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ميقاتي :تق ّدم «اليونيفيل» يف االجتاه الصحيح ..أسارتا :حتديات اسرتاتيجية تواجه الـ 1701
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uäأخطاء للمراقبني  ...ونريد مساعدة دول
قطر:

È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€إيراني على حل سياسي يف سوريا
سليمان :على السياسيني االنتباه من حتول مواقفهم لبيئة حاضنة تشديد روسي ـ

فيما اكد رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ان
«ما قاله وزير الدفاع أن
لديه معلومات عن وجود
عناصر مرتبطة بـ»القاعدة»
تتسلل اىل سوريا عرب
القرى احلدودية عرب عرسال
ومل يقل يوجد «قاعدة»،
شدد رئيس جملس الوزراء
¶◊<^È
]˜« <Hl^Œ^œvjâأن
<k∑]àiميقاتي على
جنيب
<^Èâ^ÈâÊ
_<^Èﬂ⁄
<H^ÈqÖ^}Ê
الدولية يف
القوة
مهمة
<H^È÷^⁄Ê
 <^ËÅ^íjŒ]Êتكون منجزة
اجلنوب لن
<Ñﬂ⁄ <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷ <kïÜ Ê
قبل تسليم اجليش اللبناني
]÷<ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j
مسؤوليات احملافظة على
]<ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢
األمن».
]<–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π
فقد قال رئيس اجلمهورية
<ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
يف موضوع عرسال ان
]<Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π
«هذا االمر أضعه يف
<‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
عهدة االجهزة االمنية اليت
]÷<Ç√÷] <_ÇfË <·_Ê <ÌÈﬁ^n
تتابعه .واالهم هو متابعة
]÷√”<ÇËÇ¢] <ÂÖ]Áéπ <Íä
هذا املوضوع وإبقاءه حتت
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
السيطرة وعدم السماح ألي
عنصر مهما كان انتماءه أن
يصبح له قاعدة يف لبنان،
أعين بذلك أي مركز .وهذا
SERVICES
من ضمن مسؤولية االجهزة

بدا امس االول ان
قطرية
حماولة
هناك
إلضفاء ملسات «تدويل»
ملهمة املراقبني العرب
يف سوريا ،ظهرت يف
تصرحيات رئيس احلكومة
وزير اخلارجية القطري
الشيخ محد بن جاسم آل
ثاني ،حول وجود «اخطاء»
يف اداء املراقبني ،وطلب
املساعدة من االمم املتحدة
اليت اكدت من جهتها وجود
مثل هذا النقاش واضعة
اياه يف اطار تقين حمدود،
وذلك قبل ثالثة ايام من
اجتماع اللجنة الوزارية
العربية حول سوريا االحد
املقبل ،واليت من املرجح
ان ينضم اليه وزراء عرب
من خارجها.
ويف حني كانت دمشق
_<Ω^âÊ
 <·¯¬cالرتكي
 <ƒ⁄التدخل
}^ <Ìëمن
تشكو
<ª
]<ÌËÖÁ„€¢
<Ìâ^ÒÖ
السليب يف االزمة ،ومن
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
«استهداف ممنهج» من
]˜<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ
جانب اطراف خارجية ،أكد
<ÌË_ <ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â
الرئيسان اإليراني حممود
”<ÿÈr√j÷] <Ó◊¬ <Ç¬^äi <ÏÜ
<Ì„q]Áπ <Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je
DNM<î<Ì€jj÷]E

@ıb»iä˛a@Úè‹ß@ÚÓ”brÓæa@¬6ìÌÎ@ﬁaÏßa@‚Ïéãæa@ùœãÌ@Êb‡Ó‹é

Ômb‘Óﬂ@‚bﬂc@�bÓébÓé@’Ìã�€a@á�j»m@äaàe@X
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu
]˘“<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn
_<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u
<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c
]<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ
<–Àﬁ <ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ
الرئيس ميقاتي يسلم أسارتا درعا
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu
<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄
االمنية ومسؤولية الشعب حممد البعلبكي يف القصر
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄
بعبدا،
يف
اللبناني الذي عليه عدم اجلمهوري
_J«‡”∫<Çu<ÓíŒ
تشكيل بيئة حاضنة لذلك .اعتماد منطق السلة يف
<Çu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e
وعلى السياسيني االنتباه التعيينات االدارية وامنا
]<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ
]÷<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:
لكي ال تتحول مواقفهم اصدارها تباعا وفقا لآللية
املعتمدة.
اىل بيئة حاضنة».
ورفض خالل استقباله واشار اىل «انين اآلن
اجمللس اجلديد لنقابة طلبت أن ترفع االمساء
EAGLE
VALE
INSURANCE
عدم االتفاق
ويف حال
النقيب
الصحافة برئاسة

Active Insurance Management
For Your Business

على اسم حول موقع معني
ننتقل اىل موقع آخر ،دون
جتميد عملية التعيينات.
واجلميع اآلن مستعد ولديه
]<≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π
نتائج وحبوزته االمساء
]÷<ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ
املقرتحة».
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
وقال «لن أنهي والييت
<ì~◊Ë <HÌﬂÈj÷] <∞¬ <ª
الدستورية إال وأكون قد
]÷<·`e <‰÷ı^Ài <^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ
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†<Íﬁ^€n÷] <l^¬^ä÷] <ÿ€
<ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄

امحدي جناد والروسي
دميرتي ميدفيديف ،خالل
اتصال هاتفي بينهما،
«قناعتهما ،لدى تناول
الشرق
يف
الوضع
األوسط ،بأنه ال ميكن حل
_ <ã⁄مبا يف
 <lÜاملنطقة،
قضايا
]˜<ŸÊ
]Ái
 ^vëإال<ÌÈبالطرق
<l^⁄Á◊√⁄سوريا،
ذلك يف
<‡⁄
السياسية من
<Ã◊⁄
والوسائل_·< <ÇÈ√i
<^„ﬁ`ç
خالل إقامة احلوار بني
]<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-
املعنية»،
كل األطراف
]÷JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á
]÷<—^Èäللجهود
«دعمهما
“<Ãé
وأعلنا ‚<]Ñ
<ªÊ
يف إطار
اليت
]˘<‹⁄
بذهلا<ª
جيري<ƒÈ Ö
<ŸÊˆä⁄
هيئة األمم املتحدة وغريها
الدولية
املنظمات
من
واإلقليمية من أجل حتقيق
هذا اهلدف».
وجاء التحرك القطري على
الرغم من التصرحيات
]˘<Í“4⁄
<‡⁄]ài
اإلجيابية]÷ <ÇÈ√íjملسؤولي
]÷<ãÈÒÜ
<Çï
]÷◊„<Ìr
<ª
اجلامعة العربية حول مهمة
]˘<Çâ
<Ö^ée
]÷<ÎÖÁä
املراقبني املنتشرين على
_<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄
األرض السورية ،واستباقًا
<H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç
الذي
األولي
للتقييم
<ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
يفرتض ان يقدمه رئيس
]÷<ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä
بعثة املراقبني الفريق
_<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

