميني  خّصص  مذ  إسالمية« 
اخلصوصية األمنية«. وهؤالء، حبسب سجناء أكثر، 
بعدما  »وخصوصًا  لقدراتهم  استعراضًا  أكثر  باتوا 
شعروا بقوتهم إثر إخالءات السبيل السياسية اليت 
الصوت  ارتفاع  و«على ضوء  بعضهم«،  بها  حظي 
اآلونة  يف  العربية  واملنطقة  لبنان  يف  السلفي 
األخرية«. يشكو زمالء هؤالء من »سلوكيات أشبه 
ما تكون بسلوكيات املطاوعة«، إذ غالبًا ما يكونون 
طرفًا يف إشكاالت على خلفية »شتيمة عادية من 
تلك اليت يكثر مساعها بني جدران السجن«. نزيل 
مبنى احملكومني حممد أ. م. يشري إىل أن »عقلية 
التكفري« آخذة باالنتشار، ويقول: »هناك خوف لدى 
اىل  أحيانًا  يصل  قد  التكفري  ألن  السجناء  بعض 
مرحلة إباحة الدم«، الفتًا اىل تعّرض الشاب حسن 
ن. د. قبل أيام، لضرب مربح على أيدي سجناء 
من »فتح اإلسالم«، ما دفع املسؤولني اىل نقله 
إىل مبنى احملكومني، كما تعّرض السجني بيار م. 

العتداء مماثل.
وألن الدم بالدم يذكر، ميكن املرء أن يتخّيل كيف 
ميكن أن يكون رد سجناء وحمكومني ال يرتددون 
جرى  إذا  مناسبة  دون  من  أنفسهم  تشطيب  يف 

شحنهم طائفيًا ومذهبيًا.
الذي  »التعميم«  يرفض  اإلسالميني  السجناء  أحد 
يستهدف الفئة اليت ينتمي إليها. يقر بأن »بعضنا 
أكثر تشددًا من غريه، وحتديدًا سجناء  يكون  قد 
أن  إىل  املقابل، يشري  لكنه، يف  اإلسالم«،  فتح 
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مناسبات

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

Celebrate  today.
Live it again tomorrow.

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 fi nd out about celebrations near you, 

visit australiaday.org.au 
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البطريرك الراعي ...
)تتمة املنشور على الصفحة 4(

انهم  نيتهم،  الذبيحة على  أحييهم ونقدم  عائالتنا يتضور جوعا،  من 
يضحون يف بالد الغربة من أجل املقيمن هنا، كما أحييهم وأشكرهم 
على مساهماتهم ومسانداتهم لكل مشاريعنا الراعوية واإلجتماعية يف 
للمدارس  املساعدات  اىل  إضافة  واألندية،  والقاعات  الكنائس  بناء 
ذبيحتنا  احلبيب.  الوطن  يؤدونها هلذا  اليت  واإلستثمارات  واجلامعات 
اليوم من أجلهم ومن أجلكم، وليبارك الرب أعمالكم ونشاطاتكم على 
يعيش  لكي  املنتشر،  لبنان  أجل  من  اليوم  املستويات. صالتنا  كل 
املنتشرون بكرامة وبفرح، وأن جيمعنا اهلل بهم، شعبا واحدا وعائلة 
واحدة متنوعة متعددة دينا وثقافة ورأيا ورؤية. إننا نشكر الرب على 
كل هذا ونصلي من أجل املرضى يف عائالتكم وعائالتهم لكي مين 
الذين سبقونا اىل ديار  عليهم بالصحة، كما نصلي من أجل املوتى 
اآلب وكانوا أوفياء للوديعة اليت سلمونا إياها، ونصلي للذين تركوا 

لنا حقيقة لبنان وعائلتهم وحقيقة املسيحية واملارونية.
بعد القداس أقيمت مأدبة غداء، وألقى إده كلمة قال فيها: يسعدني 
أن أقف بينكم اليوم يف هذا الزمن اجمليد، ويف هذا الصرح البطريركي 
العريق ألتوجه بالشكر العميق لصاحب الغبطة ابينا البطريرك مار بشاره 
االهلي  القداس  الذي شرفنا برتؤسه  الطوبى،  الكلي  الراعي  بطرس 
اىل  دعوتها  وبقبوله  لالنتشار،  املارونية  املؤسسة  اليه  دعت  الذي 

مائدة الغداء يف هذا الصرح الكريم.
لقبولكم  الشكر  خبالص  فردا  فردا  اليكم  اتوجه  أن  يسعدني  كما 
املشاركة يف هذا احلفل، وأخص بالثناء والشكر اجلزيل السادة الوزراء 
مشروع  لدرس  املؤسسة  مكتب  مع  جاهدا  نسق  من  وكل  والنواب، 
قانون استعادة اجلنسية وساهم يف إقراره يف جلسة جملس الوزراء 
يف 2011/12/12. هذا القانون يشكل إجنازا حقيقيا كبريا، إذ إنه ميكن 
املتحدرين من أصل لبناني والذين دفعتهم احلروب املتتالية والضائقة 
املعيشية اىل اهلجرة، منذ منتصف القرن التاسع عشر وعلى امتداد 
أنهم  سيما  وال  اللبنانية،  جنسيتهم  استعادة  من  العشرين،  القرن 
االقتصادية  لبنان  نهضة  يف  ويسهمون  أسهموا  املتعاقبة  بأجياهلم 
وعمرانه بعشرات عشرات املليارات من الدوالرات وفق ما يؤكده حاكم 

مصرف لبنان رياض سالمة.
أن  حماميا،  عملي  حبكم  عشرات سنني،  امتداد  على  لي  تسنى  لقد 
اللبنانيني،  املنتشرين  من  العديد  من  دعاوى  رفع  قضايا  تردني 
ذلك  باعتبار  عنها  ختليهم  يثبتوا  وبأن  اللبنانية،  جنسيتهم  بإسقاط 

شرطا ملنحهم جنسية البلد الذي يقيمون فيه.
إنها بداية جديدة، بيد انها اخلطوة االوىل على طريق االلف ميل، إذ 
يتوجب علينا متابعة العمل دون تلكؤ إلقرار هذا املشروع يف اجمللس 
راعي هذه  البطريرك  ابينا  غبطة  بركة ومساعدة  النيابي، مستلهمني 

املؤسسة ورئيسها.
مكتبا،  عشرين  من  أكثر  تارخيه  حتى  املؤسسة  افتتحت  لقد  وقال: 
وتعاقدت مع ما يقارب االربعني موظفا، وهي تأمل بعد صدور هذا 

القانون يف إطالق فوج جديد من املكاتب يف بالد االنتشار.
استقباالت

نقوال  النواب  لشؤون جملس  الدولة  وزير  الراعي  البطريرك  استقبل 
فتوش يرافقه شقيقه بيار ومستشاره االعالمي انطوان بو رحل يف 

زيارة للتهنئة باالعياد.
وقال الوزير فتوش بعد اللقاء: تأتي هذه الزيارة منسجمة مع تطلعات 
الزحليني والبقاعيني، التطلعات اليت جيسدها صاحب الغبطة بالعيش 
مدينة  كأكرب  دائما  تعمل  اليت  زحلة  وخبصوصية  واحملبة  املشرتك 

مسيحية يف الشرق حيمل لواءها صاحب الغبطة.
ابو  الراعي وزير الشؤون االجتماعية وائل  البطريرك  بعدها، استقبل 
التطورات  لعرض  مناسبة  وكانت  باالعياد،  للتهنئة  زيارة  فاعور يف 

واملستجدات على الساحة احمللية.
ثم توجه البطريرك الراعي والوزير ابو فاعور والكاردينال مار نصراهلل 
بطرس صفري اىل كابيال القيامة يف الباحة اخلارجية للصرح حيث جرى 
لقاء مع املسنني الذين اتوا من خمتلف املناطق اللبنانية لالحتفال مع 

البطريرك الراعي حبلول امليالد اجمليد.
واملنسيني  املرتوكني  من  هم  املسنني  هؤالء  ان  اىل  االشارة  جتدر 
برئاسة  الشبيبة  راعوية  مكتب  اللقاء  هذا  نظم  وقد  حاجة،  واالكثر 
املنسق اخلوري توفيق ابو هدير بالتعاون مع مكتب الشؤون االمنائية 
لويس  االب  املنسق  بادارة  املارونية  البطريركية  يف  واالجتماعية 
مساحة. كما شارك يف اللقاء االباتي مسعان ابو عبدو، رئيسة مجعية 
اليت  االجتماعية  اجلمعيات  عن  نعمة، وممثلون  منى  املقدس  القربان 

ساهمت يف اعداد اللقاء.
يف بداية اللقاء، كانت كلمة للوزير ابو فاعور قال فيها: لقد كنت 
وكانت  الكريم،  الصرح  هذا  يف  الغبطة  لصاحب  معايدة  زيارة  يف 
فرصة طيبة أن يتم تكرميي بدعوتي للمشاركة يف هذا اللقاء، ويف 
اختصار شديد وكوزير للشؤون االجتماعية معين باملسنني يف لبنان 
اقول بصراحة ان هذا الوطن ال يكرب اال بكباره، وهذا الوطن ال يكرب 
اال عندما حيرتم فيه كباره، ويقول املبدع اللبناني امني معلوف اجدادنا 
هم اطفال سحيقون، املسنون يف لبنان هم ذاكرتنا وطفولتنا وتراثنا 
واهلنا، وهم الذين صنعونا وصنعوا مستقبلنا على أمل ان نستطيع 
لبنان، بذلك نكون حنرتم  بواجباتنا مع املسنني يف  كدولة ان نقوم 
انفسنا وانسانيتنا ووطننا، وأكرر الشكر لصاحيب الغبطة على دعوتهم 

ولفتهم الكرمية للمشاركة يف هذا اللقاء.
ثم بدأ برنامج اللقاء مع املسنني برتانيم دينية وصالة املسبحة الوردية 
وترنيمة يا ام اهلل مع زياح العذراء قدم بعدها الفنان جورج خباز عرضا 

كوميديا رسم خالله البسمة على وجوه املسنني.
وبعدها القى الشاعر موسى زغيب قصيدة من وحي املناسبة. وقدم 
املناسبة ركزت على دور  اغنيات وقصائد من وحي  بعض املسنني 

بكركي والبطريرك يف مجع اللبنانيني على أمل ان يبقى هذا الصرح 
منارة جلميع ابناء الوطن.

بدوره، رحب البطريرك الراعي باملسنني وقال: انه أمجل ميالد حنتفل 
بطرس  اهلل  مار نصر  الكاردينال  ورئاسة  اليوم يف حضور  معكم  به 
ان  اردت  القيامة واليت  الكابيال  صفري، ونقول لك شكرا على هذه 
ان املسيح قام من املوت كي جيعلنا حبالة قيامة دائمة،  لنا  تقول 
وانت سيدنا علمتنا ان نتغلب على كل قنوط ويأس وانكسار وانت 
تسري امامنا بعمرك وحبياتك وبسريتك وميدك اهلل بطول العمر والصحة 
اليوم  هذا  يف  معنا  املشاركة  احبوا  الذين  مجيع  واشكر  والعافية، 
ابو فاعور والفنان جورج خباز والشاعر موسى زغيب  اجلميل، الوزير 
وقصيدته اجلميلة عن بكركي، وما تفضلت به هو رسالة وسنحافظ 
حيث   25 ومنذ  البطريرك صفري  اياها  علمنا  اليت  الرسالة  هذه  على 

تتلمذنا على أيديه ونأمل ان نبقى نسري يف نفس اخلط.

مراجعة »اليونيفيل«: متهيد ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

اختالفها  على  اللبنانية  االنتاجية  والقطاعات  املؤسات  تكون  ولن 
قادرة على حتمله، وهي مضطرة اليوم اىل عدم تطبيقه ألن أضراره 
لن تطول أصحاب العمل فقط، بل العمال أيضا، بسبب اإلقفال 
باقي  وجلوء  االنتاجية،  املؤسسات  من  كبريا  عددا  الذي سيطول 

املؤسسات إىل خفض عدد عماهلا.
بني  املوقع  الرضائي  االتفاق  بصيغة  متسكها  اهليئات  واعلنت 
اصحاب العمل والعمال والذي جرى االنقالب عليه وتوصي بتنفيذ 

هذا االتفاق.
وكان رئيس احتاد الغرف حممد شقري قال قبل االجتماع ان اهليئات 
لدى  به  وقال: سنطعن  القرار،  هذا  عن  تسكت  لن  االقتصادية 
جملس شورى الدولة، وسنحاربه حتى الرمق االخري، لتجنيب البلد 
االفالس، ألن الذي حصل باالمس األول هو مبثابة كارثة اقتصادية 

على لبنان.
أما رئيس مجعية جتار بريوت نقوال مشاس فقال خيبتنا كبرية، وما 
حصل فضيحة مكتملة األوصاف. وتوجه إىل الوزراء بالقول أغفر 
هلم يا أبتاه انهم ال يدرون ما يفعلون، مشريا إىل أن ما حصل حول 

قرار تصحيح االجور فضيحة من الناحية املؤسساتية.
القانوني  اجلانب  بدراسة  ستقوم  االقتصادية  اهليئات  ان  وقال 
للمرسوم وهناك خمالفات سافرة، والتحرك امليداني وال نستبعد 

البيال الثاني واالضرابات بشكل حضاري.
واعلن رئيس مجعية الصناعيني نعمة افرام: ستكون لنا وقفة مع 
والتظاهر  اإلضراب  نعلن  وقد  األعياد،  بعد  االقتصادية  اهليئات 
واالعتصام وصواًل إىل العصيان املدني، ولن نقف مكتويف األيدي 

أمام حتويل لبنان إىل مجهورية موز جديدة.
وعلى الصعيد الوزاري وفيما اعترب وزير العمل شربل حناس ان ما 
حتقق اجناز كبري للحكومة قال وزير االقتصاد نقوال حناس ان ما 
حصل يف جلسة جملس الوزراء مل حيرتم التوافق بني أصحاب العمل 
والعمال، مشريًا اىل انه إذا مل يوافق جملس شورى الدولة على ما 
أقّر يف األمس األول بالنسبة اىل األجور، فستعود األمور اىل نقطة 

الصفر ويعود املشروع من جديد اىل جملس الوزراء.
هذا  على  بصوتي  أدليت  فقال:  عبود  فادي  السياحة  وزير  اما 
اليت  باخلطة  مقتنع  غري  ولكنين  السياسية  الناحية  من  املشروع، 

وضعها الوزير شربل حناس.
أضاف: سجلت اعرتاضي يف اجتماع تكتل التغيري واإلصالح وقلت 
إن هذا االمر سيؤدي اىل ضغط اقتصادي وبطالة. والسبب الثاني 
حناس  الوزير  خطة  يف  يبحث  ان  يريد  أحد  ال  انه  هو  لتصوييت 
بل ذهبوا اىل وضع خطة ثانية يف مقابل مشروعه، وكان هناك 
عدم احرتام لوزارة العمل ولشخص الوزير، اذ ال ميكن اال نناقش 

مشروعًا خيتص بوزير العمل وال نناقش خطته.
وقال: منّر يف فرتة ركود اقتصادي على الصعيد العاملي وليس 
الرواتب يف  الداخلي، وهل هناك عاقل يزيد  فقط على الصعيد 

هذه الفرتة؟
حديث فيلتمان

مناورات حبريـة كبـرى عند ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

كانون الثاني املقبل. وكان سلطانية قد قال يوم الثالثاء املاضي 
إن إيران جددت دعوة فريق من وكالة الطاقة الذرية للتوجه إىل 
مستعدين  سيكونون  اإليرانيني  املسؤولني  أن  إىل  ومّلح  طهران 
الحقا  وقدم  للبالد.  النووي  الربنامج  من  الدولية  املخاوف  لبحث 
املزيد من التفاصيل قائال إن ترتيبات أولية للزيارة ستجرى خالل 
األسبوع األول من كانون الثاني املقبل. وقال سلطانية »يف أي 
مبجيئهم.  نرّحب  الفريق...  تشكيل  إمتام  بعد  ذلك...  بعد  وقت 
الثاني«  كانون  يف  الزيارة  هذه  تتم  رمبا  أنه  أفرتض  بالتالي 

املقبل.
من جهته، اعلن قائد البحرية االيرانية االمريال حبيب اهلل سياري 
أن ايران ستجري اعتبارا من السبت املقبل مناورات حبرية تستمر 
عشرة ايام يف شرق مضيق هرمز وحبر عمان وخليج عدن. وقال 
االمريال سياري حبسب وكالة »فارس« االيرانية لألنباء »هذه املرة 
احلجم«.  بهذا  منطقة  ايرانية  مناورات حبرية  اليت ستغطي  االوىل 
جديدة  طرادات  »باختبار  ستسمح  املناورات  هذه  ان  واوضح 
والغواصات ملواجهة  العائمة  السفن  التنسيق بني  والتدرب على 

تتــمات
القرصنة واالرهاب والتهديدات البيئية«.

وتتوىل البحرية االيرانية مسؤولية الدفاع عن املياه الدولية اليران 
شرق مضيق هرمز، يف حني اوكل احلرس الثوري االيراني مهمة 
محاية املياه قليلة العمق يف اخلليج. واشار االمريال سياري اىل 
ان البحرية االيرانية واكبت اكثر من 1300 سفينة وسجلت حنو مئة 
ال  املقبلة  املناورات  ان  اىل  ولفت  القراصنة.  مع  اشتباك حبري 
تشمل اغالق مضيق هرمز الذي يربط اخلليج ببحر عمان وحيث مير 

40 يف املئة من النقل البحري للنفط العاملي.
وكانت شائعات حول امكان اجراء هكذا مناورات تسببت بارتفاع 
سريع السعار النفط مطلع كانون األول احلالي، يف وقت تزداد 
حدة التوتر يف عالقات طهران جبريانها العرب اخلليجيني. اال ان 
»تسيطر  االيرانية  القوات  ان  على  التاكيد  جدد  سياري  االمريال 
اوامر  تلقت  ما  اذا  اغالقه  وبامكانها  هرمز«  مضيق  على  بالكامل 

بذلك. 

املراقبون العرب يف  ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يف صيانة األمن واالستقرار واملساهمة الفاعلة يف بناء الوطن«، 
خمتلف  السورية يف  العشائر  لعبته  الذي  الوطين  »بالدور  مشيدًا 
املراحل املفصلية اليت مّرت بها البالد«، ومعتربًا أن »العشائر كانت 
دائمًا املخزون الوطين للتقاليد واملواقف األصيلة ببعدها الوطين 

والقومي«.
ووصل إىل دمشق قادمًا من القاهرة وفد بعثة املراقبني العرب 
لإلعداد لزيارة البعثة، فيما ميثل أول حترك من جامعة الدول العربية 
بعد توقيع سوريا على بروتوكول بعثة املراقبني ملتابعة األوضاع 
يف البالد. ويرئس الوفد املسؤول يف اجلامعة العربية مسري سيف 
املسائل  تسوية  مكلفني مبهمة  مراقبني  ويضم حنو عشرة  اليزل 
اللوجستية والتنظيمية متهيدًا لوصول جمموعة من 30 إىل 50 مراقبًا 
عربيًا األحد. ومن املفرتض أن يرتفع عدد العناصر ليبلغ 150 إىل 
املهمة  رئيس  بقيادة  والعسكريني  املدنيني  املراقبني  من   200
الذي  الدابي،  مصطفى  امحد  حممد  السوداني  ركن  أول  الفريق 

سيصل إىل دمشق السبت )اليوم(.
وقال مصدر سوري إن نائب وزير اخلارجية فيصل املقداد »حبث 
مع رئيس وفد املقدمة للمراقبني العرب التعاون الثنائي وكيفية 
باملراقبني  رّحب  الوزير  »نائب  إن  وأضاف  التعاون«.  هذا  إجناح 

وتداول معهم يف األمور املطروحة واملستجدة«.
وقال سيف اليزل، الذي يرئس الوفد املكون من 11 عضوًا قبل 
مغادرته القاهرة، إن الوفد سيعمل على تيسري عمل بعثة املراقبني 
العرب مع اجلانب السوري »يف موضوع التجهيزات الستقبال بعثة 
الرتتيبات  »بعض  بعمل  سيقوم  الوفد  إن  وأضاف  املراقبني«. 
الالزمة الستقبال البعثة على األرض من ناحية اإلقامة واملواصالت 
واالتصاالت واألمن خالل انتقاالت أعضاء البعثة، وحتديد األماكن 

اليت ستقوم بزيارتها يف كل املدن واملناطق السورية«.
وأعلنت موسكو أنها قد ال تتمكن من استكمال مشروع قرار جديد 
حول سوريا يف جملس االمن الدولي ألن التعديالت اليت قدمتها 
الدول الغربية يف جملس االمن تتعارض مع حمتويات النص األصلي 

الذي قدمته روسيا.
ومل يكن املندوب الروسي لدى االمم املتحدة فيتالي تشوركني، 
على  ردًا  متفائاًل  الشهر،  هلذا  االمن  جملس  بالده  ترتأس  الذي 
سؤال عما اذا كان مشروع القرار اخلاص بسوريا جاهزًا للتصويت 
عليه قبل حلول عطل األعياد. وقال إن »التعديالت اليت قدمتها 
تتعارض مع كل شيء قلناه  والربتغال  بريطانيا وفرنسا واملانيا 
)يف النص(، وال ميكن أن جنري مناقشات للخروج بنص جديد«. 
واضاف ان احتماالت استكمال مشروع القرار يف االيام املقبلة رمبا 

تبدو »غري واقعية«.
فيلتمان

جيفري  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  مساعد  قال  آخر،  صعيد  على 
فيلتمان يف حديث اىل قناة العربية مساء أمس االول انه مسع من 
املسؤولني اللبنانيني عموما ورئيس احلكومة خصوصا خالل زيارته 
األخرية للمنطقة، موقفا يعزل لبنان وينأى بلبنان عن تداعيات ما 
حيصل يف اجلوار، وهذا ليس بالسهل. لن يبقى الرئيس األسد 
يف سوريا اىل األبد، وال ميكنه ان يعكس مطالب الشعب السوري 

حبقوق أساسية وحبريات أساسية.
وأضاف: رساليت اىل اللبنانيني كانت التالي: التفكري على املدى 
الطويل وموقع لبنان مواكبة النتقال سلمي مقبل يف سوريا. وبعد 
كالمي مع مسؤولني لبنانيني من داخل احلكومة وخارجها، وأيًا كان 
موقفهم من نظام األسد، فانهم يدركون متاما ان عليهم التفكري 
بشكل اسرتاتيجي بشأن مستقبل لبنان والتعايش مع سوريا خمتلفة 
يف اجلوار، سوريا خمتلفة عن تلك اليت تسببت بكثري من املشاكل 

للبنان حتى اليوم.
النظام  من  أمرها  املتحدة حسمت  الواليات  كانت  اذا  عما  وسئل 
الجياد  مستعدة  انها  أم  األسد  الرئيس  برحيل  وترغب  السوري 
واضحا  كان  أوباما  باراك  الرئيس  فيلتمان:  أجاب  سياسي،  حّل 
يف تصرحيه يف آب الفائت حني قال حان الوقت للرئيس بشار 
األسد ان يتنّحى وان يسمح بانتقال سلمي اىل نظام دميقراطي يف 
سوريا. وسياستنا هي التالية: بشار األسد جيب ان يتنحى جانبا 
العنف  بتقرير مستقبلهم من دون مواجهة  وان يسمح للسوريني 

والفظائغ.
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اختتام األسبوع الثالث من الدوري باملباراة املؤجلة
الصفـاء يفـوز علـى األهلـي صيـدا )4ـ0(

ويضيـق اخلنـاق علـى النجمـة واإلخـاء األهلـي

قد يكون هذا املوسم مؤاتيًا للصفاء وقد يكون حان وقت القطاف 
ليتخلى عن وصافة الدوري لسنوات عدة ويصبح بطاًل للدوري إذا ما 
فهو  قدمها،  اليت  املباريات  حال  هو  كما  املوسم  هذا  مشواره  كان 
أضاف إىل رصيده 3 نقاط جاءت سهلة أمام األهلي صيدا اجلريح، حني 
فاز عليه بأربعة أهداف نظيفة يف املباراة املؤجلة من األسبوع الثالث 

على ملعب صيدا البلدي وانتهى شوطها األول )2ـ صفر(.
وتأتي هذه النتيجة لتضع الصفاء ضمن الفرق املنافسة على اللقب 
إذ جنح يف تقليص الفارق مع املتصدر إىل نقطتني وهو ليس ببعيد 
من اعتالء الصدارة إذا ما تابع على املنوال ذاته. وكان ميكن للنتيجة 
أن تتضاعف فيما لو استثمر املهامجون ما الح هلم من فرص، خصوصًا 
بعد اهلدف الثالث الذي تسبب بطرد مبدافع األهلي مصطفى مجال، إال 
أن هذا التفوق العددي للفريق األصفر مل يستثمره الالعبون بالشكل 
املطلوب ألن الوترية هدأت واسرتخى الالعبون مطمئنني إىل النتيجة.

العرض  ال سيما  املعهودة  حلتهم  أبناء صيدا يف  يكن  باملقابل، مل 
القوي الذي قدموه أمام األنصار، فظهر الفريق يف هذه املباراة كأنه 
ضيف ثقيل على اللقاء على الرغم من أن العناصر هي نفسها اليت 
كانت تقدم أداءً جيدًا يف األسابيع املاضية، ما يدل على أن الفريق 
غري مؤهل خلوض مباراتني يف أسبوع واحد، وهذا جتلى بضعف اللياقة 

البدنية عند بعض الالعبني ال سيما يف املراكز احلساسة.
ومع أن الفريق الصيداوي بدأ اللقاء بتكتل دفاعي داخل منطقته إال 
أن هذا األمر مل يصمد كثريًا فانهار أمام اهلجمات املتالحقة للفريق 
األصفر. ففي الدقيقة 36 سجل حممد حيدر اهلدف األول للصفاء على 
اثر كرة عرضية تلقاها من حممد طحان، وقام احلارس وليد عبد الرمحن 
بقطعها لتصل إىل حممد حيدر املندفع من اخللف، حيث سددها قوية 

استقرت يف قلب املرمى )1ـ صفر(.
ويف الدقيقة الـ41 تقدم خضر سالمة بالكرة يف هجمة مرتدة ليصل 
إىل مشارف املنطقة، حيث مرر كرة إىل حممد طحان فسددها األخري 

بقوة ارتدت من العارضة إىل داخل املرمى )2ـ صفر(.
ويف الشوط الثاني تابع الصفاء تفوقه إىل أن جاءت الدقيقة الـ 58 
عندما عرقل املدافع مصطفى مجال قائد الصفاء خضر سالمة متسببًا 
بركلة جزاء طرد على أثرها املدافع الصيداوي وترمجها نور منصور إىل 

هدف ثالث.
ويف الدقيقة الـ 73 انطلق عماد املريي من اليسار ودخل منطقة اجلزاء 
دون حسيب أو رقيب وبينما كان اجلميع يتفرج عليه باغتهم بتسديدة 
يف الزاوية الضيقة ملرمى احلارس وليد عبد الرمحن، لينحصر األداء 
يف وسط امللعب فيما تبقى من وقت وينتهي اللقاء برباعية مستحقة 

للصفاء.
الرمحن، رامي فقيه، مصطفى مجال، أمحد  ] مثل األهلي: وليد عبد 
عطوي، علي أيوب، أنور جواد، يوسف صاحل )مصطفى شاهني(، حممد 
ناصر )أمحد أبو العردات(، أمحد فقيه )حممود سبليين(، مازن مجال 

وعالء البابا.
] مثل الصفاء: زياد الصمد، عماد املريي، علي السعدي )إبراهيم خري 
الدين(، طارق العمراتي، خضر سالمة )حممود الزغيب(، عمر عويضة، 
ونور  فاعور  طحان، صموئيل، حممد  جلول(، حممد  )أمحد  حيدر  حممد 

منصور.
] قاد املباراة علي صباغ، مبساعدة حممد ضو وسامر بدر، إىل الرابع 

سامر السيد قاسم.
حول املباراة

] مدرب الصفاء أكرم سلمان: أضفنا 3 نقاط مهمة إىل رصيد الفريق، 
مع  اللقاء  وسيكون  املباريات  ضغط  رغم  جيدة،  بوترية  يسري  وهو 
اإلخاء نهاية األسبوع قويا ومفصليا علمًا بأننا ننظر أيضًا إىل املباريات 
املستقبلية يف بطولة آسيا. وهذا التقدم للفريق يأتي يف ظل الدعم 

الالحمدود من اإلدارة.
ومجيع  موفقًا  الفريق  يكن  مل  ناصر:  حممد  صيدا  األهلي  مدرب   [
استثناء  دون  من  سابقًا  قدموه  الذي  املستوى  يقدموا  مل  الالعبني 
وفريق الصفاء مل يكن يستحق فقط الفوز بل يستحق أن يكون بطاًل 

للدوري.

محمد حيدر )21( يسدد الكرة التي افتتحت التسجيل للصفاء )عدنان 
الحاج علي(

البطوالت األوروبية بكرة القدم

التعادل يسود قمة إيطاليا وشالكه يفقد كأس أملانيا
ساد التعادل السليب مباراة القمة بني يوفنتوس ومضيفه اودينيزي 
القدم  بكرة  اإليطالي  الدوري  من  االول  األسبوع  ختام  أالربعاء، يف 

املؤجل بسبب إضراب الالعبني يف بداية املوسم.
مباراة   16 من  نقطة   34 إىل  رصيده  العجوز«  »السيدة  فريق  ورفع 
ليتساوى مع ميالن حامل اللقب يف الصدارة، متقدما بفارق نقطتني 

عن اودينيزي الثالث.
وحقق إنرت انتصاره الرابع على التوالي معززا مركزه اخلامس، بفوزه 

على ضيفه ليتشي )4ـ1(.
وافتتح ليتشي متذيل الرتتيب التسجيل عرب الكولوميب لويس موريل 
املرمى  وحارس  ومايكون  لوسيو  الربازيلي  الثالثي  على  تفوق  الذي 
جوليو سيزار )20(، قبل ان يعادل جامباولو باتزيين اثر عرضية من 

مايكون )34(.
دييغو  االرجنتيين  منح  الثاني،  الشوط  دخوله يف  على  دقائق  وبعد 
ريكي  مواطنه  من  العمق  يف  متريرة  بعد  لنرياتزوري  التقدم  ميليتو 
الفاريز )48(. وضمن االرجنتيين اآلخر استيبان كامبياسو نقاط املباراة 
إلنرت )72(، ثم اختتم الفاريز املهرجان بعد متريرة من الياباني يوتو 

ناغاتومو )81(.
وعلى امللعب االومليب يف روما، سقط التسيو الرابع يف فخ التعادل 

السليب امام كييفو فريونا.
وحقق نابولي فوزا كاسحا على ضيفه جنوى بستة أهداف لالوروغوياني 
 ،)17( هامسيك  ماريك  والسلوفاكي  و24(،   12( كافاني  إدينسون 
غارغانو  والرت  واالوروغوياني   ،)45( بانديف  غوران  واملقدوني 
)49(، والكولوميب خوان كاميلو زونيغا )80(، مقابل هدف التشيلي 

كريستوبال جوركريا )27( هدف جنوى.
نوفارا  وتعادل  )4ـ1(،  تشيزينا  على  أتاالنتا  فاز  املباريات  بقية  يف 
مع بالريمو )2ـ2(، وبارما مع كاتانيا )3ـ3(، وخسر بولونيا أمام روما 

)صفر ـ2(.
ويتوقف الدوري إىل السابع من الشهر املقبل.

] ترتيب الصدارة:
1ـ ميالن، 34 نقطة.
2ـ يوفنتوس، 34.
3ـ أودينيزي، 32.

4ـ التسيو، 30.
5ـ إنرت، 26.

إنكلرتا
على ضيفه ستوك  السهل  بفوزه  بالصدارة  مانشسرت سييت  احتفظ 
سييت )3ـ صفر(، ضمن االسبوع الـ17 من الدوري اإلنكليزي، وواصل 
على  ايضا  السهل  بفوزه  مطاردته  اللقب  حامل  يونايتد  مانشسرت 

مضيفه فوهلام )5ـ صفر(.
مانشيين  روبرتو  اإليطالي  املدرب  العبو  بسط  األوىل،  املباراة  يف 
سيطرتهم، وسجلوا أهدافهم الـ3 عرب االرجنتيين سريخيو اغويرو )29 

و54(، وآدم جونسون )36(.
ويف املباراة الثانية يف لندن، سجل ملانشسرت يونايتد داني ولبيك 
)5(، والربتغالي ناني )28(، والويلزي راين غيغز )43(، وواين )88(، 

والبلغاري دمييتار برباتوف )90(.
وتابع اهلولندي روبن فان برسي هوايته التهديفية مع ارسنال عندما 
افتتح له التسجيل على ارض استون فيال، من ركلة جزاء اثر خطأ على 
الدولي ثيو والكوت، مسجال هدفه السادس عشر هذا املوسم والرابع 

والثالثني يف عام 2011 )17(.
لكن فيال عادل مطلع الشوط الثاني عرب مارك الربايتون مستغال خطأ 
من املدافع البلجيكي توماس فريمايلن قبل ان يهز شباك البولندي 
فويتشي تشيسين )54(. وهذا اهلدف الرقم 20000 يف الدوري املمتاز 
ونال الربايتون مبلغ 20 الف اسرتليين لتسجيله، تربع فيها جلمعية خريية 
من اختياره، علما بأن اهلدف االول يف الدوري املمتاز سجله براين 
مباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشسرت  الدقيقة اخلامسة من  دين يف 
يونايتد يف آب 1992، واهلدف رقم 10000 سجله الدولي السابق لس 

فرديناند يف مباراة فريقه توتنهام ضد فوهلام عام 2001.
ويف وقت كانت تتجه فيه املباراة اىل التعادل، جنح البديل يوسي 

بنعيون يف منح »املدفعجية« هدف الفوز )87(.
وتعادل  صفر(،  )1ـ  سوانزي  على  إيفرتون  فاز  املباريات  بقية  يف 
ويغان مع ليفربول سلبا، وخسر نيوكاسل أمام وت بروميتش )2ـ3(، 

وكوينز بارك رينجرز أمام سندرالند )2ـ3(.
] ترتيب الصدارة:

1ـ مانشسرت سييت، 44 نقطة.
2ـ مانشسرت يونايتد، 42.

3ـ توتنهام، 34.

4ـ تشلسي، 32.
5ـ أرسنال، 32.

فرنسا
جرمان  سان  باريس  أحرز  الفرنسي،  الدوري  من  الـ19  األسبوع  يف 
سانت  مضيفه  على  بفوزه  الفرنسي  الدوري  يف  اخلريف  بطل  لقب 
إتيان بهدف احلارس ستيفان روفييه خطأ يف مرمى فريقه هدف الفوز 
لسان جرمان بعد رأسية من ماتيو بودمري )32(، وخسارة مونبلييه أمام 

مضيفه إيفيان )2ـ4(.

بعد شوط اول سليب على أرض ملعب »بارك دي سبور«، شهد الشوط 
الثاني مهرجانا تهديفيا، استهله العب وسط مونبلييه املغربي يونس 
بلهندة )46(، بيد ان سيدريك باربوسا عادل مسجال هدفه السادس 

هذا املوسم مستغال تقدم احلارس جوفري جوردين )51(.
ورد مونبلييه بتمريرة من بلهندة إىل الدولي اوليفييه جريو متصدر 
ترتيب اهلدافني الذي سجل هدفه الثالث عشر )54(، قبل ان يعادل 

إيفيان عرب التونسي صابر خليفة من مسافة قريبة )68(.
كومبون  عرب سيدريك  ذلك وسجل هدفني  بعد  بقوة  إيفيان  وضرب 

)72( والعاجي بريس دجا دجيدجي )76(.
يف بقية املباريات فاز فالنسيان على ليون )1ـ صفر(، ورين على 
بوردو )1ـ صفر(، وتعادل ليل مع نيس )4ـ4(، ولوريان مع كانيه 
)صفر  أجاكسيو  أمام  وخسر سوشو  سلبا،  برست  مع  وتولوز  سلبا، 

ـ2(.
ويتوقف الدوري إىل 14 من الشهر املقبل.

] ترتيب الصدارة:
1ـ باريس سان جرمان، 40 نقطة.

2ـ مونبلييه، 37.
3ـ ليل، 36.

4ـ ليون، 35.
5ـ رين، 32.

إسبانيا
خسر  بعدما  إسبانيا  لكأس  الثالث  الدور  من  مدريد  اتلتيكو  أقصي 
إياب  أورتيز )1( يف  الثالثة بهدف  الدرجة  الباسييت من  امام  جمددا 

الدور الـ32.
وكان ألباسييت فاز ذهابا )2ـ1(.

كما خرج فياريال خبسارته أمام ضيفه مريانديس من الثالثة بهديف 
إنفانيت )60 و87(، بعد تعادهلما ذهابا )1ـ1(، وريال بيتيس رغم فوزه 
على ضيفه كوردوبا من الثانية )2ـ1(، وريال سرقسطة بسقوطه أمام 

ضيفه ألكورون )صفر ـ2(.
وبلغ إشبيلية الدور الـ16 بعدما جدد فوزه على ضيفه سان روكي من 

الدرجة الثانية )2ـ1(.
وكان إشبيلية حسم لقاء الذهاب بهدف من املالي فريديريك كانوتيه 
فيما سجل  و60(،   52( اإلياب  لقاء  هديف  ايضا صاحب  كان  الذي 

بافون ليفا )78(، هدف الضيوف.
وليفانيت  سوسييداد  ريال  الـ16  الدور  إىل  املتأهلني  ابرز  ومن 

وأوساسونا ورايو فالييكانو.
أملانيا

ودع حامل اللقب شالكه كأس أملانيا خبسارته أمام مضيفه بوروسيا 
أهداف  ثالثة  مقابل   ،)70( دراكسلر  جلوليان  بهدف  مونشنغالدباخ 

للفنزويلي خوان أرانغو )18(، وماركو رويس )56 و88(.
كما خرج ماينتس بعد خسارته امام هولستاين كييل من الدرجة الرابعة 
بهدفني للنيجريي انطوني اوجاه )6 خطأ يف مرمى فريقه(، وستيف 

مولر )64(.
وفاز هرتا برلني على كايزرسالوترن )3ـ1(، وشتوتغارت على هامبورغ 

)2ـ1(.
هولندا

توقفت مباراة أياكس وضيفه ألكمار ضمن الدور الـ16 لكأس هولندا 
مرمى  حارس  قيام  بعد  وحيد  بهدف  متقدم  واألول   38 الدقيقة  يف 
ألكمار إستيبان بركل مشجع نزل أرض امللعب، فطرد احلكم احلارس 
الكوستاريكي فما كان من مدرب ألكمار غريت يان فـريبيك إال أن أمر 

العبيه باخلروج من أرض امللعب.
يف املقابل تأهل هريينفني إىل ربع النهائي باكتساحه ضيفه أوس 

من الدرجة الثانية )11ـ1(.
على  أمليلو  وهرياكليس  )3ـ صفر(،  أكيليس  على  نيميغن  فاز  كما 

غرافشاب )4ـ صفر(، وفالفيك على غواهيد )3ـ2(.

إيطاليا: مهاجم إنرت باتزيني )إىل اليمني( يسجل هدف التعادل يف 
مرمى حارس ليتشي غابرييلي )رويرتز(
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يتقدم نائب الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية 
 الثقافية يف العالم 

الشيخ
 ميشال الدويهي 

بأحر التهاني من الجالية 
اللبنانية كافة واملسيحية 

خاصة بمناسبة عيدي امليالد 
 املجيد ورأس السنة املبارك

أعادها اهلل على الجميع 
بالخري والربكات وعلى وطننا لبنان

 باألمن والسالم

وكل عام وأنتم خبري

الشيخ ميشال الدويهي يهنئ



Page 20صفحة 20      Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

اعـالنـات

7
JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

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

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE

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

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

 جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

ميالد مجيد وعام سعيد
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اعالنــات

 بريوت هيلينك بنك يهنئ السيد سليم صفري مبناسبة منحه ميدالية
»البطريركية املارونية« ووسام »القديس مارون« من البطريرك الراعي

املاروني  البطريرك  منح 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
رئيس  صفري،  سليم  السيد 
بريوت،  بنك  إدارة  مجلس 
وسام »البطريركية املارونية« 
خدمة  يف  لجهوده  تقديرًا 
القطاع  يف  وإلنجازاته  لبنان 
املالي واملصريف كما ملساهماته 

العديدة على املستويني االجتماعي واإلنساني. 