حممد امحد مصطفى الدابي
حول املهمة خالل االجتماع
االحد املقبل.
اخلارجية
وزير
واعترب
القطري الشيخ محد بن
جاسم آل ثاني ،خالل
اجتماع مع األمني العام
]<Í◊¬ <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <ÏÇvjπ
لألمم املتحدة بان كي
<Ì⁄^√÷] <Ìﬁ^⁄˘] <·_ <ÔÅÜe
مون يف نيويورك ،أن
÷◊<^⁄ <k¬áÊ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì€øﬂ€
«املراقبني ارتكبوا أخطاء
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5
وان اجلامعة سرتى ما
˝<Íï^Œ <ÖÇíË <·_ <·^”⁄
إذا كانت البعثة ستستمر
]÷<ÌËÇÈ„€j
]˝<l]]Üq
أم ال» ،فاحتًا الطريق أمام
DNM<î<Ì€jj÷]E
تدويل القضية عرب إعالنه
أنه «يريد مساعدة من األمم
املتحدة للجامعة العربية يف
إطار بعثة املراقبني» ،فيما
أعلن مساعد وزيرة اخلارجية
األمريكية لشؤون الشرق
جيفري فيلتمان،
األوسط
»]÷<«ÌËÖÁÀ
]˜<Ì÷^œjâ
<±c
]÷ <Ì�◊äاألمني
اجتماع مع
بعد
÷<H‰fÒ^ﬂ
<‹È◊äiÊ
<ÖÅ^í⁄
“^<kﬁ
العام <∞u
<ª
العربية نبيل
للجامعة
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
العربي ،أن «جملس األمن
<‰ﬁ_Ê
]<HÏ^«◊π
الدولي<‹”ù
<ki^e
باألزمة
مهتم»
<‡⁄
السورية<ÿ“،
<·^”⁄de
]«<∞ÈÀﬂπأمل
بالرغم من
»]˝}<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á
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DNM<î<Ì€jj÷]E

@CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·ﬂ˛a

�
åÏ∏@…‹�ﬂ@ÔﬂbËm¸a@äaã‘€a@…”ÏnmÎ

bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé

اخلالفة
هل تريدون التملك يف لبنان (ارض ،منزل ،شقة او شاليه) مع تأخر عملية السيطرة على امليليشيات املتناحرة االخوان املسلمون يثريون اجلدل جمددا بعد حديثهم عن
@åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu
´˝ åá„˝Ì7ﬂ@¿@∂Î¸a@È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@Òçº@pالنهائية لالنتخابات املصرية تعلن اليوم
النتائج
عبد اجلليل حيذر من االنزالق اىل حرب اهلية يف ليبيا
„›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n
االول عبد املعز ابراهيم السبت ومطروح وقنا والوادي
امس
حذر مصطفى عبد اجلليل الثوار عن تعهداتهم وعدم تواصلت
لقضاء العطل
Bankstownمفروشة
هل تريدون استئجار شقة
165C Wattle
Street
اجلديد<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<–.
(اليوم)]Áj÷^e <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ .
اجمللس الوطين احرتام القانون والتناحر عمليات فرز االصوات يف “<Ãé
رئىس
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

Call us Today

االنتقالي من ان هناك
02 9707 3077
خطورة من انزالق البالد
Mob: 0414 309 360
اىل حرب اهلية ما مل تتم
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au
ˇ„‘ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›jالسيطرة على امليليشيات
مألت الفراغ
املتناحرة اليت
Dekkan
Servwell
Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
القذايف.
الذي خلفه سقوط
وبنربة تعكس استياءه
ومتلمله من تكرار خروج

()Holiday

اذاً ..اتصلوا على الرقم0451102032:

خدمة  ..ثقة ..أمانة

@È◊aÏœÎ@äbõÇ
†o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb

فيما بينهم ،قال عبد
اجلليل امام جتمع مبدينة
بنغازي معقل الثوار واملقر
االنتقالي
السابق للمجلس
HXô@›Óñb–n€aI
ان هناك خيارين ،كليهما

التتمة صفحة 17

املرحلة الثالثة واالخرية
النتخابات جملس الشعب
املصري ،متهيدا العالن
النتائج يف مؤمتر صحايف
يعقده رئيس اللجنة العليا
املستشار
لالنتخابات

]÷<ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ
وكان رئيس اللجنة اعلن
<Íï]Ö˜]Ê
انتهاء]<ÿÈÒ]Üâ
<Ö]á
عمليات االقرتاع
]˜<HŸÊ
_<ã⁄
]÷<ÌÈﬂÈ�ä◊À
حمافظات
تسع
يف
÷√<Çœ
]<^�u]3Œ
هي<öÜ¬ :
]<‰ﬁ
والغربية
القليوبية
سيناء<I
◊<;È�ä
<Ü≥ˆ⁄
<›¯âومشال
والدقهلية
≥<áÁ
<ÌË^„ﬁ
<ÿfŒ
]<Í◊ÈÒ]Üâ
واملنيا
سيناء
وجنوب

]˜<Í“4⁄
]÷<ãÈÒÜ
<^‚ÅÇu
املرحلة الثالثة
شهدت
وقد
وجتاوزات<
]^�fﬂü <‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ
<’]Ö^e
انتهاكات
<ª
 <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅعن
 <Ì„q]Áπوتريتها
تزايدت
]˜JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄
السابقتني،
املرحلتني
<ª^vë
<ª <|ÜëÊ
<Ü≥ˆ⁄الرشاوى
ابرزها
ولعل
DNM<î<Ì€jj÷]E
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TONY
FRANCIS QUALITY MEATS
Lucky Len - No.1
لصاحبها

فرنسيس
طوني
ﺣﺠﺎﺭ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ

Ú√Ïƒ0a@ÏmÏ‹€a@…Ói@Ú€b◊Î
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
µÌ˝æa@Ú¢aä@kÓó„bÓ€a@pb”b�i@ıaãí@#@bË‰ﬂ
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹ﬂQV@M@@ä¸ÎÜ@XXWSU
@@M@ä¸ÎÜ@—€c
HCCP
 SYPويلز

تتوفر لدينا سائر أنواع
الغنم@á”Î@Lucky
لحوم Len
M@NoN1@…ﬂ@·ÿƒy@aÏiãu
والبقر الطازجة يوميا

µÌ˝æa@ÊÏ¢ãmÎ@µ√Ïƒ0a@Âﬂ@ÊÏ„Ïÿm

F<gÈíﬁ^È÷]<Î3éπ<æÁø£]<Ìf÷^q<¯Èjâ<F

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم
7rÿ€a@bÁ7ÀÎ@pbjéb‰æa@ aÏ„c@Úœbÿ€@pb”b�i@M@|Ómb–ﬂ@ò”@M@bÌaáÁ

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza,
Shop 35, 257
Belmore
Riverwood
NSW
2210
96371294
فاكس:
9Road
637
1759
تلفون:

26 Good Street Granville 2142

صفحة 2
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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية
 Intervisionتقدم لك جهازاً بقيمة  499دوالراً فقط ال غري بسعر عادي

ولكن اآلن بمناسبة امليالد املجيد ورأس السنة املباركة ،األسعار هي كاألتي$379 :
واليكم باقة من أسعارنا املختلفة يف هذا االعالن.

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشة بيتك

www.intervisiontv.com.au
$379
أكثر من  29حمطة راديو
Installed
عربية

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق
األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية
العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية
ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:
We can offer you

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Offer 1:

Receiver + WFI +HDMI+2Years warranty
Installed $449 or Delivered* $439

Offer 2:

Receiver + WIFI + HDMI + 12 Months
Warranty
Installed $399 or Delivered* $389

Offer 3:
Receiver + HDMI + 12 Months Warranty
Installed $379 or Delivered*$369
Modem Should be at the same room
no further than 3 Meters.
Limited stock hurry before they run out.
Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satalite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات
 انا طرحت العودة اىل احلوار بالتنقيب تنطبق على اجلميع.مبشكلة
التعيينات
ملناقشة االسرتاتيجية الوطنية *وصفت
ومعاجلة موضوع السالح من ثالث املشاكل ،فبماذا تصف سالح حزب
زوايا ،االوىل تنفيذ القرارات اهلل؟
السابقة يف ما خص السالح  -اين وجه الشبه بني املسألتني؟
الفلسطيين ،الثانية االفادة االجيابية انتم تعلمون ان سالح حزب اهلل
من سالح املقاومة للدفاع عن لبنان وجد نتيجة االحتالل االسرائيلي
وهي مجيعها تتحصن عندما ندعمها عشر شهرا بسالم على لبنان عرب االجابة عن االسئلة كيف ومتى الذي استمر  ٢٢سنة للجنوب،
عرب القبول بتقاريرها وارائها .وعلينا امرار االشهر املقبلة بسالم واين يستخدم .والثالثة نزع السالح وحصل التحرير عام  ٢٠٠٠والفضل
وهناك من يعترب يف جملس الوزراء ايضا .فالنظام املعتمد يف لبنان املنتشر يف املدن ،ولكن لالسف الكبري لذلك كان للمقاومة وقد
ان رأي املؤسسات الرقابية اثبت مناعته يف ظل ما تشهده مل اتلق اجلواب االجيابي ،بسبب بقيت اجزاء من لبنان حمتلة من
والقضائية هو استشاري فقط غري الدول العربية النه استطاع االبقاء مراهنة االفرقاء يف لبنان على قبل اسرائيل اليت شنت عدوان
ملزم ،وانا ،مع اخرين نرى ان هذا على السلم االهلي وعلى سالمة الربيع العربي سلبا او اجيابا .فهكذا عام  ٢٠٠٦على لبنان وكان بنتيجته
رهان هو خسارة للبنان مهما تكن صدور القرار  ١٧٠١والذي تناول
الرأي حتى لو كان استشاريا ،جيب الوضع.
*ولكن ما اعلنه وزير الدفاع عن النتائج ،ولذلك علينا معاجلة امورنا مسألة السالح جلهة حله عرب احلوار
االخذ به.
*لكن اي مشروع تعديل دستوري تسلل عناصر القاعدة من عرسال بغض النظر عن نتائج هذا الربيع بني اللبنانيني .لذلك انا اقول
وجيب الفصل بني الوضع العربي ان علينا االستفادة منه اجيابيا
حيال اىل جملس النواب حيتاج اىل سوريا ال يوحي اننا يف مأمن؟
ايضا القراره ثلثي اعضاء اجمللس  -ما قاله وزير الدفاع ان هناك الراهن وحوارنا الداخلي يف لبنان .للدفاع عن الوطن وننزع السالح
معلومات عن عمليات تهريب اسلحة وعلى االفرقاء عدم الربط بني الذي يستخدم داخل الوطن .وهذه
وبالتالي نقع يف املشكلة ذاتها؟
 علينا عدم التوقف عند هذا ودخول ارهابيني مرتبطني بالقاعدة رهاناتهم ومعاودة احلوار .وسأتابع املرحلة جيب ان نصل اليها بانتظاراالمر وسنواصل احملاولة دائما اذ عرب القرى احلدودية وال سيما منها اجلهود العادة اطالق احلوار اذ بدأت حترير كامل الرتاب اللبناني.
ال بد من ان نتمكن من اجناز امر عرسال .واما ضبط هذه العمليات املس ان هذا الطرح بدأ يلقى قبوال هل هذا سيكون ردكم على
ما .واقول لك ان عمرنا اآلن يف ومنعها ،فهي مسؤولية اجليش اكثر.
استفسارات االمني العام لالمم
املمارسة الدميقراطية حسب الطائف واالجهزة االمنية ،وسأطرح االمر *املشروع املقرتح من قبل الوزير املتحدة بان كي مون خالل زيارته
ال يتجاوز اربع سنوات وجيب ان يف جملس الوزراء واضعا املعنيني مروان شربل لالنتخابات النيابية املرتقبة للبنان؟
على ١٥
ﺻﻔﺤﺔ
Page
ﺍﳴﻤﺘﺎﺯانه موقفنا منذ 15
ﺍﻟﻌﺪﺩ املشرفة
الفهم املتبادل وقبول امام مسؤولياتهم .فاالجهزة االمنية مل يتضمن اهليئة
ابلغناه
زمن وقد
ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱعلى -
نعتاد
تقوم بواجباتها يف هذا املوضوع االنتخابات؟ هل خالل املناقشة لالمني العام وهو يشجع على احلوار،
افكار االخر.
واجتمع جملس االعلى للدفاع ستعيدون تضمينها للمشروع وبنود ويف اخر لقاء زارني يف مكتب
*هل يعين ذلك ان ال تعيينات؟
 انا مل اقل ذلك .نعم ستحصل حبضور القادة االمنيني الذين اصالحية اخرى؟رئاسة جملس االمن يف نيويورك