وقد احتفل السيد سليم صفري جنبًا 
اىل جنب مع غبطة البطريرك مار 
بشارة بطرس الراعي، والكاردينال 

صفري  بطرس  نصراهلل  مار 
شجرة  بإضاءة  واألساقفة 
عيد امليالد العمالقة يف باحة 
التي  بكركي   البطريركية- 
السيد سليم صفري،  قدمها 
شكره  عن  أعرب  الذي 
لتقليده  الراعي  للبطريرك 

»ميدالية البطريركية املارونية« وذلك مساء يوم الخميس 15 كانون االول\ ديسمرب.
بمناسبة تدشني كنيسة بكركي  مارون«  القديس  أيضًا »وسام  السيد سليم صفري  ونال 
بعد االنتهاء من أعمال الرتميم فيها كعربون امتنان وتقدير ملساهماته على كافة الصعد، مع 
اإلشارة اىل أن هذه امليدالية تحمل شعار بطريركية انطاكية وسائر املشرق كما ترمز اىل 

تمثال القديس مارون الذي وُضع يف الفاتيكان عام 2011.
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 *من هو السيد سام أمشر ومتى أتى اىل اسرتاليا؟
لبنانيني  أبوين  من   1974 عام  اسرتاليا  يف  ولدت   -
مستقبل  لبناء  لبنان  غادرا  رشعني  بلدة  من  عصاميني 

أفضل الوالدهما.
تلقيت دراسيت االبتدائية والثانوية يف سيدني - اسرتاليا 
اللويزة  نوتردام يف  وتابعت حتصيلي اجلامعي يف جامعة 
وخترجت منها باجازة يف اختصاص الكومبيوتر واملعلوماتية 

االدارية.
مارست ختصصي اجلامعي يف شركة    OMT وكيل مؤسسة 
ويسرتن يونيون يف لبنان حيث امتلكت خربة واسعة يف 

جمال حتويل االموال وكل ما يتعلق بهذا احلقل.
احلياتية  للظروف  ونظرا  مريا جنيم  بزوجيت  اقرتاني  وبعد 
واالقتصادية واالمنية اليت مير بها لبنان اضطررنا ملغادرته 

جمددا عائدين اىل اسرتاليا وذلك يف العام 2004.

للتحويالت   Moneygram مؤسسة  مع  العمل  بدأت  *متى  
هلذا  اختيارك  مت  وملاذا  فيها؟  مركزك  هو  وما  املالية؟ 

املركز؟
 ASC بتأسيس شركة  اسرتاليا قمت  اىل  بعد وصولي   -
 Moneygram  متهيدا للتعاقد مع مؤسسة Global Services
العاملية لتحويل االموال عرب الدول وقد مت اخياري وكيال 
هلذه املؤسسة يف شهر ايلول من العام 2005، وتنتشر 
فروعها يف كل من نيو ساوث ويلز وكانبريا وفيكتوريا 
اسرتاليا  وغرب  اسرتاليا  جنوب  وووالييت  وكوينزالند 

وتازمانيا حيث يتجاوز عدد مكاتبها 770 مكتبا.

 Moneygram هل السيد سام امشر الوكيل الوحيد لـ * 
يف اسرتاليا؟

 ASC Global  انا الوكيل االول يف اسرتاليا ومؤسسة -
لـ  االكرب  الوكيل  تعترب  واليت  املكها  اليت   ،Services
Moneygram يف اسرتاليا، مسؤولة عن أكثر من 81 مكتبا 

يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وساوث اسرتاليا.

*كيف يتم العمل مع مؤسسة Moneygram؟ هل من خالل 
وظيفة ثابتة ام التعاقد؟

- العمل مع هذه املؤسسة يتم بواسطة التعاقد لفرتة زمنية 
معينة فاذا جنح الوكيل يف مهمته ووظيفته جيري التجديد 

له واال فُتسحب منه الرخصة والوكالة.
واحلمد هلل فقد قامت مؤسسة Moneygram بتجديد التعاقد 
معي لفرتة 5 سنوات قابلة للتجديد بعد احلكم على عملي 
من  ولتمكين  املؤسسة  هذه  الجناح  بذلته  الذي  واجلهد 
والبناء  عامة  االسرتالي  للمجتمع  ناجحة  بصورة  تقدميها 
اجلالية اللبنانية والعربية خاصة حيث يعتمد اآلن العديد من 
ابناء اجلالية على خدمات Moneygram يف ارسال االموال 

الهلهم وذويهم يف االوطان االم.

وكيل مؤسسة    Moneygram  يف اسرتاليا السيد سام أمشر لـ »اهلريالد«:
لدينا اسرع وأوثق وسيلة لتحويل األموال للخارج بأسعار متدنية

خدماتنا تشمل 192 بلداً ومكاتبنا يف لبنان تزيد على 660 مكتبا
ديبلوماسي  بتواضعه..  كبري  مثقف..  جامعي.. 
بتعامله.. انه وكيل مؤسسة    Moneygram  يف 

اسرتاليا السيد سام أمشر
االدارية  واملعلومات  الكومبيوتر  علوم  يف  خترج 
ومارس  لبنان،   - اللويزة  يف  نوتردام  جامعة  من 
OMT وكيل مؤسسة  اختصاصه هناك يف شركة  
ويسرتن يونيون يف لبنان حيث لفت بعلمه وخربته 
 Moneygram مؤسسة   انتباه  واستقامته  وصدقه 
العاملية فاختارته وكيال هلا يف اسرتاليا منذ العام 
2005 ونظرا للنجاح الذي حققه واجملهود الذي بذله 
جددت له املؤسسة التعاقد لفرتة 5 سنوات اخرى.

يقول السيد أمشر اننا نتقاضى أسعارا خمفضة على 
التحويالت املالية عرب العامل حيث تنتشر مكاتبنا يف 

192 بلدا وأكد انه لدى املؤسسة يف لبنان حواىل 660 
مكتبا تغطي كامل االراضي اللبنانية، ويف اسرتاليا 
تنتشر مكاتبها نيو ساوث ويلز وكانبريا وفيكتوريا 
وكوينزالند وووالييت جنوب اسرتاليا وغرب اسرتاليا 

وتازمانيا. 
او  خريية  مساهمات  اي  للمؤسسة  كان  اذا  وعما 
طبعا  أمشر  سام  السيد  قال  اجتماعية  او  انسانية 
اخلريية  املناسبات  من  العديد  برعاية  نقوم  اننا 

واالجتماعية.
وخدماتها  املؤسسة  هذه  على  أكثر  وللتعرف 
لـ  املعتمد  الوكيل  مكاتب  بزيارة  »اهلريالد«  قامت 
Moneygram يف اسرتاليا  السيد سام امشر وكان 

هلا معه هذا احلوار:
حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيد سام أشمر

*اين يقع املركز الرئيسي لـ Moneygram وما هي الدول 
اليت للمؤسسة مكاتب فيها؟

املتحدة  الواليات  يف  يقع  للمؤسسة  الرئيسي  املركز   -
االمريكية وتغطي خدماتها 192 بلدا وهلا 256 ألف وكيل 
عرب العامل. اما فروعنا يف الشرق االوسط فتشمل كال من 
لبنان، مصر، االردن، االمارات العربية املتحدة، السعودية، 

العراق، تونس وغريها.
واحب ان انوه ان ملؤسسة Moneygram  6أكثر من 660 
مكتبا يف لبنان تغطي كامل االراضي اللبنانية بالتعاقد مع 
Masri Money Express و  Cash United ومؤخرا مت توقيع 

وذلك   )Liban Post( اللبناني  الربيد  مؤسسة  مع  اتفاق 
لضمان ان يستطيع الزبائن احلصول على االموال احملولة 
هلم من احد مكاتب املؤسسة بالقرب من اماكن سكنهم..

احملولة  للجهة  االموال  وصول  يستغرق  الوقت  من  *كم 
اليها؟

- تصل االموال اىل اجلهة املرسلة اليها يف اي مكان يف 
العامل خالل دقائق معدودة بواسطة تقنية لتحويل االموال 

هي االكثر تطورا يف العامل بطريقة موثوقة.

* لنفرتض ان احدهم قام بتحويل أموال لذويه يف بلد ما، 
فبأي عملة ميكن قبض هذه التحويالت؟

هناك دول ميكن ان تقبض التحويالت فيها بعملتني العملة 
االمريكية وعملة الدولة احملولة اليها نفسها. ففي لبنان 
مثال ميكن الشخص احملولة اليه االموال ان يقبض التحويلة 
حيدد  حسبما  اللبنانية   واللرية  االمريكي  بالدوالر  املالية 

مرسل االموال ذلك.
لكن هناك بلدانا ال جمال فيها لالختيار بني عملتني اذ انه 

على الشخص املرسلة اليه االموال ان يقبضها بعملة بلده 
الوطنية فقط.

 Moneygram  ما هي نسبة العمولة اليت تتقاضاها مؤسسة *
لدى حتويل االموال اىل اخلارج؟

وآخر  بلد  بني  تتفاوت  تتقاضاها  اليت  املئوية  النسب   -
وكذلك ايضا حسب املبلغ احملّول ولدى املؤسسة اسعار 

خمفضة جدا اىل لبنان.
 8 فالعمولة  دون  وما  دوالر   100 املبلغ  كان  اذا   فمثال 
دوالرات، واذا كان ما بني 100 و 1000  دوالر )العمولة 
دوالر    2500 و   1000 بني  ما  كان  واذا  دوالرا(،   12
)العمولة 15 دوالرا( اما فوق الـ 2500 فتثبت العمولة على 
25 دوالرا فقط مهما بلغت قيمة املبلغ احملّول. كما ان 

اسعارنا خمّفضة جدا اىل كافة احناء العامل.

* كيف تقومون بتقديم مؤسسة Moneygram للمواطنني؟
فعالية  االكثر  الوسيلة  االعالم  يكون  ان  الطبيعي  من   -
فان  كذلك   Moneygram على  املواطنني  تعريف  يف 
Moneygram تقوم حبمالت اعالنية يف العديد من وسائل 
اللغات  معظم  واملرئية ويف  واملسموعة  املقروءة  االعالم 
لتصل اىل كافة اجلاليات االثنية حيث ان العديد من ابناء 

هذه اجلاليات ال يتحدثون اللغة االنكليزية.
كما ان هناك طرقا اخرى تعتمدها املؤسسة مثل املشاركة 
التربع  خالل  من  وغريها  العربية  اجلالية  نشاطات  يف 

للمؤسسات اخلريية واالجتماعية ورعايتها.

* هل من املمكن الي صاحب مصلحة ان يصبح وكيال لـ 
Moneygram؟ وما هي شروط ذلك؟

هلذه  وكيال  يكون  ان  مصلحة  صاحب  الي  ميكن  طبعا   -
العاملية شرط ان يكون سجله وسجل مصلحته  املؤسسة 
الرقم   على  االتصال  يرجى  ذلك  عن  ولالستفسار  نظيفا 

 .)02( 96428995

* هل من كلمة اخرية تود توجيهها؟
- ندعو ابناء اجلالية لالتصال بنا على الرقم 96428995 )02( 
 Moneygram واالستفسار عن اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة

وحنن سعداء جدا باالجابة على اي سؤال.
العامل  يف  وسيلة  اسرع  املؤسسة  لدى  ان  ونكرر  نعود 
لتحويل االموال وتتميز خدماتها بالثقة والصدق واالستقامة 
حيث نقوم مبتابعة املبلغ احملّول من االلف اىل الياء اي منذ 

ارساله حتى استالمه.
لديهم  الذين  اجلالية،  ابناء  لندعو  املناسبة  هذه  ونغتنم 
مصاحل ويودون ان يكونوا وكالء فرعيني يقومون بتقديم 

هذه اخلدمة، لالتصال بنا على الرقم اعاله.
ونشكر ابناء اجلالية على وضع ثقتهم بنا واننا نعاهدهم 

على االستمرار يف تقديم اسرع وافضل اخلدمات هلم.
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النريان شعلة  من  جرى  هلٌب 

أشجاني هّيجت  قد  أصداؤه 

االلواِن حبمرة  الفضاء  حنو 

الربكاِن لظى  من  تعالت  شهٌب 

القبطاِن مركُب  سحرًا  فيتيه 

الرّباِن مواكب  الضياء  كشف 

الودياِن بروائع  متنقاًل 

العمياِن يد  من  ترُبه  صيغ  لو 

املرجاِن خبا  يف  يلمع  كالربق 

الوجداِن يقظَة  تفّجر  محٌم 

االمياِن صحوة  عام  كل  يف 

ملعاِن يف  املسنون  كالبريق 

الرمحاِن صورة  من  فتأّصلت 

االنساِن جوهر  يبلسم  عطرًا 

وثواِن دقائقا  احلروب  بني 

البستاِن شتلُة  تنامت  حتى 

البنياِن ثورة  جتلت  وفيك 

الربهاِن حجُة  تراءت  حتى 

معاني الغزير  حبر  من  وفّج 

مباني اخلطاب  فّن  من  وضّخ 

زواني احلكيم  عني  من  وغربل 

السلواِن جّنُة  متارت  فيه 

الرحياِن مواسَم  خاَض  والنوُر 

الدخاِن عتمُة  تالشت  حتى 

القرآِن دوحة  يف  سجى  وعلم 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

االحزان مسا  يف  طريف  قّلبُت 

صوٌت تعاىل من قواصف رعدها

متصاعدًا بوهجه  يشّد  صخٌب 

فتصّدعت هوهلا  من  وتزامحت 

والشمس يلمع يف اخلضّم بريقها

تلثمًا احمليط  يف  غّطى  والنجُم 

جناَحه للرحيل  صّفق  والطري 

تأّلقًا النحوَر  زاد  ما  والدّر 

ترّبجًا اهلالل  من  فاض  والنوُر 

ليُثها احلرائر  يف  ااّل  يبَق  مل 

الثرى طّي  ذكرها  ميّجد  نفٌس 

واهله للحجيج  فجرًا  فتضيء 

سرِتها صوامع  يف  علّي  ُولد 

أرجيها احلياة  عبق  من  فّح  قد 

عمِرِه مآثَر  أمضى  كوثرًا  يا 

أرجَيها الصافيات  القلوب  أعطى 

وآلِه للنيب  نصٌر  ففيك 

تواضعًا الزماَن  سطر  من  أأنت 

بالغًة احلروف  صّك  من  أأنت 

فصاحًة العلوم  نبع  من  وجاد 

شهاَبُه اجلميل  باللفّظ  وأضاء 

دعابٌة احلبيب  ثغر  من  بان  إْن 

الدجى أجنحَة  الصبِح  وشّق ضوُء 

وشاَحُه اهلضاب  عن  مّل  والليُل 

وحكمِه الكتاب  يف  فصٌل  فأنت 

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

ختمت رئيسة الوزراء جوليا غيالرد عامها السياسي بتعديل 
السياسة ليس هناك  حكومي ،وكما هو معروف يف عامل  
ترقية  متت  فقد  حصل  ما  على  ينطبق  وهذا  صدفة،  من 
إدائهم  على  غبار  ال  وزراء  من  والتخلص  األشخاص  بعض 

السياسي.
رئيسة  حماولة  ،رغم  وخاسرون  راحبون  هناك  ان  شك  ال 
الوزراء اخفاء احلقيقة عندما قالت »لقد اخرتت االشخاص 
الذين اردتهم. لقد اخرتت اقوى فريق ممكنه لتنفيذ اولويات 

اإلصالح« يف العام القادم.
الذي  احلزب،  وجه  على  ظهرت  جديدة  ندوب  هناك  ان  إال 
أزمة داخلية برزت عوارضها يف مؤمتر احلزب األخري  يعاني 
والذي أظهر اىل العلن املواقف الشخصية اليت ما زالت حتكم 
عمل رئيسة الوزراء اليت مل تأِت على ذكر اسم كيفن راد 
عند تعدادها رؤساء الوزراء العماليني السابقني واجنازاتهم 
،رغم ان كيفن راد قد  حقق اجنازان كبريان اوهلما إعادة 
عام  انتخابات  يف  كبرية  وبغالبية  احلكم  اىل  العمال  حزب 
2007 بعد ان امضوا 11 عامًا يف املعارضة هذا باإلضافة 
جنب  عندما   2009 العام  العاملية  املالية  األزمة  عبوره  اىل 
االقتصاد األسرتالي تداعيات تلك األزمة رغم بعض الفساد 

الذي رافق تنفيذ خطة احلوافز اليت نفذتها حكومته.
الوزراء بهدنة سياسية خالل فرتة األعياد  قد تنعم رئيسة 
والعطلة الصيفية للربملان، لكن املطابخ السياسية ستكون 
رئيسة  وضع  يتحسن  مل  فإذا  الفرتة.  تلك  خالل  شغالة 
الوزراء وحكومتها يف استطالعات الرأي فقد يضطر جملس 
أوائل  يف  اجتماعانه  أول  يعقد  والذي  )الكوكس(  احلزب 
شباط من العام القادم اىل النظر يف البدائل ألن 30% من 
أصوات الناخبني األولية ستوصل احلزب اىل هزمية سياسية 
نيوسوث  والية  يف  احلزب  مع  حصل  ما  غرار  على  كبرية 
ويلز آذار املاضي  ،الن احلزب حباجة اىل 40 % من تلك 

االصوات للفوز.
رئيسة الوزراء ورغم  االجنازات اليت حققتها خالل 18 شهرًا 
املناجم  على  والضريبة  الكربون  على  الضريبة  من  املاضية 
وإعادة تنظيم قوانني املسنني واملعاقني وادائها يف ادارة 
وحزب  املستقلني  النواب  دعم  على  تعتمد  اقلية  حكومة 
احلكومي  التعديل  خالل  ومن  وبدون شك  انها  اال  اخلضر. 
الوقائي الذي اجرته ودفعت ببعض الوجوه كبيل شورتن اىل 
الصفوف األمامية كبديل ومرشح مستقبلي يف وجه خصمها 
اللدود كيفن راد زادت من أعدائها السياسني داخل احلزب، 
املثليني حيث  زواج  احلزب من  تغيري موقف  اىل  باالضافة 
يف  األجواء  حسب  كل  للتصويت  النواب  بعض  سيضطر 
االنتخابية وطبعا ليس مبا ميلي عليه\عليها ضمريه   منطقته 

من أجل ضمان عودته\عودتها اىل الربملان.
وعلى الضفة السياسية األخرى ال يبدو الوضع افضل فرغم 
تقدم حزبي األئتالف )احرار- وطين( يف استطالعات الرأي 
واليت تؤمن فوزًا كاسحًا يف االنتخابات اذا ما جرت يف هذا 
الوجوه يف  ابرز  الوقت ،فإن اخلالف اخلفي والصامت بني 
الصفوف األمامية حيث يتنافس كل من جو حقي واندرو روب 
على حقيبة اخلزينة وجوليا بيشوب اليت تتشبث دائما مبنصب 
نائب زعيم املعارضة باإلضافة اىل ان طيف مالكوم ترينبول 

ال يزال خييم فوق رأس زعيم املعارضة طوني أبوت.
اضف اىل ذلك ان الناخبني ال يثقون بطوني أبوت ألنه حسبما 
اعرتف بنفسه انه ال ميكن تؤخذ كل أقواله جبدية، هذا إضافة 
اىل ان السياسة اليت يتبعها وتؤمن له التقدم ال تتواقف 
مع فلسفة احملافظني التقليدية واليت تشكل عليه مأخذ من 
قبل املتشددين يف احلزب. لكن حلم طوني ابوت الوحيد هو 
استمرار حزب العمال بتأمني الذخرية السياسية له من خالل 
استمرارهم بإظهار خالفاتهم اىل العلن واليت تظهرهم مبظهر 
حكم  بإمكانهم  فكيف سيكون  خالفاتهم،  حل  عن  العاجزين 
البالد،وال شك ان طوني ابوت جييد الضرب على وتر االخطاء 
اليت يرتكبها جزب العمال يف االفتقار للتسويق ملشاريعهم 
واجنازاتهم، وهذا ما قد يوافق عليه الناخب الذي يريد ان 
يذهب اىل ادارة شؤونه واعماله بعيدًا عن احلملة األنتخابية 
اليت  اخلالفات  خماطر  العمال  حزب  يدرك  فهل  املستمرة، 
تدور بني اجنحته واالستماع اىل نصيحة السنتور املخضرم 
جون فولكنر بانهم حزب صغري وقد يتالشى ويزول من احلياة 
رئيس  كار  بوب  من  وكل  فولكنر  ان  واملعلوم  السياسية 
والية نيو سوث ويلز االسبق وستيف براكس رئيس والية 
فكتوريا السابق كانوا قد كلفوا برتأس جلنة لبحث اوضاع 
اذار املاضي  العمال يف نيو سوث ويلز  احلزب بعد هزمية 
واليت ما زالت ابرز توصياتها سرية رغم مطالبة معظم نواب 
احلزب االفراج عن تلك التوصيات واليت تسرب منها الطلب 

بتحزيب 8000عضو جديد يف السنوات القادمة.
واخريا ال بد لنا من االنتظار لنرى جدوى التعديل احلكومي 
الوقائي وتاثريه على الناخبني وهل سيعطي دعم للحكومة 
زعامة  ،حتدي  البديل  هو  فما  ال  واذا  الراي  استالعات  يف 
رئيسة الوزراء من قبل فريق كيفن راد، ام ان جترؤ رئيسة 
الوزراء  وتهرب اىل االمام على طريقة علي وعلى اعدائي  يا 
رب  ،وتدعو اىل انتخابات مبكرة نتيجتها معروفه مسبقا؟!            

التعديل والوقائي

عباس علي مراد

يف  العربية  االسرتالية  اجلمعية  احتفلت 
ريفروود مبناسبة  تاسيسها ال 15 وقدوم 
منطقة  نائب  حضره  احتفال  يف  االعياد  
الكمبا احمللي روبرت فورولو ورئيس بلدية 
اجمللس  وعضو  روبسون  براين  كانرتبري 
البلدي خضر صاحل  ومجع كبري من اجلالية 
ريفروود  منطقة  يف  والعربية  اللبنانية 
وبانشبول وممثلني عن اجلمعيات احمللية يف 

املنطقة. 
عرضت يف االحتفال شؤيط وثائقي وساليد 
خالل  اجلمعية  انشطة  حمطات  اهم  تضمن 
15 عاما ، كما القيت كلمات اشادت بدور 
ريفروود  يف  والعربية  اللبنانية  اجلالية 
لتحسني  االجتماعي  العمل  يف  ومساهمتها 
واجملتمع  العربية  اجلالية  استقرار  ظروف 

االسرتالي احمللي .
الفخري  ورئيسها  اجلمعية  مؤسس  ونوه   
خضر صاحل مبسرية اجلمعية وشكر الداعمني 

اجلمعية االسرتالية العربية يف ريفروود 
حتتفل بذكرى تأ سيسها الـ15 

االسبق  الوالية  حكومة  رئيس  رأسهم  وعلى  هلا 
موريس اميا ، ونائب مدينة الكمبا روبرت فورولو 
واملركز االجتماعي يف ريفروود مستذكرا امساء 
عامل  اىل  رحلوا  الذين  املؤسسيني  اعضائها  
ومن  واحملبة  بالعطاء  حافلة  سنني  بعد  االبدية 
ابرزهم السيدة مارغريت معوشي، والسيدة ماري 
عن  اعرب  كما  كنعان،  يعقوب  والسيد  قزي، 
االسبق  اجلمعية  لرئيس  اجلمعية  واعضاء  متنياته 
يف  النهائي  لالستقرار  غادر  الذي  دياب  حنا 

الوطن االم لبنان . 
بعدها مت انتخاب اهليئة االدارية اجلديدة اجلمعية 
ميثلون  عضوا   15 من  تالفت  اليت   2012 للعام 
اجلاليات اللبنانية والعراقية واملصرية والسودانية 

يف املنطقة. 
ملزيد من املعلومات حول اجلمعية ولالنتساب هلا 
يرجى االتصال بالرقم 95848473 او الكتابة اىل 

العنوان:
POBOX 766 Riverwood NSW 2210  

النائب فورولو يلقي كلمته خالل االحتفال 

خضر صالح يلقي كلمته وبدا رئيس بلدية كانرتبري براين روبسون

خضر  كانرتبري  البلدي يف  اجمللس  طالب عضو 
منح  برنامج  متويل  باعادة  الوالية  حكومة  صاحل 
مشاريع حتسني وجتديد مراكز وقاعات اجلمعيات 
املعروف  وغريها   احمللية  والرياضية   واالندية 
 Community Building partnership باسم 

.programme
اجتماع  يف  قدمة  اقرتاح  يف  صاحل  وطالب   
الوالية  حكومة  كانرتبري  ملدينة  البلدي  اجمللس 
بالغاء االقتطاعات من الربنامج وقال : ان حكومة 
باري اوفريل قد كسرت وعدها االنتخابي بزيادة 
التمويل هلذا الربنامج احليوي  الذي يعود بالنفع 
جلاليتنا ومجعياتنا احمللية وقامت باقتطاع مبلغ  47 

مليون دوالر من التمويل الالزم هلذا الربنامج. 
واوضح ان خالل العام 2010 قامت حكومة العمال 
الربنامج  لتمويل  بتوفري مبلغ 58.4 مليون دوالر 
بلدية   1775 ال  يقارب  ما  منه  استفادت  الذي 
ومجعية وناد رياضي يف الوالية عن طريق حصوهلا 
على منح لتحسني وجتديد مرافق قاعات اجلمعيات 
واالندية الرياضية احمللية وتركيب خزانات املياه 

وبناء مرافق التدريب وغريها . 
وعد  قد  كان  الذي  اوفريل  باري  ان  واضاف 

طالب باعادة متويل منح اجملتمع احمللي 
صاحل : حكومة الوالية مل تِف بوعدها باالبقاء على منح اجلمعيات واالندية الرياضية

بزيادة املبالغ املخصصة هلذا الربنامج قام عوضا 
عن ذلك بتخفيض بتمويل الربنامج اىل 11 مليون 
دوالر فقط اي باقل   47 مليون دوالر مما كانت 

عليه عام 2010.
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<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع
عمال بقانون االنتخاب 2008/25 السيما املادة 106 منه تكرر 
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية 
يف  باالقرتاع  يف  الراغبني  فيكتوريا  والية  يف  اللبنانية 
االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها عام 2013 اىل تسجيل 
الرمسية  اللبنانية  مبستنداتهم  مصحوبني  لديها  امسائهم 
بهويتهم  املتعلقة  املطلوبة  املعلومات  كافة  تبني  اليت 

ورقم سجلهم، وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

مجعيات بيئية تونسية تدعو لوقف عمليات 
صيد طائر احلبارى والغزال 

حممد بن رجب من تونس: تعترب الصحراء التونسية من أشهر املناطق 
الغنية بأنواع الغزال و األرنب والوعل و طائر احلبارى، ذلك الطائر 
اجلميل الذي مل  يذق اإلنسان حلم طري أشهى وال أحلى منه.. و هو 
من الطيور املتوسطة احلجم ذات القوائم متوسطة الطول، طويلة 
العنق و الذيل ويزن غالبا يف حدود الكيلوغرام أو أكثر من ذلك 
بقليل أما األنثى فهي أصغر حجما.. وطائر احلبارى ال يوجد به غدة 
زيتية كبقية الطيور ورمبا هلذا السبب يقبل األمراء بصفة خاصة 
على صيده وتناوله كوجبة ال مثيل هلا.. مجال الصحراء التونسية 
و غناها وما حباها به اهلل كم مجال و تنوع يف مكوناتها كاحليوانات 
و الطيور والزواحف بدأت تفقده يوما بعد يوم ألسباب عديدة حيث 
قّلت احليوانات و الطيور بعد أن هجرت املكان أو تناقصت للصيد 
التونسية  للصحراء  الصعبة  الوضعية  التكاثر..  أوقات  اجلائر يف 
تونسية  بيئية  ورائها مجعيات  ومن  الكرامة  و  احلرية  ثورة  وبعد 
تعمل حاليا على اإليقاف الفوري لكل عملية صيد يف غري وقتها 
يف الصحراء التونسية وذلك مبنع الصيد على اجلميع من تونسيني 
و أجانب و خاصة من األمراء الذين حيلون هنا ويصطادون يف أي 

وقت يرغبون وبرتخيص من السلطات التونسية.
واجلمعيات  الصيادين  جلمعيات  الوطنية  اجلامعة  من  ببادرة  و 
واجلمعية  الطيور  أحباء  مجعية  مع  باالشرتاك  الصيد  املختصة يف 
الوطنية للتنمية املستدامة ومحاية احلياة الربية واجلمعية التونسية 
حلماية الطبيعة وشبكة اجلمعيات للطبيعة والتنمية بتونس، انتظمت 
ندوة صحافية دعت فيها هذه اجلمعيات البيئية السلطات التونسية 
حرمة  آلنتهاك  حّد  وضع  إىل  املدني  اجملتمع  مكونات  و  اجلديدة 
الصحراء التونسية من أي طرف كان بغاية احملافظة على الثروة 
البيئي  التوازن  على  احملافظة  و  النادرة  احليوانات  من  التونسية 
وذلك بالوقف الفوري لتواصل عمليات صيد طائر احلبارى و الغزال 

النادرين و املهددين باإلنقراض من الصحراء التونسية.
فوزي بلحاج رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات الصيادين و اجلمعيات 
املختصة يف الصيد :" يوجد حاليا عديد األمراء الذين ينصبون حنو 
35 خيمة مبنطقة " املخروقة " يف عمق الصحراء التونسية يف والية 

تطاوين و على بعد حنو 700 كلم من العاصمة تونس."
من جهته قال عبد اجمليد دبار الناشط يف اجملال البيئي و اخلبري 
يف الطيور الربية :" إن أهالي املناطق اليت يتم فيها صيد الغزال 
و طيور احلبارى وعمال املؤسسات النفطية املنتصبة يف الصحراء 

أصبحوا يتسابقون على قنص هذين احليوانني." 
و أضاف :" إن ما حيصل اآلن يف الصحراء التونسية يعترب عملية 

إبادة مستدمية لطائر احلبارى و الغزال يف اجلنوب التونسي." 
أما عبد اجمليد بوخريص عضو مجعية أحباء الطيور فأشار إىل أّن األمراء 
يستعملون تقنية )جي بي آس ( املربوطة باألقمار اإلصطناعية إىل 
جانب أحدث أنواع أسلحة القنص ويستعينون كذلك خبرائط دقيقة 

للصحراء التونسية ال تتوفر إأل عند الدولة التونسية." 

وقال هشام الزفزاف رئيس مجعية أحباء الطيور :" إن أعداد طائر 
احلبارى تقلصت جراء عمليات الصيد غري الشرعي من 1253 طائرا 
سنة 1979 إىل 895 طائرا سنة 1982 ومن إىل 300 طائر فقط سنة 
1997 ونفس العدد يتوفر سنة 2004 حبسب تعداد اإلدارة العامة 

للغابات التابعة لوزارة الفالحة و البيئة."
و أشار الزفزاف إىل أّن الصيد غري الشرعي لطائر احلبارى و الغزال 
بالصحراء التونسية بدأ منذ 1979 وتكون عمليات الصيد هذه خالل 
فرتة تناسل احليوانات )بني شهري ديسمرب و فيفري ( وهو ما 

ساهم يف تناقصها وقد تنقرض متاما."
ويعود فوزي بلحاج رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات الصيادين و 
اجلمعيات املختصة يف الصيد ليؤكد على أّن : "آالفا من الصيادين 
واملدافعني عن البيئة على استعداد للخروج يف مظاهرات سلمية 
وللتوجه إىل الصحراء التونسية حلماية هذه الكائنات النادرة من 

عمليات انتهاك القانون".
معلوم أّن القوانني التونسية و الدولية متنع صيد طائر احلبارى و 
الغزال بآعتبارهما مهددين باإلنقراض وهلذا مثلما قال بلحاج :" إن 
نشطاء بيئيون تونسيون عاقدون العزم على تتبع املسؤولني الذين 
أسندوا رخصا لصيد هذين احليوانني بعد ثورة احلرية و الكرامة."

أمريكي يربح سيارة المبورغيين 
وحيطمها بعد ست ساعات 

مل ينعم األمريكي دايفيد دوب بسيارة الالمبورغيين اليت فاز 
فيها مبسابقة متاجر مافرييك، فبعد ست ساعات من تسلمه 
اجلائزة، قام دوب مع اصدقائه جبولة يف ضواحي البلدة. 
لكنه اصطدم بالثلج فدارت السيارة على نفسها واصطدمت 

بسياج قبل ان تستقر يف احلقل وتتحطم.

إلزام النساء الفرنسيات بإزالة 
"حشوات" سيليكون تكبري الثدي 

زرعن  سيدة  ألف   30 مطالبة  الفرنسية  السلطات  تعتزم 
"حشوات" من نوع من السيليكون لتكبري الثدي بإزالة تلك 
احلشوات بعد أن تبني أنها قد حتمل خماطر صحية جسيمة.

وقالت صحيفة "ليرباسيون" الفرنسية إن هناك خماوف من 
أن احلشوات اليت صنعتها شركة "بولي إمبالنت بروتيس" 
تنطوي على خطر على صحة من تستخدمها، حتى وإن مل 

يظهر ذلك اخلطر على املدى القريب. 
الشركة  أن  عن  املاضي  العام  كشف  قد  النقاب  وكان 
به  مصرح  غري  السيليكون  من  نوعا  استخدمت  املذكورة 
لألغراض الطبية، ومن خماطره أن احلشوات املصنوعة منه 

متيل إىل اإلنفجار داخل الثدي. 
تلك  لدراسة  خاصة  جلنة  الفرنسية  احلكومة  وشكلت 

القضية. 
وقال الدكتور لوران النتيريي، وهو عضو باللجنة "ينبغي 
أن نزيل كل تلك احلشوات، وحنن بالفعل يف مواجهة أزمة 

طبية خطرية". 
وأعلنت فالريي بيكريس املتحدثة باسم احلكومة الفرنسية أن 
خطة عمل قد وضعت بالفعل وسيتم اإلعالن عن تفاصيلها 

نهاية األسبوع احلالي. 
هلن  زرعت  الالتي  النساء  مجيع  على  يتعني  أنه  وأضافت 
"حشوات ثدي" من إنتاج تلك الشركة أن يراجعن اجلراحني 

الذين أجروا هلن اجلراحات يف أقرب وقت ممكن. 
وكانت األحباث اليت أجرتها مجعية اجلراحة الفرنسية العام 
شركة  تنتجها  اليت  احلشوات  أن  عن  كشفت  قد  املاضي 
"بولي إمبالنت بروتيس" مصنوعة من نوع من السيليكون 

املخصص لألغراض الصناعية وليس الطبية. 
وبالفعل مت التحقيق مع مسؤولي الشركة اليت توقفت عن 

إنتاج ذلك النوع من احلشوات. 
ولكن الشرطة الفرنسية تلقت حنو 2000 شكوى من سيدات 
زرعت هلن تلك احلشوات وانفجرت يف صدروهن، مما اضطر 

الشرطة إىل فتح حتقيق جنائي مع مسؤولي الشركة. 
ومنذ اكتشاف عيوب تلك احلشوات أمكن إزالة 523 حشوة 

منها. 
ولكن احملزن هو حدوث حالة وفاة اكتشاف مثاني حاالت إصابة 

بسرطان الثدي يف سيدات يستخدمن تلك احلشوات. 
احلكومة  أعلنت  السريع  التحرك  على  السيدات  ولتشجيع 
احلشوات  إزالة  جراحة  تكاليف  أنها ستتحمل كل  الفرنسية 

املعيبة. 
الثدي اليت تنتجها شركة "بولي  ويذكر أن حشوات تكبري 
السوق، كما  األرخص يف  تعد من بني  بروتيس"  إمبالنت 
أنها تصدر خارج فرنسا، ومن املعتقد أن حنو 50 ألف سيدة 

بريطانية قد زرعن تلك احلشوات.

أظهر التحديث األخري للرصد السنوي حول مستقبل تعاطي 
املخدرات  تعاطي  نسبة  أن  أمريكا،  شباب  لدى  املخدرات 
أدنى  إىل  اخنفضت  املراهقة  سن  يف  والتدخني  والكحول 

مستوياتها، وذلك بعد أن مت استبداهلا بتدخني املارجيوانا.
اليت  السجائر  أن نسبة تدخني  أمريكية إىل  أشارت دراسة 
حتتوي على النيكوتني اخنفضت مبعدل قياسي، ما يشكل خربًا 
سارًا للمختصني الذين كانوا يتخوفون من تباطؤ اإلخنفاض 
يف السنوات األخرية. وقالت الدكتورة نورا فولكو، مديرة 
املعهد الوطين حول تعاطي املخدرات: »املراهقون يعمدون 
إىل استهالك منتجات التبغ األخرى مبستويات مرتفعة، وهذا 
يسلط الضوء على احلاجة امللحة للحفاظ على جهود الوقاية 

القوية ضد التدخني يف سن املراهقة«.
للعقاقري  املراهقني  استخدام  إساءة  أن  الدراسة  ووجدت 
الطبية قد اخنفض أيضًا، ألن احلصول على األدوية أصبح 
أكثر صعوبة، خصوصًا الـ »فيكودين« وهو املسكن األكثر 
غري  بشكل  استهالكه  املراهقون  يسيء  والذي  استخدامًا، 
قانوني. إضافة إىل ذلك، أظهرت النتائج اخنفاضًا مستمرًا يف 

تعاطي الكوكايني وسوء استخدام أدوية الربد والسعال.
وقال جاغ ديفيس، مدير نشرة »حتالف سياسة الوقاية من 
املخدرات«: »الرتاجع يف تدخني السجائر هو نبأ عظيم، ليس 
فقط ألنها أكثر أنواع اإلدمان فتكًا، بل أيضًا ألنه يكشف 
عن أن التنظيم القانوني والتعليم للوقاية من املخدرات هو 

أكثر فعالية من احلظر والتجريم«.

املراهقون األمريكيون يدخنون 
املراجيوانا ويبتعدون عن املخدرات
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لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566
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خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 
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Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664
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*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية
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äÏÇ@Ïu@
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*Your gateway to the world
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*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت  صفحة ٢٣     

ملبورن

Page 23

Melbourne

Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت  صفحة ٢٣     

ملبورن

Page 23

Melbourne

Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

صفحة ٢٣     

ملبورن

Page 23

Melbourne

Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 
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استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic
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ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 
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بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664
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*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@
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*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
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االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011
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فــن

أحيت السيدة فريوز حفلني من ضمن أربع حفالت، من املقرر 
أن تستكمل يومي اجلمعة والسبت )امس واليوم(، وكانت 
بريوت على موعد جديد مع جارة القمر، اليت تدفق اآلالف 
للقائها جمددًا على مسرح بالتيا يف ساحل علما، بعد عام 

تقريبًا من آخر إطاللة هلا.
 بريوت: مل تطل الغياب هذه املرة، فآخر إطاللة هلا كانت يف 
الشتاء املاضي، عندما أهدتنا ألبومًا طال إنتظاره، إحتفينا 
فتدفق  العربي،  والعامل  لبنان  حدثًا شغل  وكان  معها،  به 
القاصي والداني من كل أصقاع األرض ليقف يف حضرتها، 
يتعمد بنورها، وخيشع، وهو يستمع إىل صوتها املالئكي، 
مّر  »كالنبيذ... كلما  بأنه  يومها  عنه  أننا كتبنا  أذكر  الذي 

عليه الزمن كلما تعتق وزادت جودته«.
كان اجلو عاصفًا وماطرًا، والدنيا تعيش عيدين، عيد امليالد، 
الذي تزينت ألجله املدينة بأبهى حلة، وعيد الفن، جمّسدًا يف 

سفرية لبنان إىل النجوم، جارة القمر.
تقريبًا،  نفسه  هو  فالتوقيت  العام،  هذا  احلال  خيتلف  مل 
والعاصفة عادت من جديد، لتغسل وجه املدينة، اليت تزينت 

بأبهى حلة مرة أخرى، لتستقبل الوافدين من كل مكان.
الوجوه، فتجد حالة من الفرح، تشبه فرحة طفل  تنظر إىل 
صباح امليالد، وهو يفتح هداياه املرصوصة حتت الشجرة.                           
احلب  هذا  سر  ما  سرها؟،  ما  واإلعالم  الفن  وجوه  سألنا 
اخلالد، الذي ال يذوب، وينتقل كالعدوى من جيل إىل جيل؟، 

فكانت اإلجابة شبه واحدة... إنها »فريوز« هذا سرها... 
املسرح هذه املرة كان خمتلفًا وجديدًا، واإلجراءات األمنية 
مشددة، وكما جرت العادة: ال كامريات، وال هواتف خلوية. 
ممنوع دخول أي وسيلة تسجيل بالصوت أو الصورة. هذا 
املنع، وهذه العزلة، وهذا الغموض يسهمون يف تكريسها 
ككائن أسطوري، نشك أحيانًا أنه يعيش معنا على الكوكب 

نفسه.
جلس اجلميع يف أماكنهم، بعد تدفق دام ساعتني تقريبًا، 
ليستوعب املسرح هذا الكّم من الناس، بعد إجراءات الدخول 
الزحام وإنتظار اجلمهور طوياًل  اليت ساهمت يف  املشددة، 
على املدخل يف الربد، يف ساحة مكشوفة، وكان من حظ 

احلضور أن املطر توقف حينها.
املايسرتو  بقيادة  املوسيقية  للفرقة  مبعزوفة  احلفل  بدأ 
الكواليس  من  إلينا  صوتها  تسلل  ثم  فازليان،  هاروت 
عشاقها  لينتفض  جريان«،  يا  باخلري  »مسيتكن  تهمس 
وقوفًا، وتصفيقًا، وتهلياًل، بعد التحية احلارة، هدأ اجلمهور 
وال  »تعا  موسيقى  وتبدأ  األوىل،  األغنية  تنتهي  ليستمع. 
بأكثر  البشرية، اليت مألت الصالة  جتي«، فتشتعل األمواج 