تعيينات .وانا اآلن طلبت ان ترفع عرضوا التقارير اليت حبوزتهم ومت  -ان اعتماد اهليئة هو امر جوهري يف ايلول الفائت ،متنى اعادة
االمساء ويف حال عدم االتفاق على اختاذ االجراءات الالزمة .واالهم هو يف اي قانون انتخابي جديد وسيتم اطالق احلوار وهناك تشجيع دولي
اسم حول موقع معني ننتقل اىل متابعة هذا املوضوع وابقاؤه حتت مناقشة ذلك يف جملس الوزراء حلل هذا املوضوع عرب احلوار.
موقع اخر ،من دون جتميد عملية السيطرة وعدم السماح ألي عنصر ومن ثم يف جملس النواب ،وال وردا على سؤال ،قال سليمان ان
التعيينات .واجلميع اآلن مستعد مهما كان انتماؤه ان يصبح له ميكن رفض مشروع كامل بسبب الوجود الدائم للسالح خارج سلطة
ولديه نتائج وحبوزته االمساء قاعدة يف لبنان ،اعين بذلك مركزا احد البنود .فاملهم عندنا ان خنرج الدولة هو مشكلة ولكن ال بد من
او حيثية .وهذا من ضمن مسؤولية كليا من قانون  ١٩٦٠الذي مل يعد البحث عن حل .واحلل يكون مع
املقرتحة.
*ما هو تقييمكم للوضع العام يف االجهزة االمنية ومسؤولية الشعب يتناسب ودميقراطيتنا امليثاقية .التحرير الكامل للرتاب الوطين.
اللبناني الذي عليه عدم تشكيل حنن نريد مشاركة الطوائف وليس وختم بالقول :ان كل االفرقاء
سوريا؟
 ان ما تشهده سوريا يأتي يف بيئة حاضنة لذلك .وانا على يقني اشرتاك الطائفيني.يسعون للخري ولكن يبقى االسلوب
سياق الوضع العام على املستوى بأن الشعب اللبناني لن يفعل* .هل فتح موضوع النفط اآلن هو املعتمد ومدى ادخال املصلحة
العاملي وليس فقط على املستوى وعلى السياسيني االنتباه لكي ال حل ام مشكلة اضافية للبنان؟
الشخصية باملصلحة العامة .وعلينا
HCCP
تغيريﻭﻳﻠﺰ
ﺳﺎﻭﺙ
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻫﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ
ﻧﻴﻮرحلة
ﳲ اآلن
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡبدأنا
حل .وطاملا
ﺳﻠﻄﺔ  -هو
وتذويب املصلحة
االسلوب
العربي ،ولكن حتت عناوين خمتلفة ،تستغل مواقفهم كبيئة حاضنة.
النفط فان
ﺍﻟﻐﻨﻢ عن
ﻟﺤﻮﻡ التنقيب
الشخصية ملصلحة لبنان.
اقتصادناﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ
امثولةﺃﻧﻮﺍﻉ
يفﺳﺎﺋﺮ
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺗﺘﻮﻓﺮ
ففي العامل العربي حتت عنوان
االحتضان
ولدينا
الدميقراطية يف حني يف الدول اللبناني للجيش خالل مواجهة نهر سيتحسن تلقائيا .ألن عائدات واستقبل الرئيس سليمان وزير
االخرى حتت عناوين اقتصادية البارد منوذجا لذلك .وانا اتابع هذا النفط لن تكون لسداد الدين او اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور
املقبلة.
ﻃﻮﻧﻲ االجيال
بل ثروة
ﻳﺘﻘﺪﻡللهدر
القنابل
ملؤمتر
ووفد اللجنة
ﺍﺑﻨﺎﺀ
املنظمةﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻣﻌﻪ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺭﺃﺱ
نعمﺍﳴﺠﻴﺪ
ﺍﳴﻴﻼﺩ
واجتماعيةﻋﻴﺪﻱ
وماليةﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
وبيئية.
املخيمات
ﺍﻟﺴﻨﺔصعيد
كان على
االمر ،ان
سوريا ذاهبة حنو الدميقراطية او يف اي منطقة اخرى متابعة حثيثة وهذا سيحفز االستثمارات على العنقودية يف حضور الوزير منصور
انواعها .ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﺮﻴ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺒﻛﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳴﺴﻴﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﺋﻠﻦﻴ ﺍﷲ
وهنأ الرئيس سليمان اللجنة على
وتتمنى ان يتحقق ذلك بسالم وهو حمل عناية شخصية من قبلي.
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ
هناك خالفا
ﺑﺎﻷﻣﻦ *ولكن
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡعلى احلدود عملها مثنيا على اجلهود اليت بذلت
وهذا هو مطلبنا اللبناني ومصلحتنا علما ان القاعدة يف حالة تراجع على
اللبنانية .اذ ال بد من الدميقراطية .املستوى العاملي فال جيوز ان يعزز البحرية وهناك تهديدات؟
الجناح املؤمتر الذي كان يف مستوى
 التهديدات متبادلة وال يستطيع املؤمترات الدولية وللتوصيات اليت*هل تتخوف من حتول لبنان اىل وضعها يف لبنان.
احد ان يتمرجل على اآلخر .من يريد اختذت .واطلع الرئيس سليمان من
ساحة للعواصف االقليمية احمليطة؟ احلوار ملناقشة السالح
 ان اخلوف طبيعي .ولكن ملاذا *هل حتضر العادة <اطالق احلوار تعطيل لبنان ومنعه عن استثمار مدير املخابرات يف اجليش العميد
ثروته النفطية هو ايضا عرضة الركن ادمون فاضل على االوضاع
سيصبح لبنان ساحة؟ وماذا سيفيد الوطين جمددا؟
<V
للتعطيل .هناك تدابري تقنية للبدء االمنية يف عدد من املناطق.
هذا الفريق او ذاك؟ لقد مر احد