من 3500- 4000 شخص.                    
غناًء،  معها  أن تصدح  احلضور سوى  حناجر  بعض  ال متلك 
وهو أمر تفهمه البعض، وقابله البعض اآلخر بإنزعاج، فنحن 
هنا لنستمع إىل فريوز، ال لنغين معها، ولكن احلماسة غلبت 
البعض، فاندفع بال وعي للغناء معها، وشّوش على احمليطني 

به، ترتفع بعض األصوات املعرتضة، ويهدأ هؤالء.
تغين أغنية أخرى... وختتفي، لترتكنا مع الكورال يغين بعض 
املختارات لألخوين رحباني أو لزياد رحباني، ثم تعود جمددًا، 

ويشتعل اجلو من جديد.
خالل احلفل، الذي بدأ يف التاسعة والنصف، واستمر ملدة 
األبرز  األغنيات  كانت  قصرية،  إسرتاحة  ختللتها  ساعتني، 
هي: »طلع القمر«، و«تعا وال جتي«، و«على جسر اللوزية«، 
و«طريي يا طيارة«، و«دوارة عالدوارة«، و«فايق وال ناسي«، 
وأغنيات ألبومها األخري »يف أمل«، و«شاورت حالي«، أو كما 
تعرف بـ »ياضيعانو«، إضافة إىل األغنية النوستاجلية الرائعة 

»صباح ومسا«، فكان احلفل فعاًل »شيء ما بينتسى«.
الذي  بالديو،  القمر«  »جارة  شدت  عندما  كانت  املفاجأة 
مجعها مع الفنان الراحل »نصري مشس الدين« يف مسرحية 
»ناس من ورق«، ومحلت آلة »الدف« بيدها لتنقر عليه، فجن 
اجلمهور، ووقف يصفق، ويصرخ حبورًا، فنادرة هي حلظات 
التفاعل اليت تعيشها فريوز مع اجلمهور يف املسرح. فهي 
ونظرها  تغين  لنا،  وبروفيلها  دومًا  تقف  أن  على  عودتنا 
مثبت على نقطة أمامها، تنحين للتصفيق جبالل ملكة، تواجه 
اجلمهور مرة واحدة يف النهاية، عندما تلقي التحية األخرية، 
لكنها هذه املرة، كانت خمتلفة.. أدت األغنية، كما أّدتها 
يف املسرحية باحليوية واملرح نفسه، وأخذ أحد املنشدين يف 

الكورال دور الراحل الرائع »نصري مشس الدين«.
منسهر  ببريوت  سهرنا  »ما  فيه  جاء  مبقطع  شدت  عندما 

اآلالف يتوافدون للقائها من خمتلف أصقاع األرض

فريوز تقدم حفالً مليئاً باملفاجآت والرسائل واألمل

والصفري،  التصفيق  ودّوى  الصالة،  إشتعلت  بالشام«، 
العصيبة،  والظروف  اجلرح  جتاوز  الذي  السوري،  مجهورها 
ا، وأبى أن يغيب، حضر، أراد أن  اليت متر بها سوريا حاليًّ
منا  أنتم  مفادها  رسالة،  إليه  فأرسلت  جديد،  من  يبايعها 

وفينا ويف قلوبنا ما حيينا.
أدى الكورس أغاني لألخوين رحباني وزياد رحباني؛ منها: 
»بدنا الطرقات«، و«على مهلك«، و«عتم يا ليل«، و«مراكبنا 

ع املينا«، و«شواطينا«.
إنتهى احلفل، وكالعادة بقي اجلمهور يصفق ويهلل قرابة 
اخلمس دقائق، والفرقة باقية يف مكانها، من مل حيضر هلا 
حفاًل إعتقد بأنها غادرت وانتهى األمر، لكن من تعود على 
مرة  بأنها ستعود  إطاللة هلا يدرك متامًا  مرافقتها يف كل 

أخرى لتؤدي التحية األخرية.
كان احلال ال يوصف، فهذه اآلالف املؤلفة تدق بأرجلها على 
األرض بإيقاع واحد، حتى خيل لنا بأن املدرجات ستنهار. 
وعادت واشتعلت احلماسة جمددًا، غنت لألخوين رحباني »جينا 

حلاّلل القصص تنحل قصتنا«.
ثم ختمت كعادتها بأغنية »بكرا برجع بوقف معكن«، وكأنها 
أرادت أن تؤكد أن هذا املوعد ليس األخري. وعندما إنتهت 
اجلمهور،  لتحية  يدها  رفعت  أشده،  على  التصفيق  كان 
وأحنت رأسها، ففاجأها شاب تسلل إىل املسرح يف غفلة 
من اجلميع، ركع أمامها أمسك بيدها اليمنى قبلها، وشعرنا 
بقيت  تتزحزح،  لكنها مل  قلياًل، وجفلنا معها،  بأنها جفلت 
رميا  ظهور  مع  بهدوء،  الشاب  وانسحب  اجلمهور،  حتيي 
الرحباني راكضة بإجتاهه، احلارس األمني هلذا الكنز الفين 
الثمني، واجلندي احملارب يف الكواليس للحفاظ على التاريخ 

الفين الكبري.
رميا تدرك جيدًا قيمة فريوز، وتعرف كيف تقدمها ومتى، 
حفالت  أربع  تقيم  أن  منها  كبرية  جرأة  أنها  البعض  رأى 
آالف   8 بواقع  أسبوعني،  خالل  شخص  ألف   16 تستوعب 
شخص يف األسبوع، يف ظل هذه الظروف امللتهبة، ويرى 

البعض أنها رمبا لن تنجح يف تعبئة احلفلني األخريين.
لكن ما ال يدركه هؤالء أن احلاجة إىل فريوز تزداد يف ظل 
هذه الظروف العصيبة، وما ال يعلمه هذا البعض أيضًا أن 
طائرة حضرت من مصر مساء يوم اخلميس، معظم ركابها 

جاءوا حلضور احلفل يوم مجعة 9 ديسمرب.
وجيري  اجلمهور،  يرصد  املدخل  يف  يقف  مثلنا  كان  ومن 
من  تدفق  متنوعًا  خليطًا  شاهد  احلفل  قبل  حورارات  معهم 
من  جاء  والبعض  كذلك،  اخلليج  ودول  وسوريا،  األردن، 

دول اإلغرتاب.
فاملذهل  الرهان.  ستكسب  الرحباني  رميا  بأن  نعتقد  لذا 
الدعاية  من  نوع  أي  غياب  رغم  الكبري،  احلضور  هذا  هو 
املتعارف عليها، فاحلفل مت اإلعالن عنه عرب صفحة فريوز 
على فايسبوك فقط، وتناقل الناس ووسائل اإلعالم اخلرب، 
الذي سرى كالنار يف اهلشيم، ال بوسرتات يف الشارع، وال 
أو اجملالت، من  الصحف  إعالنات يف  متلفزة، وال  إعالنات 
يقدر يف يومنا هذا أن حيشد مئات، وليس آالف، من دون 

مي الياس - بريوت »ايالف«دعاية سوى »فريوز«؟.

اش، فيديو كليب أغنية »جمنون«،  أطلق الفنان اللبناني، رامي عيَّ
مجيع  كرَّم  حيث  عشاء،  حفل  خالل  وذلك  دبي  يف  ره  صوَّ الذي 

العاملني معه يف الكليب.
اش، حفل عشاء يف بريوت  بريوت: أقام الفنان اللبناني، رامي عيَّ
هر« أو »جمنون« كما عرفها املستمعون،  إلطالق كليب أغنية »طال السَّ
ال، ومن خالل  ره يف دبي حتت إدارة املخرجة، أجني اجلمَّ الذي صوَّ
تقديم  على  ال  واجلمَّ اش  عيَّ حرص  واضًحا  يبدو  الكليب  مشاهدة 
قنيات، حيث  التِّ ٍة من خالل استعمال أحدث  عمل مبواصفاٍت عامليَّ

بدا رامي كأحد أبطال السينما يف فيلٍم قصرٍي.
ام يف حمطة املرتو اجلديدة يف دبي،  واستغرق التصوير مخسة أيَّ
ويف برج العرب، وفندق الـ Address، والفيديو كليب هو مبثابة 
ة  هدية جلمهور رامي الذي اختار يف استفتاء على صفحته الرمسيَّ

حديد. ر هذه األغنية بالتَّ على موقع الفايسبوك أنّْ تصوَّ
خصي  ة الكليب حول رامي الذي يلعب دور احلارس الشَّ وتدور قصَّ
هرات  الذي يغرم بإبنة رئيسه ويقيم عالقًة معها، ويف إحدى السَّ
على  واحلرص  إنقاذها،  على  ويعمل هو  إغتيال،  تتعرَّض حملاولة 

عدم تعرُّضها للخطر.
الوسط  من  رامي  وأصدقاء  الصحافيني  من  حشٌد  احلفل  وحضر 
الفين، وبادر األخري إىل تكريم مجيع العاملني معه والذين ساهموا 
بدت  كما  ة،  كرمييَّ التَّ الدروع  تقديم  خالل  من  الكليب  إجناح  يف 
ل بني احلضور  هرة، حيث كان يتنقَّ عادة عليه طيلة السَّ الفرحة والسَّ

ويسامر ويضحك وميزح مع اجلميع.

عترب أنَّ 2011 كانت جيِّدة عليه فنيًّا

رامي عيَّاش جمنوٌن حبب إبنة 
رئيسه ويستعد أللف ليلة وليلة

فيفيان عقيقي - بريوت »ايالف«

دور  عن  نسرين طافش  السورية  الفنانة  خاص حتدثت  حوار  يف 
»هالة« يف جلسات نسائية، وحتضرياتها للدور التارخيي بشخصية 
ورؤيتها  الفنية،  لشخصيتها  إغنائها  وكيفية  العدوية«،  »رابعة 
لسانها  على  خرج  تصريح  أي  نافيًة  بلدها،  الدراما يف  ملستقبل 

يتعلق باألوضاع السياسية يف سوريا.
ولدت يف مدينة حلب السورية ألب فلسطيين وأم جزائرية، وإنتقلت 
لتعيش يف العاصمة دمشق منذ العام 1999 درست وخترجت من 
شاركت  طالبة  كانت  أن  ومنذ  املسرحية،  للفنون  العالي  املعهد 
بأهم األعمال الفنية السورية مثل )هوالكو، ربيع قرطبة، أبو زيد 

اهلاللي، أحالم كبرية، التغريبة الفلسطينية، صبايا 1(.
ويف حوار خاص حتدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن مدى 
رضاها مبشاركتها يف الدراما السورية يف املوسم املاضي، خاصًة 
التارخيي  للدور  نسائية،وحتضرياتها  جلسات  يف  )هالة(  دور 
الفنية،  لشخصيتها  إغنائها  وكيفية  العدوية(،  )رابعة  بشخصية 
ورؤيتها ملستقبل الدراما يف بلدها، نافيًة أي تصريح خرج على 

لسانها يتعلق باألوضاع السياسية يف سوريا.
عامر عبد السالم »إيالف«

نسرين طافش: ال ومل ولن أحتدث يف السياسة
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مناسبات

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

نهاية  جيمع  الذي  بانكستاون  شاهني يف  جان  وملهى  مطعم 
كل اسبوع كما يف ايام االسبوع ارقى العائالت هو حديقة فن 
على  الشيق  الفين  الربنامج  مع  اجلميل  الشرقي  واجلو  وطرب 
انغام احلى املطربني والراقصة اللولبية هذا املطعم بسمة على 
وجه الليل وعطر فواح ينشر طيبه سهرا ونغما يف اغنى الربامج 
الفنية. واالدارة الساهرة على راحة احلضور مع اخلدمة السريعة 
املمتازة باشراف الوجه البشوش اجلنتلمان جان شاهني وتزداد 
زواج  واعياد  وعمادات  ميالد  اعياد  من  السعيدة  املناسبات 

وتكريم ووداع العزوبية وغريها.
مع  اخلمسني  ميالده  بعيد  وعائلته  مجيل  السيد  احتفل  كما 
عدد من املدعوين الذين متنوا له العمر الطويل واحتفل باعياد 
ميالدهم كل من الشباب منري وحممود مع االصحاب واآلنسات  
ابن  سعاد ومريفت ومرييال مع االصدقاء وكرم السيد لطيف 
عمه نديم القادم من لبنان وعلى اغنية هابي بريث داي قطع 
اجلميع قوالب احللوى وتقبلوا التهاني وغريها من املناسبات يف 
اجواء هذا املطعم املشهور مع اللقمة الشهية واالرغيلة اللذيذة 
واخلدمة املمتازة يف امجل ليالي السهر والكيف والكاس يدق 
الكاس حتى الصباح واعدين بالعودة لقضاء سهرة عيد امليالد.. 

نأمل احلجز باكرا لنستطيع خدمتكم.
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متفرقات
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أمجل السهرات  واملناسبات يف مطعم جان شاهني

العروسان بالل فليفل وعفاف يعقوب

احتفال  يعقوب  عفاف  احلسناء  وعروسه  فليفل  بالل  العريس 
االهل  مع  واستقبلهما  الفخمة  رينيسانس  بزواحهما يف صالة 
ترحيب  بامجل  حاقالني  جوزيف  املطرب  الفنان  واملدعوين 
اسكرت  رائعة  غنائية  وصلة  مع  واالنكليزية  العربية  باللغتني 

احلضور فرحا وبهجة مع ددجي عبود حداد.
وخالل السهرة العامرة وعلى اضواء فيديو يوسف اخلري وعدسة 
بالل  العروسان  قطع  اراكس  وفالش  ميني  انطوان  الفنان 
وعفاف قالب احللوى مع رقصة احلب والوفاء وتقبلوا التهاني 

من اجلميع والف مربوك.

احلرب  بعد  ما  اىل  إستمرت  توقف  فرتة  بعد  جديد  من  العلماء  عاد 
العاملية الثانية ـ من أجل إستكمال أحباٍث بشأن مضادات البكرتيا من 
الفريوسات دقيقة احلجم واليت يطلق عليها علميأ » Bactriophage »أو 
اليت   phagein الالتينية  الكلمة  البكرتيا وهي كلمة مشتقة من  آكالت 
تعين يلتهم او يأكل . التسمية مناسبة ألن تلك األنواع من الفريوسات 
ما حياول  وهذا   ، متامًا  عليها  القضاء  تستطيع  البكرتيا  تصيب  اليت 
العلماء جاهدين مواصلة األحباث بشأنه إلستنباط األنواع اليت تناسب 
كل نوع من البكرتيا الضارة إضافة اىل فكرة تقنينها وإستخدامها يف 
تزايدت مقاومة  اليت  احليوية  لعقارات املضادات  العالج كبديل قوي 

البكرتيا هلا يف اآلونة األخرية .
يتبع العلماء يف هذا املنطق فلسفة املثل القائل عدو عدوي صديقي 
ـ أي أنه ال ميكن ان نناصب العداء لكل أنواع الفريوسات ، بل إن 
هذه الفريوسات الصديقة اليت تهاجم البكرتيا وتقتلها حياول العلماء 

التوسع يف التعرف على كل أنواعها اآلن .
إن بداية إكتشاف تلك الفريوسات القدمية يعود اىل 90 عاما مضت 
معهد  آنذاك يف  الباحث  »فيلكس دي هريال«  العامل  استطاع  حيث   ،
الغري  امليكروبات  من  نوع  إكتشاف  اىل  التوصل  باريس  باستري يف 
مرئية والذي له قدرة فائقة على تدمري البكرتيا العضوية اليت تصيب 
اإلنسان بأمراض عدة ـ وقال وقتها أنه تيقن من أنه فريوس متطفل 
على البكرتيا وأصبح اإلكتشاف منذ ذلك الوقت حمل اهتمام العلماء 
جنحت  ثم  ومن  البنسلني  اكتشاف  قبل  ُعرف  انه  خاصة  والباحثني 
جنح  حيث  األمراض  بعض  عالج  يف  إستخدامه  يف  العلماء  حماوالت 
أملانيا  بها  اهتمت  علمية  الكولريا وحتققت طفرة  جرثومة  يف مهامجة 
والواليات املتحدة وأهتم أطباء اجليوش بها ، حيث ميكن استخدام تلك 
على  البكترييا  وتلوثات  االلتهابات  معاجلة  يف  الصديقة  الفريوسات 

الفور يف ميدان املعارك .
يف العشرينيات والثالثينات من القرن املاضي ويف خضم تلك الثورة 
البحثية يف هذا اجملال حتديدًا واليت توقفت بعد احلرب العاملية الثانية 
اكتشف العلماء ان لكل بكترييا فريوس مضاد خاص بها وليس له أي 

تاثري على األنواع األخرى،
تلك  من  عديدة  انواع  اكتشاف  حماولة  يف  الصعوبة  باتت  لذلك   
الفريوسات املضادة وهو أمر يستغرق أحباثا طويلة يف املختربحيث يتم 

جتربة الكثري من أنواع املضادات للتعرف على النوع املناسب هلا .
وفق العلماء فإن صعوبة إجياد الفريوسات املضاد للبكرتيا ليس بهذا 
الشكل فهي موجودة ومتوفرة يف كل مكان حولنا ويف يف أجسامنا 
، يف املعدة واجللد ويف سوائل اجلسم كما ميكن إجياد العديد منها 
يف األماكن اليت حتتوي على وسط للبكرتيا كالرتية أو مياه البحر اليت 
تعترب إحدى أكثر البيئات إحتواًء على آكالت البكرتيا ،حتى ان األحباث 
تقول ان حواىل 70% من البكرتيا البحرية تتعرض لإلصابة باآلكالت 
البكتريية ، يف ذات السياق تذكر األحباث أنه مت إكتشاف وجود مياه 
نهرية ذات تأثري عالجي على بعض األمراض كاجلذام ، ويف عام 1896 
أشار العامل إرنست هنكن اىل ان هناك شيئًا يف مياه نهر اجلانج ونهر 
مينا يف اهلند ظهرت فيها قدرة املياه كمضاد حيوي ضد الكولريا ويف 
عام 1915 إكتشف عامل األحياء الدقيقة فريدريك تورت مدير مؤسسة 
براون لألحباث يف لندن يف تلك املياه مضادات البكرتيا اليت وصفها 

بانها دقيقة احلجم وهلا القدرة على مهامجة البكرتيا .
ان 95% من الفريوسات املعروفة علميا واملذكورة يف الكتب،يعتقد 
الكرة  وجه  على  البكرتيا  مضادات  من  األعظم  النسبة  تشكل  أنها 
األرضية ومع هذا فإن هناك أنواعا أخرى من تلك الفريوسات متواجدة 
فرييونات  من  األنواع  هذه  تتكون  حيث  احليوي،  الغالف  يف  بوفرة 
ومن مادة وراثية خمتلفة باإلضافة إىل امتالكها منط حياة خمتلف عن 
البكرتيا بصفة عامة وعندما تتكاثرهذه الفريوسات داخل البكرتيا فإنه 
يتم حتليل اخلاليا البكتريية وتدمريها بعد مضاعفة أعداد الفرييونات 
مباشرة. ومبجرد تدمري اخللية فإن الفريوسات اجلديدة تبحث عن عائل 

جديد الحتالله واستخدام مصادره ملضاعفة أعداد الفريوس.
يف االحتاد السوفييت السابق كانت األحباث قبل احلرب العاملية الثانية 
تسري على قدم وساق يف هذا اجملال وشيدت من أجل ذلك معامل 
ومعاهد وكانت كلها ختتص يف اجراء اآلحباث على ملتهمات أو آكالت 
البكرتيا وكان اهلدف منها عسكريا يف البداية وبعد ذلك ستكون خلدمة 
األمراض  لبعض  آنذاك  استحداث عالج  العاديني، وقد مت  املواطنني 

الثابتة مثل اإلسهال .
العاصمة  Eliava« يف تبليسي  إنشاء معهد اىلافا«  يف عام 1923 مت 
بعد  ـ لكن  له شهرة عاملية كبرية  احلاىل وكان  الوقت  اجلورجية يف 
العلماء  الكثري من  إنهيار اإلحتاد السوفييت فقد املعهد بريقه وهاجر 
انه  به اىل اخلارج وفقد جزء كبري من السوق اخلارجية غري  العاملني 
ويف ظل التغريات اجلديدة ، جتري اآلن حماوالت جادة إلعادة احلياة 
هلذا املعهد احليوي اهلام ، حيث جتري اآلن حماوالت للصيانة وعمل 
الرتميمات وحماوالت من أجل جتميع األموال الدولية اليت يتم رصدها 
ملشاريع البحث والتعاون الدولي إضافة اىل بداية جادة للتواصل مع 

علماء الغرب والعامل من اجل إحياء حماوالت البحث فيه من جديد .
 يف العصر الذهيب هلذا املعهد كان يتم فيه العالج من اإللتهابات 
املزمنة ، وكثريا ما ذهب اليه املرضي من كل دول العامل خاصة من 
اوروبا وامريكا للعالج بسبب رغبتهم يف عدم برت أعضاء من اجسادهم 
كالساق او الرجل ، يذكر ايضًا أن هناك مركز آخر للعالج يف بولندا 
تديره أكادميية العلوم البولندية يف »فروكالف« وهو خمصص للمرضى 
اللذين فشلت املضادات احليوية يف عالجهم ويبحثون عن شيء فعال 

آخر للعالج.
األحباث  بعض  طور  الذي   « شتاين  »هوهن  معهد  هناك  املانيا  يف 
أحباثه  يف  يستمر  مل  املعهد  ،لكن  األحباث  من  النوع  بهذا  املتعلقة 
لعدم توافر الدعم املاىل الالزم وعدم توافر شركاء للمساعدة املاىلة 

والعلمية .
تسعى أيضًا من جهتها مؤسسة » اجلروح األملانية« اىل طرح دراستها 
دولي  دعم  على  احلصول  اجل  من  البحثي  اجملال  هذا  يف  الناجحة 

ملواصلة البحث .

إستنباط فريوسات للعالج كبديل للمضادات احليوية

عمادة املالم الطفلة لوريساس 
عبيد 

يتنصري  احتفال  فالنتينا  وعقيلته  عبيد  سام  اجلنتلمان  الشاب 
كرميتها الطفلة املالك لوريساس وبعد ان اقبلت مريونها يف 
كنيسة مار شربل عل يد االب رمحة وحبضور االهل وشهادة 
العراب شربل بو غصن والعرابة مرياال عبيد وعدد من املدعوين 
دعا السيد سام وعقيلته اجلميع اىل مطعم جان شاهني حيث 
امضوا سهرة ممتعة مع الربنامج الفين واخلدمة السريعة املمتازة 
قطعت خالهلا الطفلة لوريساس قالب احللوى مع اهلها والعرابني 

وحوهلم املدعوون الذين متنوا للمالك عمادة مباركة.

الطفلة املالك لوريساس مع والديها واالهل
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متفرقـات

Saturday 24 December 2011السبت 24 كانون االول 2011

املدرسة اللبنانية العربية الصرح الرتبوي برئيسها احلاج امحد توفيق 
ومدرسيها  طالبها  بعدد  يوم  بعد  يوما  تنمو  اليت  وعقيلته  زريقة 
واالمتحانات  الدراسة  يف  وبتفوق  والتعليمي  االداري  وطاقمها 
الناجحة. وتقوم املدرسة برتبية النشء على االخالق املأخوذة من 
القرآن الكريم وعلى االلتزام بالوفاء للوطن وباالميان الديين السليم 
التنظيم  آية يف  العام  هلذا  السنوية  احلفلة  وكانت  تطرف  بدون 
نيو ساوث  االثنية يف  املدارس  احتاد  رئيس  احلضور  من  وكان 
ويلز االستاذ الربت فاال ورئيس جملس مدرسة النوري االسالمية 
من  آيات  قدم  الذي  زريقة  خالد  والشيخ  الالذقي  االستاذ حممد 

املدرسة اللبنانية العربية يف اوبرن اقامت حفلتها السنوية لتكريم الطالب املتفوقني

مرمريتا  واهالي  سلوم  آل  شيع 
يف  والعربية  السورية  واجلالية 
سيدني الفقيدة الغالية منى سلوم 
جورج  السيد  زوجة  أسعد(  )ام 
مأمت مهيب  اسعد( يف  )ابو  سلوم 
يف  اجلنازة  مراسم  اقيمت  حيث 
كنيسة العذراء للروم االرثوذوكس 
يف مرييالند وترأس القداس لراحة 
مبعاونة  عبوة  عزيز  االب  نفسها 

االباء سعد واسحق وسالمة.

الفقيدة الغالية منى سلوم )أم أسعد(

مئات  اهلريالد  تلقت 
املعزية  االتصاالت 
بالفقيد الغالي الضابط 
واملناضل املرحوم كمال 
شقيق  املغّوش  برجس 
املغوش  اكرم  الزميل 
وزوجته املرحومة سعاد 
املغوش وأرملة املرحوم 
مجيل محد املغّوش من 
االسرتالية  املدن  كافة 
السفري  املعزين  ومن 
يف  السابق  السوري 
االستاذ  اسرتاليا 

اهلريالد تلقت التعازي بالفقيد 
الكبري الضابط كمال برجس املغّوش 

شقيق الزميل أكرم املغّوش

الثرى رمحها  الفقيدة  ووريت  وقد 
اهلل يف مدفن الطائفة يف روكوود.

االصدقاء رياض ونوس وبدر صاحل وغسان صهيون ومارون 
طراد وعيسى منصور وابراهيم االمسر وعائالتهم والزميل اكرم 
املغّوش يتقدمون من اسرة الفقيدة بأصدق التعازي.. رمحها 

اهلل.
***

آل سلوم يشكرون
يتقدم زوج الفقيدة  السيد جورج سلوم واجناله وبناته وعائالتهم 
وعموم آل سلوم واهالي مرمريتا بالشكر من كل الذين واسوهم 

بالفقيدة الغالية.
لفقيدتنا الرمحة ولكم طول العمر والبقاء.

وصل قادما من بلدة عني دارة يف الشوف اللبناني رجل االعمال 
السيد رزق اهلل حداد )أبو أديب( وحل ضيفا مكرما يف منزل 
 شقيقه رجل االعمال والناشط الوطين واالجتماعي ظاهر حداد.

االصدقاء شفيق جنم وفوزي امني وفؤاد داغر وغسان صهيون 
يرحبون  املغّوش  اكرم  والزميل  وامحد سالمة  عيسى  وشكري 
بالسيد رزق اهلل ويتمنون له زيارة موفقة بني شقيقه والعائلة 
واالقارب يف ربوع اسرتاليا اجلميلة وعودة محيدة اىل لبنان.. 

واهال وسهال.

رجل األعمال رزق اهلل حداد 
)أبو أديب( يف سدني

االستاذ  السورية  السفارة  باالعمال يف  والقائم  متام سليمان 
جودت علي وقنصل لبنان العام يف نيو ساوث ويلز االستاذ 
روبري نعوم والسيد يوسف عبد الصمد رئيس الغرفة التجارية 
وباربرة  والنواب طوني عيسى  اداليد  اللبنانية االسرتالية يف 
بريي ولوري فرغسون والسناتور شوكت مسلماني ومن ملبورن 
والكثري  مسعود  كميل  والزميل  مظلوم  وبديع  سامي  السادة 
واالحزاب  البلديات  رؤساء ومسؤولني يف  من  االتصاالت  من 
والروابط واجلمعيات والوطنية واخلريية واالجتماعية ورجال دين 
اختالفها  على  االعالم  وسائل  ممثلي  من  العديد  اىل  اضافة 
واالصدقاء واالصحاب وما زالت تتلقى اتصاالت التعزية حتى 

طباعة هذا العدد. 

1148 *عريفة احلفل مالك بدر الدين*
1151* طالب املدرسة*

أمحد  احلاج  املدرسة  *رئيس   1170
زريقة*

1176 *الربت فاال*
1180 *اهليئة الرمسية*

1188 * الطالب املتفوقون*
1245 *اهليئة التعليمية*

القرآن الكريم بصوته الشجي ورئيس مجعية الصداقة االسرتالية 
اللبنانية السيد سعيد علم الدين وحبضور الطالب واهاليهم.

الديين  لالنشاد  البشري  فرقة  من  الديين  باالنشاد  االحتفال  ابتدأ 
ثم صالة للشيخ خالد زريقة وعرف احلفلة السيدة مالك بدر الدين 
املدرسة واحب طالبها ورئيسها  احب هذه  نابعة من قلب  بكلمة 

احلاج امحد زريقة.
احلاج امحد الذي رحب بالضيوف امجل ترحيب قدم تهانيه للطلبة 
املتفوقني واهاليهم. كما حتدث االستاذ الربت فاال فأشاد بهذا 

الصرح الرتبوي وبالقيمني عليه.

*عريفة احلفل مالك بدر الدين*

* الطالب املتفوقون*

*رئيس املدرسة احلاج أمحد زريقة* *الربت فاال*

*اهليئة الرمسية*

*اهليئة التعليمية* * طالب املدرسة*

تصوير أراكس
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Egyptian women march against military abuse

CAIRO: Thousands of 
Egyptian women marched 
in Cairo’s streets Tuesday, 
protesting abuse by sol-
diers who dragged women 
by the hair, stomped on 
them and stripped one half 
naked on the street while 
cracking down on anti-mil-
itary protesters in scenes 
that shocked many in the 
conservative society.
The march was a rare 
protest by women and its 
numbers – about 10,000 
by some estimates – un-
derlined the depth of an-
ger over the images from 
the fierce crackdown over 
the past five days on pro-
testers demanding the rul-
ing military step down im-
mediately.
Even before the protest 
was over, the ruling mili-
tary council issued an 
unusual apology for what 
it called “violations” – a 
quick turnaround after 
days of dismissing the sig-
nificance of the abuse.
The council expressed 
“deep regret to the great 
women of Egypt” and re-
affirmed “its respect and 
total appreciation for the 
women of Egypt and their 
right to protest, effectively 
and positively participate 
in the political life on the 
road to the democratic 
transition.” It promised it 
was taking measures to 
punish those responsible 
for violations.
Ringed by a protective 
chain of male protesters, 
women from different so-
cial classes and religious 

backgrounds gathered in 
Tahrir Square and marched 
through the streets of Cai-
ro. Many carried the pic-
tures of soldiers attacking 
women – particularly one 
of a veiled woman whose 
clothes were half pulled 
off, baring her down to her 
blue bra, by soldiers who 
beat her and stomped on 
her chest.
“They say they are here 
to protect us, but they are 
stripping us naked,” the 
marchers chanted.
“The girl dragged around 
is just like my daughter. 
They do that and then call 
us thugs,” said Um Hos-
sam, a 54-year old woman 
in traditional black dress 
and a veil. “I am a free 
woman and attacking this 
woman or killing protest-
ers is just like going after 
one of my own children.”
The attacks on the wom-
en came in fierce clashes 
since Friday as troops 
broke up protests by ac-
tivists demanding the im-
mediate end to the rule of 
the military, which took 
power after the Feb. 11 
fall of Hosni Mubarak. The 
clashes saw military po-
lice chasing young men 
and women through Tahrir 
Square and nearby streets, 
beating them with clubs 
and sticks. The crackdown 
has killed 14 protesters, 
mostly from gunshots.
The images of abuse drew 
the ire of the U.N. rights 
chief and unusually harsh 
words from U.S. Secre-
tary of State Hillary Clin-

ton. Addressing students 
at Georgetown University 
Monday, Clinton said the 
events in Egypt in recent 
days were shocking and 
accused the Egyptian se-
curity forces and extrem-
ists of specifically target-
ing women.
“And now, women are be-
ing attacked, stripped and 
beaten in the streets,” 
she said. “This system-
atic degradation of Egyp-
tian women dishonors the 
revolution, disgraces the 
state and its uniform, and 
is not worthy of a great 
people.”
General Adel Emara, a 
member of Egypt’s army 
council that took over after 
Mubarak was overthrown 
in February, said Monday 
the attack on the woman 
protester was an isolated 
incident that was under in-
vestigation.
Gunfire rang out across 
Tahrir Square at dawn as 
security forces charged 
hundreds of protesters 
attempting to hold their 
ground, activists and a 
Reuters journalist at the 
scene said.
After a night of clashes, 
hundreds of protesters 
demanding an immediate 
end to army rule were in 
Tahrir in the morning. Med-
ical sources say 13 people 
have been killed and hun-
dreds wounded in the vio-
lence that began Friday in 
Tahrir and nearby streets 
leading to parliament and 
the Cabinet office.
Army generals and their 
advisers have condemned 
the pro-democracy pro-
testers, sometimes in 
harsh terms.
“What is your feeling when 
you see Egypt and its his-
tory burn in front of you?” 
retired General Abdul-Mo-
neim Kato, an army advis-
er, told Al-Shorouk daily, 
referring to a government 
archive building set alight 
during clashes. “Yet you 
worry about a vagrant 
who should be burned in 
Hitler’s incinerators.”
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Angry women rally over violence against them in clashes 
between police and protesters

Those comments drew 
fierce criticism from poli-
ticians and rights groups, 
saying they would stir fur-
ther violence.
“The least that can be said 
about such comments is 
they are irresponsible and 
he must be punished for 
them, publicly and trans-
parently,” the Arab Net-
work for Human Rights 
said, adding that “his Nazi 
opinions, incite hatred and 
justify violence.”
General Emara said that 
“evil forces” wanted to 
sow chaos and that sol-
diers had demonstrated 
“self-restraint” despite 
provocation.
Die-hard activists have 
camped in Tahrir since a 
protest against army rule 
on Nov. 18, sparked by the 
army-backed Cabinet’s 
proposals to permanently 
shield the military from ci-
vilian oversight in the new 
constitution.
A week of mayhem in No-
vember killed 42 people.
The flare-up has also 
marred a staggered parlia-
mentary election that be-
gan on Nov. 28 and ends 
on Jan. 11, but the army 
has said a promised tran-
sition to civilian rule will 
go ahead.
Results so far suggest 
the once-banned Muslim 
Brotherhood and hard-
line Salafist Islamists will 
dominate the lower house, 
groups the West once 
looked to Mubarak to keep 
in check.
Washington has reached 
out to Islamists in a shift 
in approach since the 
summer. A senior U.S. 
diplomat met Islamist 
and other newly elected 
members of parliament in 
the northern city of Alex-
andria, the embassy said 
Tuesday.
Before the latest charge by 
the security forces in Tah-
rir, protesters had been 
trying to tear down a brick 
wall the army had put up 
to block access to parlia-
ment, located nearby.

BKIRKI, Lebanon: Ira-
nian Ambassador to 
Lebanon Ghadanfar 
Rukn Abadi, following 
talks with Maronite 
Patriarch Beshara Rai, 
praised Tuesday Syr-
ia’s recent decision to 
allow in Arab monitors 
into the country.
Speaking to report-
ers at Bkirki, the seat 
of the influential Ma-
ronite patriarchate, 
Rukn Abadi described 
as “very positive” 
Syria’s approval of the 
Arab League plan.
In a news conference 
Monday, Syrian For-
eign Minister Walid 
Moallem said that Da-
mascus had signed 
a protocol to allow in 
observers after the 
organization agreed 
to 70 percent of the 
changes proposed by 
Syrian government.
Hours after Damas-
cus’ approval of the 
protocol, Arab League 
chief Nabil Elaraby 
said an advanced 
team led by a top Arab 
League official would 
head to Syria in two or 
three days to prepare 
for the arrival of moni-
tors, which would in-
clude journalists and 
security officials.

In a report last week, 
the U.N. said over 
5,000 people had 
been killed as a re-
sult of the crackdown 
by Damascus. Syrian 
authorities blame the 
unrest in the country 
on a conspiracy aimed 
at toppling the Syrian 
leadership.
On the meeting with 
the Maronite patri-
arch, Rukn Abadi said 
he and Rai discussed 
both regional and 
global developments 
as well as bilateral re-
lations between Iran 
and Lebanon.
“We focused in par-
ticular on the U.S.-
backed Zionist project 
at [both] the regional 
and international lev-
els and the achieve-
ments obtained day 
after day by protec-
tors of rights and truth 
in the world,” Rukn 
Abadi said.
Iranian Ambassador 
to Lebanon Ghadanfar 
Rukn Abadisaid talks 
also focused on a Mus-
lim-Christian dialogue 
scheduled for Jan. 17, 
2012, which will be at-
tended by delegations 
from the Middle East 
and North Africa, the 
Iranian envoy said.

Iran envoy meets Rai, 
praises Syria over deci-

sion to allow in observers

Maronite Patriarch Beshara Rai, right, meets with Ira-
nian Ambassador to Lebanon Ghadanfar Rukn Abadi, 
in Bkirki, Lebanon, Tuesday, Nov. 29, 2011. (Elie Man-
sour/The Daily Star)
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BEIRUT: The promenade 
and restaurants at Zaitu-
nay Bay at the Beirut Ma-
rina held a soft opening of 
its completed promenade 
Tuesday to show off Bei-
rut’s latest waterfront din-
ing and shopping destina-
tion.
The new waterfront at the 
marina has spaces for 17 
restaurants and 5 retail 
stores. Many are still in 
the finishing process but 
a few have fully opened, 
with hopes to create yet 
another Beirut culinary 
scene – but this time, 
right on the water.
“You cannot go wrong 
with a beautiful place like 
this,” says Samer Bissat, 
General Manager for the 
Beirut Waterfront Devel-
opment. “There are not a 
thousand things you can 
do next to a marina but 
everything we’ve built 
lends itself to the ven-
ue.”
Bissat explains that the 
Zaitunay Bay project be-
gan six years ago, and 
that BWD and Solidere 
are pleased to finally 
open the development af-
ter so many “major inter-
ruptions.”
“A big part of developing 
in Lebanon is you cannot 
control the timing,” he 
says.
But today, the first stage 
of realizing the vision of 
Zaitunay Bay is a reality. 
The goal, Bissat says, 
was to create a “happen-
ing destination,” a variety 
of restaurants and activi-
ties for the daytime and 
evening with “the spirit 
of a promenade.”
Another important aspect 

Zaitunay Bay brings back old glory days at Beirut Marina

important to the develop-
ers was to install dining 
options at multiple price 
ranges. There are high-
end restaurants but also 
more low-key places such 
as Classic Burger Joint, 
Lina’s, Paul and Haagen 
Daz.
The restaurants are all sit-
uated on the marina level 
of the promenade. The 
street level has an upper 
walkway meant for tem-
porary events – currently 
Zaitunay Bay’s Marche de 
Noel which runs through 
Dec. 23. Stairs lead down 
from the upper walkway 
to the promenade where 
the restaurants all have 
outdoor seating areas 
that reach to the deck of 
the marina.
The development and the 
restaurants have fully 
embraced the waterfront 
venue. For instance, the 
French bistro café Ama-
rres (French for “moor-
ing”) is set up to resemble 
“something you might 
find in the south of France 
on the seaside,” accord-
ing to Ziad Kamel founder 
and CEO of the Alleyway 
Group – the same team 
behind Couqley in Gem-
mayzeh.
“Our goal is to make 
French cuisine accessi-
ble and not pretentious,” 
continues Kamel, adding 
you can eat at Amarres 
for $35-$40 per person in-
cluding wine.
“There might be a percep-
tion of Zaitunay Bay that 
it is elitist but it’s not the 
case,” Kamel says. “Zai-
tunay Bay is not just for 
tourists, it’s for the Leba-
nese and the tourists are 

the cherry on top.”
St. Elmo’s – a restaurant 
named for the patron 
saint of sailors – also fol-
lows this model with spe-
cialty nights seven days a 
week: Monday is all you 
can eat mussels, Tuesday 
is ladies night when ladies 
drink for free, Wednesday 
is lobster night (imported 
from Canada), Thursday is 
a sangria fest and Friday 
a beer fest. St. Elmo’s has 
an a la carte champagne 
brunch menu Saturdays 
and Sundays. Regular 
meals average about $40 
a person.
With a casual and com-
fortable vibe, St. Elmo’s 
director of operations, 
Naji Khoury says: “It is 
meant to look like a res-
taurant right on the shore 
where sailors from all over 
come for all sorts of food 
and drink.”
This energy is reflected 
in a menu that includes 
fish and chips as well 
as homemade chocolate 
chip cookies and deep-
fried mars bars.
The variety of restaurants 
from casual and cheap to 
different cuisines, such 
as Indian and Lebanese, 
are ready to welcome din-
ers. But Zaitunay Bay has 
also taken a special focus 
on kids to make the prom-
enade family friendly.
Water Nation, set to open 
in mid-January, will be the 
watersports hub of the 
marina. It will run winter 
and summer camps for 
teaching kids diving and 
sailing. Water Nation will 
also offer visitors Jet Ski 
and boat rentals.
Although open to the pub-
lic now, Zaitunay Bay still 
needs time for finishing 
touches, says BWD chair-
man Kamal Farouk. He ex-
pects that in two to three 
months all of the prome-
nade and restaurants will 
be up and running and 
hopes that the yacht club 
project will be done by the 
spring.
“It’s the first day and there 
have been 1,000 people 
but this does not yet make 
it a success. We are hap-
py to see people enjoying 
it but it needs time to ma-
ture.”