منطقة الشرق االوسط تتجه حنو الدميقراطية

سليمان :لعدم اعتماد السلة يف التعيينات
اعلن رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان رفض اعتماد
منطق السلة يف التعيينات االدارية
وامنا اصدارها تباعا وفقا لآللية
املعتمدة.
ولفت خالل استقباله اجمللس اجلديد
لنقابة الصحافة برئاسة النقيب حممد
البعلبكي يف القصر اجلمهوري امس
االول ،اىل ان احلكومة وعلى رغم
االنتقادات ،اجنزت ملفات مهمة
كاستعادة اجلنسية وفصل النيابة
عن الوزارة ومشاريع املراسيم
التطبيقية للتنقيب عن النفط
والغاز وخطة الكهرباء ودعم االسر
االكثر فقرا.
واشار سليمان اىل ان جملس
الوزراء سيتابع درس مشروع
النيابية،
االنتخابات
قانون
واملوازنة والالمركزية االدارية،
معربا عن اعتقاده بأن االجواء
تتحسن اجيابا بالنسبة اىل اعادة
اطالق هيئة احلوار الوطين ،معتربا
ان منطقة الشرق االوسط تتجه حنو
الدميقراطية.
واذ اكد رئيس اجلمهورية ان
االجهزة االمنية تقوم بواجباتها
على الصعيد االمين ،شدد على
اهمية عدم تشكيل اي بيئة حاضنة
لالرهاب.
ومما جاء احلديث:
*نريد ان نسمع منك ما يطمئن يف
ظل قول البعض انك رئيس ادارة
االزمة؟
 ان جتربتنا مع ممارسة الدميقراطيةوفقا للطائف جديدة يف لبنان بعد
اربعني عاما من التعثر .فبني
العامني  ٧٠و ٩٠كانت حروب
اهلية وبني عامي تسعني و٢٠٠٨
كان الطائف برعاية سورية ،اذ يف
حينه كان هناك من يقنع الناس
باملمارسة الدميقراطية وتطبيق
الدستور واكرب مثال على ذلك
التعيينات يف لبنان ،اليت كانت
تعتمد وفق مفهوم السلة .واآلن
يطالبونين بذلك ولكنين ارفض
هذا املفهوم ،يف ظل وجود آلية
للتعيينات .ما اقوله لكم انه رغم
كل شيء حنن نسري يف االجتاه
الصحيح .والظروف اليت خناف
منها قد تكون ملصلحة لبنان عرب
ممارسة جيدة لدميقراطيته ويف ظل
بيئة عربية مؤاتية ويف ظل البيئة
العاملية اليت اصبحت تعددية بفعل

العوملة.
اضاف :لذلك اعود واؤكد ان
نظامنا هو من افضل االنظمة للعامل
املقبل الذي سيشهد تشابها بني
املدن الكربى جلهة تنوع الشرائح
البشرية ،واالختالط سيكون كامال
وشامال ليس فقط يف الشارع بل
ايضا يف املؤسسات على اختالفها.
لذلك فان مجيع االنظمة جيب ان
االكثرية
والدميقراطية
تتغري،
السائدة اليوم يقتضي تطويرها
واعادة النظر بنظام ادارة العامل
املالي والسياسي واالجتماعي
جلعلها اكثر انسانية مما هي
عليه .ونقول ان نظامنا يشرك
كافة الشرائح االنسانية اليت
تعمل وجتاهد يف هذا البلد وجيب
ان نطبقه بصورة صحيحة وحنافظ
عليه .واقول ان املواضيع اليت
تعرقل عملنا قابلة للحل ،ويف ظل
ما نسمعه من انتقادات تطاول هذه
احلكومة وغريها ،اقول انها اجنزت
عدة استحقاقات مهمة ،ابرزها
النفط ،استعادة اجلنسية ،فصل
النيابة عن الوزارة ،خطة الكهرباء،
دعم االسر االكثر فقرا واآلن ندرس
قانون االنتخابات ،اضافة اىل اننا
سنباشر بدراسة قانون الالمركزية
االدارية .وبرأيي ان اجناز قانون
االنتخاب سيكون اسهل من كل
هذه االستحقاقات اليت اجنزت.
*اليس فصل النيابة عن الوزارة،
خمالفة دستورية ،وتتعارض مع
الطائف؟
 حنن نطلب تعديل الدستور .وانااحبذ هذا املوضوع على ان نبقى
ضمن روحية الطائف.
*ماذا عن اقرار مشروع قانون
الزواج املدني؟
 ان الزواج املدني وقانون االحزابوالنقابات كلها قوانني حباجة اىل
الدرس.
*ملاذا ال يعتمد جملس اخلدمة
املدنية كمرجعية يف التعيينات؟
 جمللس اخلدمة املدنية الفاعليةالكاملة وكل رأي يضعه اعتمده يف
جملس الوزراء واجلميع يعرف ذلك.
ولكن هناك تصويت عرب الثلثني
وهذا ما يعرقل عملية التعيني ألنه
اذا سقطت مجيع االمساء املرشحة
جراء التصويت تتوقف العملية.
واقول ان التفتيش املركزي
واالجهزة املعنية تقوم بواجباتها،
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انتقد التعاطي يف موضوعي القاعدة وزيادة االجور

العريضي :هناك ارباك يف عمل احلكومة

قال وزير االشغال غازي
العريضي ان هناك ارباكا يف
عمل احلكومة مبوضوع االجور،
وانتقد التناقضات يف موضوع
القاعدة رافضا اتهام عرسال.
وقد زار العريضي امس االول
مقر اجلماعة االسالمية يف
عائشة بكار والتقى امينها
العام ابراهيم املصري وكان
عرض للمستجدات.
وقال الوزير العريضي بعد
اللقاء :كان اللقاء مفيدا ألن
النقاش يتناول كل القضايا
اليت نعيشها يف لبنان واليت
نتأثر بها من خارج لبنان .نظرة
شاملة لالحداث والتطورات
واهم ما يف االمر ،هو تأكيد
محاية االستقرار يف لبنان
والعالقات اللبنانية  -اللبنانية
مهما عصفت اخلالفات الداخلية
بنا او كانت االنعكاسات
اخلارجية علينا كبرية او مؤثرة،
املهم ان تبقى العالقات
اللبنانية  -اللبنانية يف دائرة
االستقرار ،احلوار ،التواصل

وبالتالي عدم تعريض الوضع
الداخلي اللبناني لالهتزاز.
ويف ما خيص عرسال نعم
رفضت واكرر رفض اتهام هذه
البلدة من اي جهة بشكل مباشر
وبشكل غري مباشر ،بفعل او
برد فعل بسبب السجال .قبل
السجال ،بعد السجال عرسال
مدينة وطنية لبنانية مناضلة
قدمت للوطن تضحيات كبرية،
واهلها من خرية ابناء البلد ،مع
احرتامي وتقديري للجميع.
ثانيا يف ما خيص املوضوع
الذي متت االشارة اىل عرسال
فيه ،لي رأي ال ازال عنده،
وذكرت ان هذا الرأي كان
عندما مت احلديث عن تهريب
من مرفأ سوليدير ،او تهريب
من احلدود من جهات كما قيل
آنذاك .املعيار ذاته هو الذي
ابين عليه املوقف مما قيل
حول عرسال .يعين قلنا للجميع
آنذاك يا اخوان حنن حكومة
اكرر هذا الكالم ،احلكومة تدير
مؤسسات الدولة ،احلكومة

مسؤولة عن مؤسسات الدولة
واحلكومة مسؤولة امام الناس،
ومسؤولة عن امن واستقرار
الناس ،وعن الوحدة الوطنية
يف البلد ،وعن االستقرار يف
البلد .قد تصدر معلومات
مثل السؤال الذي طرح اآلن،
واملعلومات اليت تسرب من هنا
او هناك ،معلومات ،معلومات
تسرب من قبل صحافة رمبا احد
يعتقد لديه معلومة مبا جهاز ما
لديه معلومة تسرب .كحكومة
ال نستطيع ان نتصرف بعملية
التسريب والتهريب للمعلومات
واالشارات واملصادر.
وتابع :اما يف موضوع اهليئات
االقتصاية واهليئات العمالية
اذا كانت احتدث عن ارباك
يف عمل احلكومة يف موضوع
عرسال ،هناك ايضا ارباك
يف عمل احلكومة يف موضوع
اهليئات االقتصادية واالجتماعية
واهليئات العمالية وبالتالي ال
تناقض يف هذا املوقف .ملاذا؟
ألن امرا غريبا عجيبا قد حصل.