The promenade of Zaitunay Bay.
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BEIRUT: Lebanese Defense 
Minister Fayez Ghosn Mon-
day blamed Israel and its 
agents for the firing of mys-
terious rockets from Leba-
non into the Jewish state in 
an attempt to undermine se-
curity and stability in south 
Lebanon.
“The party that has launched 
mysterious rockets from 
the south is known,” Ghosn 
told The Daily Star by tele-
phone, in a clear reference 
to Israel and its agents. 
However, he did not elabo-
rate.
“Lebanon’s enemies, name-
ly Israel, have no interest in 
the continuation of calm 
and stability in the south,” 
he said.
In the meantime, a French 
Foreign Ministry official 
arrived in Beirut Monday 
night for talks on the role of 
French troops serving with 
the United Nations Interim 
Force in Lebanon following 
a recent bomb attack on the 
French peacekeepers.
Ghosn stressed coopera-
tion between the Lebanese 
Army and UNIFIL. “The 
Army and UNIFIL are coop-
erating to bolster stability in 
the south,” Ghosn said. He 
added that the relationship 
between the local popula-
tion in the south and UNIFIL 
has not been affected by the 
recent security incidents in 
the region.
Ghosn’s remarks came as 
the Lebanese Army said 
that one of its patrols un-
covered four Grad rockets 
on the outskirts of the vil-
lage of Mari in the Hasbaya 
province.
The rockets, covered with 
sand, were not ready to be 
launched, an army state-
ment said. It added that a 
military expert checked the 
rockets, while “investiga-
tion has begun to deter-
mine the circumstances of 
the incident and identify the 
perpetrators.”
The discovery comes amid 
high tension in southern 
Lebanon following a num-
ber of security incidents in 
recent weeks that height-
ened fears of a military 
flareup on the Lebanese-

Israeli border that has been 
generally calm since Isra-
el’s devastating 34-day war 
against Lebanon.
On Dec. 11, a rocket 
launched from south Leba-
non toward Israel fell short 
of its target, seriously 
wounding a Lebanese wom-
an. The rocket launch came 
two days after a roadside 
bomb attack on a UNIFIL 
patrol near the southern 
port city of Tyre wounded 
five French peacekeepers, 
in the third assault on the 
U.N. force this year. TURN 
TO PAGE 10FROM PAGE 
1The two incidents came 
nearly two weeks after 
rockets fired from south 
Lebanon hit northern Israel 
in the first such attack in 
two years, triggering retal-
iatory Israeli shelling of a 
Lebanese village near the 
border. No casualties were 

Defense minister blames Israel 
for rocket attacks

reported in the rocket at-
tack or retaliatory shelling.
The three incidents raised 
fears of a military escalation 
in south Lebanon against 
the backdrop of Arab and 
European economic sanc-
tions on Syria for refusing 
to halt its crackdown on 
protesters demanding the 
ouster of President Bashar 
Assad.
They also came amid ris-
ing concerns that the nine-
month turmoil in Syria 
could spill over to Lebanon, 
where the rival Lebanese 
factions are sharply divided 
between supporters and 
opponents of the Syrian re-
gime. While the Hezbollah-
led March 8 alliance sup-
ports Assad, the opposition 
March 14 coalition led by 
the Future Movement open-
ly backs the Syrian popular 
uprising.

BEIRUT: Hezbollah leader 
Sayyed Hasan Nasrallah 
stressed the importance 
of coordination within 
the government during a 
meeting with Free Patri-
otic Movement leader MP 
Michel Aoun.
A statement issued by 
Hezbollah’s media office 
Wednesday said Nasral-
lah and Aoun had dis-
cussed the latest devel-
opments in Lebanon and 
the region.
The two sides, according 
to the statement, also as-
sessed the performance 
of Prime Minister Najib 
Mikati’s government dur-

Nasrallah meets Aoun, stresses 
need for coordination in Cabinet

Hezbollah Secretary-General Sayyed Hasan Nasrallah meets Free 
Patriotic Movement leader Michel Aoun. (Handout)

ing the previous months.
Nasrallah and Aoun “em-
phasized the need for full 
coordination during the 
next phase while stress-
ing the strength of the 
alliance between the two 
parties which will help 
protect Lebanon against 
all existing and future 
challenges,” the state-
ment said.
Hezbollah did not say 
when the meeting took 
place. It said the meeting 
was attended by Energy 
Minister Jibran Bassil and 
Hezbollah officials Hajj 
Hussein Khalil and Hajj 
Wafik Safa.
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BEIRUT: Lebanese 
sport had its most pro-

ductive day yet at the 
Arab Games in Doha 

Lebanon’s women bring in 3 gold medals

 Lebanon players celebrate after winning the gold medal for the women’s
basketball game at the Arab Games in Doha December 19, 2011. (REUTERS/
(Fadi Al-Assaad

Lebanese players jubilate after winning the women’s basketball game in the Arab Games in Doha, December 19, 2011

Monday with Lebanon 
collecting three gold 
medals, all of which 
were won by female 
athletes.
Lebanon’s women’s 
basketball team 
showed up their 
male counterparts 
by clinching the gold 
medal at the Arab 
Games with a 72-34 
win over hosts Qatar 
while Gretta Taslakian 
won the women’s 200-
meter race and Katya 
Bachrouche clinched 
her second gold med-
al of the games in the 
400-meter freestyle.
While the women’s 
team managed to go 
through the entire 
championship un-
beaten, Lebanon’s 
men have slumped to 
two abysmal defeats, 
as well as suffering 
the embarrassment of 
revoking center Sam 
Hoskin’s citizenship 
for having once played 
basketball in Israel. 
Even more embarrass-
ingly, the Sports and 
Youth Ministry admit-
ted that it knew about 
Hoskin’s previous ap-
pearances in Israel 
but chose to cover up 
the detail. The wom-
en’s side, however, 
restored some much-
needed credibility to 
the federation thanks 
to the sublime perfor-
mances throughout 

the Arab Games.
As if to highlight Leba-
non’s domination and 
philosophy, not one 
single player scored in 
double figures against 
Qatar, as the team in-
stead shared the ball, 
resulting in only two 
players on the 15-
woman roster failing 
to score. The team 
managed to create 22 
assists in a blinding 
performance of team 
basketball. Rebecca 
Akl once again set 
the tone for Lebanon, 
handing out seven 
assists and troubling 
Qatar on the defensive 
end with five steals.
Taslakian’s gold med-
al will have gone some 
way toward atoning 
for her disappointing 
silver medal in the 
100-meter race last 
week. The Lebanese 
athlete clocked a time 
of 24:10, two tenths 
of a second slower 
than her personal 
best and national re-
cord. Taslakian has 
now won three of the 
last four gold medals 
available to her in the 
Arab Games.
Bachrouche’s second 
gold medal marks the 
swimmer’s place as 
the nation’s most suc-
cessful athlete at the 
games, having won 
the 400-meter butter-
fly race Saturday. The 
swimmer clocked a 
time of 4:15.24 to win 
gold.
Despite the slew of 
wins, Lebanon still 
sits in 13th place in 
the overall medal ta-
ble with 18 medals, 
including four golds, 
four silvers and 10 
bronze medals. Egypt 
still sit at the top of 
the table with more 
than double the med-
als (168) of second 
placed Tunisia (83).

 Katya Bachrouche of Lebanon celebrates on the podium after winning the
 gold medal at the women’s 400m Freestyle final at the Arab Games in Doha
(December 19, 2011. (REUTERS/Fadi Al-Assaad

 Lebanon’s Gretta Taslakian celebrates after winning the gold medal for the
 Women’s 200m final during the 2011 Arab Games in Doha December 19,
(2011. (REUTERS/Mohammed Dabbous

BEIRUT: Hezbollah Sec-
retary-General Sayyed 
Hasan Nasrallah has met 
a delegation dispatched 
by Maronite Patriarch Be-
shara Rai.
A statement issued by Hez-
bollah’s media office Tues-
day said Nasrallah had dis-
cussed local and regional 
developments with the 
Maronite delegation con-
sisting of Bishop Boulos 
Matar and two members 
of the dialogue committee 

Hezbollah chief meets Bkirki delegation

with Hezbollah set up by 
Bkirki – Bishop Samir Ma-
zloum and Hareth Shehab.
The statement said Hez-
bollah official Ghaleb Abu 
Zainab had also attended 
the meeting.
It did not say when the 
meeting took place.
“Agreement has been 
reached to maintain con-
stant communications on 
various issues and devel-
opments,” the statement 
said.

Hezbollah leader Sayyed Hasan Nasrallah meets a Maronite 
delegation. (Handout)

RIYADH: Gulf states an-
nounced Tuesday the 
establishment of a $5 
billion fund for develop-
ment plans in Jordan 
and Morocco, without 
saying whether either 
nation would join the 
alliance of oil-rich mon-
archies. The Gulf Co-
operation Council has 
“decided to create a 
Gulf development fund 
which begins by provid-
ing support to devel-
opment projects in the 
Kingdom of Jordan and 
the Kingdom of Moroc-
co worth $2.5 billion for 
each,” the GCC said in 
statement.
“The supreme coun-
cil has assigned the fi-
nance ministers of its 
members to study the 
statute and structures 
needed to create the 
fund,” said the closing 
statement of the six-
nation bloc’s two-day 
summit in Riyadh.
The GCC, which com-

GCC creates $5 bln support 
fund for Jordan and Morocco

prises Saudi Arabia, 
Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar and the United 
Arab Emirates, has re-
mained an exclusive 
club since its inception 
in 1981.
Jordan and Morocco 
are the only Arab king-
doms not in the GCC. 
No measures have yet 
been taken to enrol 
them in the group, de-
spite a GCC proposal in 
May that both countries 
join.
Jordan is an immediate 
neighbor of GCC heavy-
weight Saudi Arabia and 
a major trading partner 
of alliance countries, 
but Morocco is geo-
graphically distant from 
the Gulf.
The oil-rich Arab states 
of the Gulf, which have 
seen entrenched re-
gimes in Egypt, Tunisia, 
and Libya fall, are seek-
ing reliable allies in the 
region, singling out fel-
low monarchies.
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RIYADH: Gulf Arab leaders 
Tuesday broadly endorsed 
Saudi King Abdullah’s call 
to form a “single entity” in 
what appeared to be an at-
tempt to form a more united 
front against a perceived 
threat from Iran.
King Abdullah said Monday 
the security of Saudi Arabia 
and its Arab neighbors was 
being targeted, in an appar-
ent reference to Iran, and 
called on Gulf Arab states 
to “move beyond the stage 
of cooperation and into the 
stage of unity in a single 
entity.”
The goal of greater union is 
enshrined in the six-nation 
Gulf Cooperation Council’s 
1981 founding charter, but 
has only been given impe-
tus by the mass uprisings 
that have reshaped the 
power balance in the Mid-
dle East, as well as fears 
of a newly assertive non-
Arab, Shiite Iran across the 
Strait of Hormuz.
Participants at the two-day 
GCCmeeting discussed 
the matter informally, offi-
cials said, and pledged to 
study and report back by 
March without specifying 
what concrete steps might 
be taken.
The GCC members also de-
manded that Syria immedi-
ately implement an Arab 
League peace plan that it 
has signed to end a violent 
crackdown on anti-govern-
ment protests.
The foreign minister of 
Saudi Arabia, which domi-
nates the GCC, said Syria 
must fully embrace the 
plan, which calls for troops 
to be pulled out of towns 

Gulf leaders endorse Saudi 
king’s unity call

and cities, prisoners to be 
released, and a dialogue 
begun with opposition 
groups.
“If the intentions are pure, 
these steps must be taken 
immediately,” Prince Saud 
al-Faisal said.
The GCC, holding its high-
est-level meeting since a 
wave of protests swept 
the Arab world this year, 
pledged closer military and 
security integration in a fi-
nal statement read out on 
Saudi state television.
They agreed on “adopting 
King Abdullah’s sugges-
tion of moving from coop-
eration to unity that would 
support our people over-
come the challenges faced 
by the GCC,” the statement 
said.
It made no specific refer-
ence to Iran, which Gulf 
leaders have accused of 
fomenting anti-government 
unrest in GCC member 
Bahrain and which was put 
down by a joint GCC inter-
vention force.
Nonetheless, analysts said 
the move, like King Abdul-
lah’s comments, which 
drew applause from del-
egates Monday, was a re-
sponse to the perceived 
threat from Iran and the 
Arab revolts.
Long-standing proposals 
for a GCC customs union, 
single currency and shared 
military command have not 
been realized, although the 
countries did form a small 
joint armed force that sent 
troops to Bahrain in Febru-
ary at the request of the is-
land state’s rulers.
In a further move to bolster 

Arab monarchies, the Gulf 
states in May said Morocco 
and Jordan might one day 
join the GCC.
“At this point, everything 
has to do with security. 
These are the two king-
doms on the outer reach 
of the region that the Gulf 
wants to back in order to 
preserve their power sta-
tus,” said an economic 
analyst who did not want to 
be identified.
Prince Saud said the Gulf 
states would also give aid 
to Yemen, Saudi Arabia’s 
impoverished southern 
neighbor that has slid into 
near chaos over the past 
year, but gave no figure.
Yemeni Foreign Minister 
Abu-Bakr al-Qirbi had met 
Gulf Arab deputy finance 
ministers Sunday to seek 
a development package 
and told reporters he had 
“great expectations.”
Tensions have risen be-
tween the two leading Gulf 
powers, Shiite Muslim Iran 
and Sunni Saudi Arabia, in 
recent months.
Saudi Arabia had long 
suspected Iran of expan-
sionist ambitions after the 
emergence of a Shiite-led 
government in Iraq, and 
suspects it of attempting to 
develop a nuclear bomb.
It has also pointed to allega-
tions by the United States 
that Iran backed a plot to 
assassinate the Saudi am-
bassador in Washington 
as proof of Tehran’s aim to 
destabilize the region.
Saudi leaders believe Iran 
has come to dominate Iraq, 
with King Abdullah quoted 
in U.S. diplomatic cables 
released by WikiLeaks as 
saying that the U.S.-led in-
vasion in 2003 had gifted 
Iraq to Iran “on a golden 
platter,” and describing 
Prime Minister Nouri al-
Maliki as “Iranian 100 per-
cent.”
Prince Saud said Tues-
day Iraq must “clarify its 
policies with other region-
al countries” following 
the departure of the last 
U.S. troops from Iraq this 
month.
Saudi Arabia does not have 
an embassy in Baghdad.

Saudi King Abdullah bin Abdul Aziz attending the closing cer-
emony of the Gulf Cooperation Council (GCC) annual summit in 
Riyadh on December 20, 2011. (AFP PHOTO/HO/ SPA)

BEIRUT: Third time’s a 
charm for Labor Minister 
Charbel Nahhas’ plan as 
Cabinet finally adopted, 
with some modifications, 
his wage increase for-
mula Wednesday in what 
many might consider a 
success for the Free Pa-
triotic Movement in se-
curing the support of its 
allies.
The General Labor Con-
federation said it would 
hold an emergency meet-
ing Friday to decide 
whether to call off a strike 
planned for on Dec. 27.
The Economic Commit-
tees, which represent the 
main private companies, 
will hold a meeting Thurs-
day to take a position on 
the new salary hike.
Sources told The Daily 
Star that both the GLC 
and the private sector 
will probably approve the 
Cabinet’s decision, al-
though some companies 
may refuse to comply 
with the salary hike as 
it would hurt their busi-
ness.
Under the new deci-
sion the minimum wage 
was hiked to LL868,000 
– a sum that includes a 
LL236,000 transportation 
allowance that the gov-
ernment added to the ba-
sic salary. The increase 
was set at 18 percent, in 
accordance with inflation 
rates as calculated by 
the state-run Central Ad-
ministration of Statistics 
since 2008.
Salaries under LL1.5 mil-
lion receive an 18 per-

Cabinet endorses Nahhas’ wage plan

cent increase while sala-
ries above LL1.5 million 
receive an additional 10 
percent on the second 
salary bracket between 
LL1.5 million and LL2.5 
million. Salaries above 
LL2.5 million will not earn 
an additional increase, 
meaning the raise on 
these salaries will be at 
LL370,000. The raise is 
effective as of Dec. 1, 
2011.
The yearly education 
allowance was con-
verted by the Cabinet 
to a LL40,000 per child 
monthly allowance. The 
Cabinet limited the allow-
ance to LL160,000 per 
family.
Additionally, the Cabinet 
decided to cover directly 
the National Social Secu-
rity Fund fees for sick-
ness and maternity bene-
fits which employers and 
employees used to pay 
from their own pockets.
Additionally, employees 
who received “consen-
sual” salary hikes from 
their employers since 
Jan. 1, 2011 may not be 
able to benefit from the 
full increase. All employ-
ees should have received 
these consensual salary 
increases in order to ex-
empt the company from 
paying the salary hikes.
The decision apparently 
was made after Hezbol-
lah and Amal Movement 
ministers decided at the 
last minute to lend sup-
port to Nahhas’ plan one 
day after a crucial meet-
ing between MP Michel 

Aoun and Hezbollah chief 
Sayyed Hasan Nasrallah 
late Tuesday.
Nasrallah and Aoun had 
“emphasized the need 
for full coordination dur-
ing the next phase while 
stressing the strength 
of the alliance between 
the two parties which 
will help protect Leba-
non against all existing 
and future challenges,” 
a statement by Hezbollah 
said.
Prime Minister Najib Mi-
kati tried to persuade 
ministers to adopt his 
proposal which calls 
for a minimum wage of 
LL675,000. But Nahhas’ 
proposal won the con-
fidence of 15 ministers 
with 14 voting against.
Under Mikati’s bid sala-
ries under LL1 million 
would have seen an 
LL200,000 increase. Sal-
aries between LL1 million 
and LL1.5 million would 
have seen a LL250,000, 
and salaries above LL1.5 
would have increased by 
LL300,000.
Earlier, Mikati held talks 
with representatives 
from the private sector 
and labor unions in a bid 
to narrow differences be-
tween the two sides on 
the issue.
Mikati’s original propos-
al, which was approved 
in Cabinet on Dec. 7, was 
rejected by labor groups, 
prompting a teachers’ 
strike on Dec.15 and a 
GLC planned strike for 
Dec. 27.
The decision had in-
creased the minimum 
wage by LL600,000, 
salaries under LL1 mil-
lion by 30 percent up to 
LL200,000 and salaries 
above LL1 million by 20 
percent up to LL275,000. 
But a tentative accep-
tance by the Shura Coun-
cil provided Nahhas with 
the opportunity to lobby 
support for his bid, which 
had been rejected twice 
previously by the Cabi-
net.