زهرا أعلن انه مع احلوار اذا كان الفريق اآلخر مستعداً ملناقشة مصري السالح
قال النائب انطوان زهرا ،يف
حديث اىل اذاعة الشرق اليوم إن
قوى  ١٤آذار أعلنت انها ستتابع
موضوع توريط لبنان دفاعا عن
النظام السوري ،والذي صدر عن
وزير الدفاع بالوسائل الربملانية.
وتابع :ان النائب ايلي كريوز
تقدم بسؤال بهذا الصدد حيث
أعلن عنه النائب جورج عدوان
مبؤمتره الصحايف يف جملس
النواب ،وقد حيول السؤال
اىل استجواب ،الفتا اىل وجود
استجوابات عدة يف جملس النواب
واملالحظ انه مل يتم فتح دورة
استثنائية وال أعلم اذا كانت
نية لفتح دورة تبحث
هناك أي ّ
يف مثول احلكومة أمام اجمللس
النيابي.
أضاف :ان املسؤولية تقتضي
مالحقة هذا النوع من األخطار
وتوقيف
وقمعها
األمنية
املتورطني بها ،مطالبا رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
ورئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي بتوقيع مرسوم الدعوة
اىل دورة استثنائية.
ورأى انه يف ظل تعطيل عمل
اجمللس فانهم يعطلون آلية

املساءلة واحملاسبة أمام اجمللس
النيابي.
وحول ما اذا كان هذا الفريق
سيفجر الوضع األمين يف لبنان
ّ
قال زهرا :لقد أظهر هذا الفريق
حتى اآلن انه مستعد لتقديم
أي خدمة بناء على طلب النظام
السوري أو من مرجعية حزب اهلل
املسلح ،معربا عن األسف للواقع
األشد ايالما وهو عدم املناداة
بالدولة وبالسلطة اللبنانية،
ومطالبا ب إلغاء الوجود السلطوي
والعسكري ،فال يعقل ان يكون
هناك سلطتان على أرض واحدة.
وأشار اىل ان هذا السالح،
أي سالح حزب اهلل ،اىل جانب
الوضع االقتصادي والسياسي
واألمين غري مستقر وغري مطمئن،
كما ان تراجع النهوض بلبنان
يزيد التضخم ،وان من أحد أهم
األسباب إحجام االستثمارات هو
نتيجة وجود هذا السالح والتهويل
الدائم به وامكانية استعماله يف
حلظة من اللحظات للدفاع عن
النظام السوري أو االيراني.
وأكد أنه من أجل استقرار حقيقي
يف لبنان ،وتطور اقتصادي ال
سيما يف ظل األزمة االقتصادية

العاملية ،وامكانية ان يكون لبنان
مالذا للرساميل ،ال بد من وجود
استقرار أمين وسياسي.
وحول الدعوة اىل احلوار قال:
ان فريق  ١٤آذار مستعد يف أي
حلظة للجلوس أمام طاولة احلوار
اذا كان فريق  ٨آذار وأصحاب
السالح مستعدون جديا ملناقشة
مصري السالح.
ورأى ان ال حل ّ
إال على قاعدة ما
اتفق عليه بالسابق ،وهذا ما أشار
اليه جملس املطارنة املوارنة،
وإال ملا كنا عانينا من اخلروقات
السورية للحدود اللبنانية ،مشددا
عى ضرورة تطبيق ما اتفق عليه
سابقا وما اختذ باالمجاع اىل
اجلدي والواضح
جانب االستعداد
ّ
ملناقشة مصري السالح.
واعترب ان هذه احلكومة ال يرجتى
منها أي حلول ألنها جاءت خلدمة
النظام السوري ،الفتا اىل أن
الوضع الذي تعيشه املنطقة،
التصدير
حركة
واضطراب
والرتانزيت نتيجة الوضع يف
سوريا ويف املنطقة تقتضي
البحث عن حلول فكيف احلال
يف ّ
ظل الوضع الداخلي اللبناني
اهلش أمنيا وسياسيا.

جعجع عرض االوضاع مع املشنوق والتقى وفدا من طالب اللبنانية
عرض رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع مع النائب
نهاد املشنوق اخر التطورات على
الساحتني اللبنانية واالقليمية.
والتقى جعجع وفدا من طالب
اجلامعة اللبنانية يف حضور رئيس
مصلحة الطالب يف القوات اللبنانية
شربل عيد ومسؤول دائرة اجلامعة
اللبنانية شربل شويح.
ونقل الوفد اىل جعجع انزعاجه

من الغاء االنتخابات الطالبية يف
اجلامعة اللبنانية .وقد حث جعجع
الطالب على االستمرار يف نشاطهم
واهتمامهم بشؤون رفاقهم الطالب
يف ظل وجود او عدم وجود
انتخابات ألن عملهم وجمهودهم ال
بد وان يظهر للجميع ،شاكرا هلم
تفانيهم يف النشاطات الطالبية،
ودعمهم ومساعدتهم لكل التالميذ
دون متييز سياسي او حزبي.

كشف عن وجود خطة لديه بعد سقوط احلكومة

احلريري :الكالم عن القاعدة مثل فيلم ابو عدس

اكد الرئيس سعد احلريري انه
اثبت ذهابه بعيدا يف التضحية
يف سبيل مصلحة لبنان العليا
والوطنية ،غري ان النيات مل تكن
صافية من الطرف االخر ،مشريا
اىل ان على قوات االمن ان
تعمل جبهد اكرب من اجل اكتشاف
املخلني باالمن
ويف دردشة عرب موقع التواصل
االجتماعي تويرت قال احلريري
امس االول اخلميس انه سيعود
قريبا اىل لبنان ،مؤكدا ان احلديث
عن موجة تنظيم القاعدة يف لبنان
كالم قديم نسمعه منذ سبع سنوات
وهو شبيه بفيلم ابو عدس.
ورد على سؤال عن اخلروقات
االمنية واخرها رسالة التحذير
بوجود قنبلة يف احدى مدارس
برجا يف اقليم اخلروب اليوم،
قال احلريري :اعتقد ان كل ذلك
يشكل رسالة ،وعلى القوى االمنية
ان تعمل جبهد اكرب وانا على ثقة
بأنها ستكتشف من يرتكب هذه
االعمال.
وحول جتنبه الرد على اسئلة
عديدة تتعلق بامكانية حتالفه
يف االنتخابات النيابية املقبلة
مع رئىس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط ،قال احلريري
ال اجتنب الرد ويف الوقت املناسب
سوف نرى مع حلفائنا يف قوى
 ١٤اذار ،لكين ال ارى مانعا لذلك