Lebanese Prime Minister Najib Mikati, left, and Labor Minister Char-
bel Nahhas, right, arrive at the Presidential Palace to attend a Cabinet 
session in Baabda, Lebanon, Wednesday, Dec. 21, 2011. (Mohammad 
Azakir/The Daily Star)
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Local residents are 
being encouraged to 
get involved in com-
munity consultations 
to inform the develop-
ment of a new strat-
egy for Aboriginal af-
fairs in NSW Member 
for East Hills, Glenn 
Brookes, MP said to-
day.
The community con-
sultation process has 
been outlined by NSW 
Minister for Aboriginal 
Affairs Victor Dom-
inello MP and pro-
vides the opportunity 
for interested parties 
to make a submis-
sion to the Ministerial 
Taskforce on Aborigi-
nal Affairs or attend a 
public meeting.
“As part of the Min-
isterial Taskforce’s 
commitment to bring-
ing the voice of the 
Aboriginal community 
to the decision making 
table, the Taskforce 
wants to hear directly 
from Aboriginal lead-
ers, communities and 
other stakeholders,” 
Glenn Brookes said.
“The NSW Liberals 
& Nationals Govern-
ment is determined to 
work in partnership 
with the Aboriginal 
community to achieve 
better results in clos-
ing the gap and en-
sure Aboriginal kids 
have more choice and 
opportunity in educa-
tion and employment. 
“To support the public 

LOCALS INVITED TO HAVE 
THEIR SAY ON ABORIGINAL 

AFFAIRS POLICY
consultation process 
and target the agenda 
for discussions, Com-
munity Discussion 
Papers on service 
delivery, education 
and employment have 
been released.
“The Community Dis-
cussion Papers al-
low the community to 
make an online sub-
mission which will be 
used to develop the 
strategy. 
“The Ministerial Task-
force is interested in 
successful initiatives 
and evidence based 
ideas that are working 
to assist more Aborig-
inal students obtain a 
quality education and 
find meaningful em-
ployment.
“I strongly encour-
age all interested 
residents to visit the 
Ministerial Taskforce 
website and consider 
the options available 
to them to get in-
volved. 
“Working in partner-
ship, the Aboriginal 
community and Gov-
ernment can start the 
change by building 
better futures for Ab-
original people and 
local residents in the 
East Hills electorate,” 
Glenn Brookes said.
For more information 
about the Ministerial 
Taskforce, to access 
the Community Dis-
cussion Papers and 
for further information 
including locations, 
venues and times for 
public community 
meetings, please visit 
the Ministerial Task-
force webpage at: 
http://www.daa.nsw.
gov.au/taskforce/ or 
phone the Taskforce 
Secretariat on       
(02) 9219 0702. 
Media:  Geoffrey Gras-
so 0421 778 671
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THE cost of cooling your 
home and cooking dinner 
could double under a new 
Gillard government power 
proposal. 
Charging consumers more 
for electricity during the eve-
ning peak, and less at other 
times, is among a raft of 
«policy options» contained 
in a discussion paper made 
public on wednesday.
The plan would involve a 
statewide rollout of so-called 
«smart meters», which have 
caused anger among some 
consumers whose bills have 
risen sharply. Other propos-
als put forward in the paper 
include minimum energy 
standards for appliances, 
rebates and green building 
regulations.
There is also a bizarre plan 
allowing energy companies 
to remotely control home air-
conditioners in high-demand 
periods in return for a dis-
count at other times - a move 
experts say would hit west-
ern Sydney hard.
After the Department of Cli-
mate Change and Energy Ef-
ficiency released the consul-
tation paper for a proposed 
national energy savings ini-

tiative, acting Greens leader 
Christine Milne claimed it 
was «another great Greens 
idea coming to fruition».
The push for a new green 
scheme would, according 
to the paper, «complement» 
the carbon tax, which will 
add $171 to power bills and 
would come on top of the 
existing renewable energy 
target scheme which added 
$100 to power bills this year. 
Smart meters monitor elec-
tricity usage in 30-minute 
intervals and feed informa-
tion back to the energy com-
pany.
Some families in new homes 
with so-called smart meters 
are already on time-of-use 
tariffs where, between 2pm 
and 8pm, they pay 44c a 
kilowatt hour - twice the flat 
rate.
Energy Australia was forced 
to allow 200,000 households 
in NSW to revert to a flat rate 
if they wanted to after time-
of-use charging hurt those 
who were at home during 
the peak period - new par-
ents, pensioners and the dis-
abled.
Energy Australia claimed 70 
per cent of households were 

better off with smart meters.
But research by St Vincent 
De Paul has shown time-of-
use charging imposes dou-
ble-digit increases on young 
families and the welfare-de-
pendent.
Businesses who fail to meet 
targets could be hit with 
penalties and the paper con-
ceded «obligated parties will 
pass through to their con-
sumers some or all of the 
costs of meeting the obliga-
tion».
Senator Milne said: «For too 
long, governments, busi-
nesses and householders 
haven>t tackled our hugely 
wasteful use of energy be-
cause there has been no 
clear and urgent driver to 
do so.» She said a target for 
energy use reduction should 
be set at 3 per cent a year.
Energy Users Associa-
tion executive director Ro-
man Domanski said similar 

Smart meter technology to drive up the costs of power

Controversial ... a smart meter. But are they really so smart? 
Source: The Daily Telegraph

schemes in Australia and 
overseas had produced lim-
ited benefits. He said time-
of-use pricing would be more 
pronounced in hotter areas 
of Sydney - the west.
«If the government intro-
duces a scheme like that, it 
is going to increase bills,» he 
said.
«We>re now going to have 
a carbon price that is going 
to encourage people, sup-
posedly, to lower emissions 
and also reduce the amount 
of energy people use so we 
wonder why you need one 
of these sorts of schemes 
to push electricity prices up 
even more.»
A spokeswoman for parlia-
mentary secretary for cli-
mate change Mark Dreyfus 
said a national energy sav-
ings initiative was aimed at 
«helping households and 
business save money on en-
ergy costs».

LABOR is under mounting 
pressure to overhaul the na-
tion’s aged care system as 
new figures reveal huge un-
met demand for places. 
The latest aged care approv-
als round reveals nursing 
home providers are refusing 
to take up new bed licences, 
while the government has 
provided just 1724 of the 
24,000 community care plac-
es sought by the industry.
Minister for Ageing Mark But-
ler said structural reform was 
needed, as the aged care sec-
tor today demanded funds in 
the upcoming federal budget 
to begin the process.
Nursing home providers took 
up just 7933 of the 10,493 
residential aged care places 
on offer from the govern-
ment, as they struggle under 
a system that fails to provide 
sufficient capital funding.
“This means that not enough 
beds are being built today 
for the increasing number of 
older Australians tomorrow,” 
Mr Butler said.
The government is yet to re-
spond to a Productivity Com-
mission blueprint to over-
haul the sector. It called for 
a user-pays system funded 
by government-backed re-
verse mortgages on the fam-

ily homes of nursing home 
residents.
Mr Butler said the govern-
ment was considering its 
response, and would en-
sure reforms to the sector 
ensured quality care and 
greater choice for residents, 
while putting the sector on a 
sustainable footing.
The Aged Care Association 
of Australia said the results 
of the latest funding round 
should be a “clarion call” to 
the government to embark on 
the reform process.
Its chief executive Rod Young 
said the process would take 
at least five years and “must 
commence in the 2012 bud-
get”.
Catholic Health chief execu-
tive Martin Laverty said the 
poor take-up of beds by pro-
viders came as no surprise.
“The inability of providers to 
build new beds because of 
funding shortfalls has been 
proven once again today,” he 
said.
Mr Laverty said the shortfall 
in community care places 
showed people wanted to 
age in their own homes.
He said providers wanted 
to provide care in people’s 
homes but the system didn’t 
allow it.

New figures highlight need for reform 
of aged care sector
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AUSTRALIA is on the brink of 
an unemployment catastrophe, 
with up to 100,000 jobs set to 
be slashed in the months after 
Christmas. 
But the news isn’t all bad, with 
economists suggesting the na-
tion’s wobbly economy could 
drive the official cash rate as 
low as 3.5 per cent by the end 
of 2012.
Westpac chief economist Bill 
Evans, one of the few econo-
mists who correctly predicted a 
rate cut in November, said lead 
indicators pointed to a very 
weak employment growth next 
year.
“We would expect the unem-
ployment rate to edge up to 
5.75 over the next six months,” 
Mr Evans warned.
“But on the flipside, the Reserve 
Bank would have to cut the cash 
rate by at least half a per cent to 
counter (the job losses).”
The comments come as top re-
search firm CoreData suggest-
ed the number of unemployed 
people in Australia will jump by 
nearly 106,000 next year, as-
suming the labour force grows 
at its current rate and the unem-
ployment rate rose to 5.75 per 
cent, as predicted.
CoreData boss Andrew Inwood 
said the problem would be felt 
nationwide.
“One in five Australians now 
think they are going to lose their 
jobs in the next 12 months,” Mr 
Inwood said.

AUSTRALIA’S former immi-
gration minister Philip Rud-
dock says the Malaysian 
solution could still go ahead 
if the country formalised its 
promise not to return refu-
gees to the country that per-
secuted them. 
Mr Ruddock suggested the 
Labor Party’s Malaysia swap 
deal could form part of a com-
promise deal with the federal 
opposition to reinstate off-
shore processing.
“In my view the government 
should seek to formalise its 
informal arrangements with 
Malaysia that people who are 
found to be refugees should 
not be returned to places of 
persecution ... that might be a 
way they could reach a com-
promise without Malaysia be-
ing a signatory,” Mr Ruddock 
told Fairfax newspapers.
“Malaysia was found unac-
ceptable by the High Court in 
large part because those ar-
rangements were informal,” 
he said.
His comments come after Im-
migration Minister Chris Bow-
en said he would not rule out 
compromises on Labor asy-
lum seeker policy because 
he wants good-faith negotia-
tions with the opposition.
Asked specifically about tem-
porary protection visas, re-
opening a processing centre 
on Nauru and towing boats 
back, Mr Bowen told ABC TV 
the government would not 
put parameters on any dis-
cussions.
Earlier on Tuesday the gov-
ernment revealed Prime Min-
ister Julia Gillard wrote to Op-
position Leader Tony Abbott 
last week offering to recall 
parliament to pass amend-
ments to the Migration Act to 

NEW Workplace Re-
lations Minister Bill 
Shorten has declared 
arbitration of workplace 
disputes should be 
used “very sparingly”, 
rejecting a key union 
demand ahead of the 
review of Labor’s Fair 
Work Act. 
Major business groups 
yesterday joined the 
Coalition in expressing 
concern that productiv-
ity and flexibility were 
absent from the review’s 
terms of reference, an-
nounced on tuesday, 
which nominate collec-
tive bargaining, unfair 
dismissal protection 
and representation at 
work among issues to 
be examined.
Employer groups said 
that, while they would 
have preferred the 
terms of reference to 
be framed more broad-
ly, they believed the 
review could be used 
to test the laws against 
the measures of pro-
ductivity, competitive-
ness and labour costs.
The review panel, con-
sisting of Reserve Bank 
board member John Ed-
wards, former judge Mi-
chael Moore and work-
place academic Ron 
McCallum, will report to 
the government by May 
next year. Mr Shorten 
said the system was, 
“on balance”, work-
ing well, likening the 
review to a “10,000km 
road check”.
Its terms of reference 
include reporting on ar-
eas where the evidence 
indicated that the laws 
“could be improved, 
consistent with the 
objects of the legisla-
tion”.
At the recent ALP na-
tional conference, 
Labor’s industrial re-
lations platform was 
changed to include a re-
quirement that dispute-

resolution procedures 
in enterprise agree-
ments provide for arbi-
tration. At the time, the 
government refused to 
commit to widening ac-
cess to arbitration, in-
stead promising to use 
the review to consider 
whether the tribunal 
needed extra powers 
to deal with protracted 
disputes where there 
was no prospect of 
agreement.
Asked whether the re-
view should examine 
enhancing access to 
last-resort arbitration, 
Mr Shorten said his per-
sonal opinion was that 
“arbitration should be 
used very sparingly”.
The Australian Cham-
ber of Commerce and 
Industry said it was vi-
tal that the review as-
sessed “real-world im-
pacts of the IR system, 
and not just legal claus-
es and legal cases”. The 
chamber’s chief execu-
tive, Peter Anderson, 
said the review must 
result in “necessary 
changes, otherwise 
business confidence 
will be eroded”.
ACTU secretary Jeff 
Lawrence said unions 
would push back 
against employers 
“grandstanding” and 
seek to use the review 
to enhance the rights of 
workers. “The outbreak 
of employer militancy 
since the grounding of 
the Qantas fleet shows 
the Liberal Party and its 
mates at the big end of 
town are gearing up for 
a new attack on rights 
at work,” Mr Lawrence 
said.
Australian Industry 
Group chief executive 
Heather Ridout said the 
test of the review would 
be the extent to which 
its findings support in-
creased productivity 
and flexibility, reduced 

Bill Shorten rejects unions’ indus-
trial relations push 

red tape and improved 
competitiveness.
“Australia has become 
a high-cost econo-
my and it is vital we 
achieve substantial 
and sustained produc-
tivity growth in order to 
overcome our cost dis-
advantage,” Ms Ridout 
said.
“The act has been thor-
oughly tested and found 
wanting in a number of 
important respects, and 
workplace flexibility 
has clearly decreased 
since the Fair Work Act 
was introduced.”
Business Council of 
Australia chief execu-
tive Jennifer Westacott 
said the new system 
had unleashed an ad-
versarial culture that 
had resulted in a rising 
number of industrial 
disputes and unreason-
able claims by some 
unions. Australian 
Mines and Metals As-
sociation chief execu-
tive Steve Knott said he 
hoped the review would 
consider how the laws 
allowed unions to have 
a monopoly in making 
agreements for new 
projects, resulting in 
excessive cost blow-
outs and delays on ma-
jor projects.
“With a Coalition that 
appears to have no 
policy on industrial 
relations, we believe 
Minister Shorten’s ex-
tensive understand-
ing of workplaces and 
industry could poten-
tially be the resource 
sector’s best chance to 
address the more prac-
tical problems under 
the Fair Work laws,” Mr 
Knott said.
But opposition work-
place relations spokes-
man Eric Abetz said 
the review “leaves out 
the vital ingredients of 
productivity and flex-
ibility”.

put offshore processing back 
on strong legal ground.
But Mr Abbott said he wanted 
Labor to put forward a spe-
cific proposal in writing.
Canberra had wanted to send 
up to 800 asylum seekers 
who arrive by boat to Malay-

sia, in return for accepting 
4000 of Kuala Lumpur’s reg-
istered refugees.
But the proposal was 
scotched in August by the 
High Court, which placed 
all offshore processing in 
doubt.

Former immigration minister Philip Ruddock says 
the Malaysia asylum seeker solution is possible

Cramped conditions ... the Lenggeng Immigration Camp in Malaysia / Pic: Graham Thom 
Source: The Daily Telegraph

“That’s particularly true in 
all industries outside finance 
and mining. Interestingly, our 
research has found levels of 
Australian confidence in the 
economy for the first quarter of 
2012 is looking to be roughly 
the same as it was at the height 
of the global financial crisis.”
Richard Deniss, executive direc-
tor of The Australia Institute last 
night echoed Mr Evans’ views, 
saying mass layoffs were ex-
pected in the retail industry.
“The tourism industry and retail 
sector are being hit very hard 
by the high dollar and, while 
mining is booming, it doesn’t 
employ too many people,” Mr 
Deniss said.
“The problem is retail doesn’t 
make a lot of money but em-
ploys a lot of people.”
Mr Deniss’s comments come as 
retail staff, including many uni 
students on casual shifts, have 
seen hours cut.
While major retailers including 
Myer and David Jones have 
had huge sales of excess stock 
to draw in customers, retail 
union national secretary Joe de 
Bruyn said workers rostered on 
for extra shifts before Christ-
mas were having their work 
cancelled.
“People have been rostered on 
and retailers are saying ‘We 
don’t need you any more’,” Mr 
de Bruyn, from the Shop, Dis-
tributive and Allied Employees 
Association said yesterday.

Australia in the grip of a jobs crisis
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WORK on a $400 million 
construction project to 
widen the M5 will begin 
immediately, finally giv-
ing motorists some relief 
on one of Sydney’s most 
clogged motorways. 
After decades of frus-
tration, Premier Barry 
O’Farrell announced on 
wednesday that a 20km 
stretch of road will be 
expanded by one lane 
in both directions, eas-
ing congestion for the 
90,000 motorists who 
use it every day.
However, while widening 
the motorway between 
Camden Valley Way at 
Prestons to King Georg-
es Rd at Beverly Hills 
will save an hour a week 
in travel time, drivers 
will have to endure up to 
two years of misery with 
construction expected 
to last until late 2014.
Interlink is half-owned 
by toll road company 
Trans- urban, and 50 per 
cent owned by fund and 
superannuation man-
agement companies.
Only months ago, Mr 
O’Farrell’s election com-
mitment looked to be in 
doubt, with negotiations 
breaking down with the 
private sector.
“The M5 is one of Syd-
ney’s busiest road cor-
ridors and the widening 
will benefit motorists 
and freight operators 
travelling the full length 
of the motorway as well 
as those making shorter 
trips,” he said.
“This major infrastruc-
ture project for western 
Sydney is a win for mo-
torists and a win for the 
state’s economy.”
The upgrade will also 
include replacing the 
entire road surface and 
building 22 new elec-
tronic signs at critical 
intersections to give 
motorists traffic infor-
mation.
Under the previous La-

bor government, widen-
ing of the M5 had already 
begun west of Camden 
Valley Way.
There have been long-
held concerns that no 
amount of widening will 
ease the bottleneck that 
occurs at the M5 East 
tunnel, near the airport, 
which shrinks to two 
lanes.
While the toll won’t be 
increased it will remain 
in place until 2026 - 
three years after it was 
due to be scrapped.
Roads Minister Duncan 
Gay said construction 
work would occur at 
times to not inconve-
nience drivers but there 
would be disruptions.
“There will be no in-
crease in tolls,” he said.
“More than half of mo-
torists travelling east-
bound on the M5 leave 
the motorway before 
the start of the M5 East, 
so this project will pro-
vide benefits for tens 
of thousands of motor-
ists. Construction is not 
expected to have any 
impact on public trans-
port.”
Planning for the project 
was granted last month 
and includes a number 
of conditions, includ-
ing that construction be 
completed by the end of 
2014, weather permit-
ting.
sIt comes after state and 
federal governments re-
cently announced the 
jointly-funded $1.1 bil-
lion northern Sydney 
freight corridor, which is 
to be built next year.
In this year’s state bud-
get, the Government 
announced funding for 
the South West ($292 
million) and North West 
($314 million ) rail links; 
western Sydney black-
spot program ($200 
million) and continued 
funding for the Hunter 
Expressway.

$400 million to widen the M5, 
Sydney’s slowest motorway 

 ACTING Prime Minis-
ter Wayne Swan has ac-
cused Tony Abbott of 
playing politics while 
asylum-seekers die as 
he confirmed the govern-
ment would consider “all 
options” to resume off-
shore processing. 
Mr Abbott has demanded 
Julia Gillard cut short her 
holidays to announce the 
resumption of asylum-
seeker processing on Na-
uru, saying “once Nauru 
is up and running, you 
don’t need Malaysia”.
The Opposition Leader  
ramped up the pressure 
on Labor, welcoming the 
shift in its position on 
Nauru but declaring the 
Coalition would continue 
to oppose the govern-
ment’s stalled Malaysian 
Solution.
 As Indonesian authori-

ties continue to recover 
bodies off Java after the 
weekend sinking of an 
Australia-bound asylum-
seeker boat, Mr Swan 
urged Mr Abbott to agree 
to talks with Labor to 
hammer out a compro-
mise.
 “The fact is that both the 
Labor and Liberal party 
support offshore pro-
cessing,” Mr Swan said 
in Brisbane.
 “For Mr Abbott to say ǹo’ 
to a meeting is just a con-
tinuation of his negative 
tactics while lives are be-
ing lost.”
Mr Swan said the Malay-
sian Solution remained 
Labor’s preferred option 
but it was prepared to 
talk about the Coalition’s 
Howard-era policies of 
Nauru, temporary pro-
tection visas and turning 

boats around when safe.
 “What we’ve said is that 
all options are on the ta-
ble,” he said.
 “We remain willing to sit 
down with the opposition 
and discuss all options.”
The Australian today re-
ported that Immigration 
Minister Chris Bowen had 
been approved by cabinet 
to do a deal with the op-
position that would allow 
the reopening of the de-
tention centre on Nauru.
 Mr Abbott said the Nauru 
processing centre could 
be reopened in a matter 
of weeks.
“Scott Morrison and I vis-
ited Nauru a few months 
ago. We saw the facilities. 
It won’t take much to get 
that camp reopened,” Mr 
Abbott said.
Mr Abbott said he was 
happy to talk directly to 

Ms Gillard provided she 
put an offer in writing.
He urged Ms Gillard to 
pick of the phone and 
begin negotiations with 
Nauran president Sprent 
Dabwido.
“Now that the Labor party 
has woken up to this they 
don’t so much need to 
talk to me, they need to 
pick up the phone to the 
president of Nauru and 
get Nauru going as quick-
ly as possible,” he said.
Hopes of finding more 
survivors from last Satur-
day’s boat tragedy have 
faded after Indonesian of-
ficials yesterday reported 
finding dozens of  bodies 
in the water, 320km from 
where the overloaded ves-
sel sank off East Java.
Only 47 survivors were 
rescued from the boat, 
which was carrying up to 
250 asylum seekers.
Mr Abbott said the trag-
edy appeared to have 
changed the govern-
ment’s mind on Nauru.
As the standoff contin-
ued, World Vision chief 
executive Tim Costello 
urged the nation’s politi-
cal leaders to come to a 
bipartisan solution.
“We can’t wait for more 
loss of life like last week’s 
appalling tragedy in In-
donesia,” Rev Costello 
said.
“If we are going to prevent 
these deaths, we need to 
work together and find 
a solution that’s orderly 
and equitable.”
He said that with so many 
lives at risk, especially 
those of children, a solu-
tion must be found quick-
ly.
“Whatever the regime, 
onshore or offshore, Aus-
tralia still has an obliga-
tion to make sure people 
are treated decently, and 
their claims processed 
quickly,” Rev Costello 
said.

Tony Abbott has rejected an offer from the Gillard Government to recall parliament to resolve 
the stalemate over the nation’s asylum seeker

Labor considering ‘all options’ in its quest 
to resume offshore processing

Tony Abbott visits sick kids at Sydney Children’s Hospital. Picture: Damian Shaw Source: 
The Australian 
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