والسؤال هو هل النائب جنبالط
مستعد؟
واوضح احلريري ان يف اجندته
املقبلة مشاريع اجتماعية كثرية
سنعلن عنها مع انه من االفضل
عدم االعالن.
ووجه احلريري حتية خاصة اىل
منطقة عكار وقال عكار تستأهل
الكثري وجيب ان نقوم مبشاريع
كربى فيها.
واعاد التأكيد على وجوب نبذ
الكراهية ونزعها من القلوب،
مضيفا :جيب اال يكون للحقد
مكان يف قلوبنا ،واطلب من
مجيع انصاري ان ال يكرهوا بل ان
يعتنقوا اللطف واحملبة حتى جتاه
الذين ال حيبونهم.
واضاف :الكراهية كلمة قوية
والعيش بكراهية لن يوصلنا اىل
مكان وعلينا القبول برأي اجلميع
من دون كراهية حتى لو مل يفعلوا
ذلك .الكراهية تولد الكراهية
وهذه هي املشكلة فخطان ال
يصنعان حقا.
وتابع :اذ كنا سنقبل برأيهم،
فعليهم القبول برأينا ال ان
يفرضوا علينا الذي يريدونه.
ويف رد على سؤال حول وجود
خطة لديه ملرحلة ما بعد سقوط
احلكومة احلالية يف لبنان قال
احلريري أستطيع ان اؤكد ان
لدينا خطة.
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التقى وفداً عراقياً وعرض األوضاع مع اخلوري وغامن وضاهر

باسيل أشاد باقرار احلكومة مراسيم النفط
وأكد وجود القاعدة حتت أمساء أخرى الراعي أمل بأن يع ّم السالم لبنان وبلدانا تشهد اضطرابات
وأعلن عن اتفاق مبدئي
االستشاريني
مع
حصل
على
والفرنسي
احمللي
الدراسة األولية اليت حددت،
وبالتالي سينطلق العمل
ضمن مرحلتني األوىل ابتداء
من الشهر اجلاري وتطلق يف
آخره املناقصة ليتم فض
العروض واطالق األعمال يف
أيار ال  ٢٠١٢للمرحلة األوىل،
وتستغرق عمل سنة ،ويف
أيار ال  ٢٠١٣تبدأ املرحلة
الثانية ليأخذ العمل بعدها
ثالث سنوات ونصف وميكن
يف نهاية السنتني والنصف
ان يبدأ لبنان باالستفادة من
املخزون املائي هلذا السد.
كما مت عرض مصور على
شاشة عمالقة ملوقع السد
وللربنامج الزمين لتشييده.

أثار وزير الطاقة واملياه
املهندس جربان باسيل خالل
مؤمتر صحايف عقده يف
الوزارة ،عددا من املواضيع
املهمة ،واعترب اقرار مراسيم
النفط اجنازا يسجل للحكومة
الذين
ولرئيسها
جمتمعة
التزموا باملوعد احملدد يف
البيان الوزاري وهو نهاية
العام  ٢٠١١من أجل اجناز هذا
ّ
شكل حمطة أساسية
العمل ما
بعد احملطة األوىل أي اقرار
القانون.
وأكد ان الوزارة قد التزمت
باملواعيد اليت حددتها ،بعدما
أنهت كافة األنظمة والقواعد
العائدة لألنشطة البرتولية
وأقر املرسوم املتعلق بهيئة
ادارة قطاع البرتول .وقال:
اننا أمام حتد جديد جيب ان
يكون لبنان بأكمله على
مستواه ،وهو يتطلب سرعة
حوار
كبرية يف تعيني ادارة وردا على سؤال عن املشكلة
قطاع البرتول مع استكمال مع القبارصة يف موضوع
املراسيم الطالق املزايدات النفط ،واذا كانت قد ّ
حلت،
واملناقصات العاملية ودورات قال باسيل :ان املشكلة
الرتاخيص اليت من املمكن مل تنته بعد مع القبارصة
جدا بالتجهيزات املستكملة وال مع اسرائيل .أضاف:
اجيابية
مفاوضات
من قبل الوزارة ان تنجز خالل هناك
مدة ثالثة أشهر.
قائمة على االعرتاف حبق
ولفت اىل ان موضوع النفط لبنان بالنقطة احملددة من
يتطلب السرعة وال ميكن قبله وفقا لألسس العلمية
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
ﺻﻔﺤﺔفيه
السري
٢٢بوترية مماثلة العاملية املعرتف فيها واليت
مللفات أخرى ،الن موضوع وقع عليها لبنان وصادرة من
النفط هو ملستقبل البالد األمم املتحدة ،لكن األهم ان
وللجميع ،والتحدي الذي نفطنا غري حمصور يف منطقة
يدور حوله يتعلق بدول أي املنطقة اجلنوبية اذ يظهر
صديقة وعدوة تستفيد من يوما بعد يوم ان لدينا خمزونا
التأخر وليس من املسموح نفطيا وغازيا موزعا على
ان نتأخر خصوصا اننا جنهز كامل املياه اللبنانية ،لذلك
تباعا ،واالهتمام الدولي من فان املشكلة مع قربص ال
ّ
الشركات يف تزايد واالعالن
تشكل عائقا مينع لبنان من
ّ
يشكل البدء يف عمليات التنقيب
من جملس الوزراء
اشارة اجيابية ،وان هذا واالستكشاف.
امللف قد أجنز حتت شعار وعن توقعه لعراقيل سياسية
دولة القانون ومت ابعاده قدر يف مشروع النفط ،قال :ان
املستطاع عن التأخري ،على هذا املشروع بطبيعته طويل
أمل ان يسلك حتى النهاية ومتشعب ومعقد ،ويتطلب
وان تشمل العدوى باقي سنني وسنني من مراحل
استخراج اىل انتاج وغريها
امللفات يف البالد.
وهو حيتاج يف كل مرة اىل
سد جنة
وأطلق باسيل مشروع سد جنة اهليئة والوزير واىل جملس
إثر اجتماع عقده يف مكتبه يف الوزراء مع العودة الدائمة
الوزارة مع الشركة احمللية اىل مواقع القرار السياسية
والشركة وبالتالي فمن املمكن ان
وعلمي
خطيب
الفرنسية  ،Sogreaومت االتفاق حيصل التأخري لكن قوة الدفع
على الدراسات .وأشار اىل ان ستبقى دائما األكرب.
هذا املشروع مهم جدا كونه وشكر مجيع الذين يساعدون
أحد أكرب السدود يف لبنان ،يف هذا اجملال خصوصا انه
ويتم العمل عليه منذ فرتة ،يف كل مرة تكون األمور شبه
وتبلغ سعة السد الثابتة  ٣٨جاهزة وننتظر املرحلة النهائية
مليون مرت مكعب ،واملتحركة تأتي الدفعة األخرية من
 ٩٠مليونا ،وكلفته تقدر الرئيس نبيه بري مشكورا،
حبواىل  ٢٠٠مليون دوالر وهو فنتقدم وخنطو الزيح على أمل
مشروع مائي مهم مع أنه يقع ان تكون الدفشات االجيابية
يف منطقة نهر ابراهيم لكن جيدة دائما.
يستفيد منه أكثر من نصف وردا على سؤال عن تنظيم
اللبنانيني باحلد األدنى مشاال القاعدة وتصرحيات وزير
وجنوبا ،وبالتالي فانه مشروع الدفاع واملعلومات وهل هي
نلتزم السري فيه أيضا خطرية اىل درجة تستدعي
بالوترية وبالسرعة املطلوبة زيارته اىل البطريرك بشاره
الراعي لوضعه يف الصورة،
من أجل اجنازه.

Hatem

قال :ال وجود ملعلومات
أخطر من  ١٧٠شهيدا يف نهر
البارد ومن الضابط النداف
يف عام  ،٢٠٠٠ومن أحداث
جمدل عنجر وغريها ،واذا كان
من أحد داخل احلكومة أو من
خارجها يريد ازاحة وجهه عن
شهداء اجليش اللبناني ،وعن
كل الشهداء الذين سقطوا
نتيجة املتطرفني واألصوليني
االسالميني فليعلن عن هذا
األمر ،وال أحد تغيب عنه
هذه املعلومات ،وان القاعدة
اليوم هي واقع موجود يف
لبنان حتت أمساء أخرى،
وحتت عناوين ثانية نسميهم
فتح اسالم ،جند الشام،
وجند هلم أكثر من اسم،
لكن هذا الواقع دفع مثنه
دماء ،واجليش اللبناني هو
من دفع هذا الثمن ،وعندما
يتحدث وزير الدفاع فهو ال
حيلل وال يعطي معلومات
بل شهادة عن دم الشهداء
الذين سقطوا باالضافة اىل
ما يرد تباعا واىل ما حيصل
وجنده بالقرب ّ
منا يف سوريا
وغريها.
أضاف :ان وزير الدفاع ال
يستهدف ال مجاعة وال بلدة،
وان من يريد ان يستغل
يف السياسة ويتضامن مع
األصوليني على حساب شهداء
اجليش اللبناني ،ويتباهى
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥيتحمل
بهذا األمر ،فهو من
مسؤولية هذا األمر ودفاعه
هذا ،هم ال ينفكون يوما عن
التخطيط لقتل كبار الضباط
يف اجليش اللبناني وعلى
رأسهم فرنسوا احلاج الذي
دفع مثن معركة نهر البارد،
ونعلم انه يف كل يوم هناك
خمططات وحماوالت هروب،
وان كل هذا املسلسل
نشهده وهو يتنامى ويزيد.
وتابع :ان رئيس اجلمهورية
الذي كان قائدا سابقا
للجيش يعرف جيدا ،ورئيس
احلكومة وهو إبن مدينة
طرابلس يعرف أيضا ،و١٤
آذار الذين قسم منهم ،ليس
فقط يتعاطف معهم ،بل
يساعد بعض هذه اجلماعات
يعرف جيدا هذا األمر ،وهو
بالتالي أمر غري خاف على
أحد ،واذا أرادوا ان يستغلوا
ويتاجروا
السياسة
يف
ويهجموا على وزير الدفاع،
وعلى أي أحد ،فال يهم ألن
هذا هو الواقع ،وحنن معنيون
بالبحث يف كيفية اخلروج منه
وليس باملزايدة بل بالعمل
اجلدي أوال ،وبالتعاطي
األمين
ّ
السياسي املسؤول ثانيا الذي
ال يزيد التشنج والعصبية
الطائفية ،بل على العكس
يسعى اىل ختفيفها ،واىل
حتمل املسؤولية وهنا السؤال
ّ
الذي يطرح هل إننا نريد ان
حنول لبنان اىل جمتمع يقبل
ويتعاطف ويتضامن مع هذا
النوع من االرهاب؟.

استقبل البطريرك املاروني مار
بشاره بطرس الراعي ،قبل ظهر
أمس االول يف بكركي ،وفدا من
علماء النجف األشرف ،عاصمة
الثقافة االسالمية للعام ،٢٠١٢
برئاسة الشيخ علي مريزه ،ضم
الشيخ :مازن القرشي ،الشيخ
واملديرين
الكرباسي
حممد
االداريني ملركز النجف األشرف
للتأليف والتوثيق.
وقال الشيخ مريزه :جئنا لدعوة
غبطته اىل مشروع النجف عاصمة
الثقافة االسالمية ،وخصوصا
اىل مؤمتر يوم النجف العاملي
الذي سيعقد يف الشهر الرابع
يف النجف األشرف ،ورأينا األب
البطريرك يف منتهى الوعي
لدور النجف ،ودعانا اىل ان
نلتقي يف مشاريع حوارية أخوية
انسانية وان نركز على العالقة
بني النجف واملسيح يف كل
بلدان العامل .انه يفهم النجف
كما ان النجف تفهمه وتفهم
دوره الرائع يف عملية نشر
االسالم ونبذ االرهاب يف كل
مكان من بلدان العامل .حنن
نلتقي مع مشاريعه وأفكاره
املنفتحة اليت هي فعال تطبيق
للشعار الذي حيمله املسيح أال
وهو السالم .فنحن مع السالم
كل السالم واىل السالم نسعى
ان شاء اهلل.
وأمل البطريرك الراعي أمام
الوفد ان يعم السالم يف العراق
ولبنان وكل البلدان اليت تشهد
اضطرابات أمنية.
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بعدها ،استقبل الراعي وزير رأس وفد من ضباط املديرية
البيئة ناظم اخلوري الذي أمل يف زيارة للتهنئة باألعياد،
ان تكون سنة خري وبركة للبنان والسفري اللبناني يف باريس
وخصوصا يف هذه الظروف بطرس عساكر للمعايدة أيضا
الصعبة اليت حتيط بالبلد ،ولكن وقنصل لبنان يف فرانكفورت
وجود غبطته واطالقه الدعوة  -املانيا مروان ك ّالب.
الي احلوار واعادة احيائه يف واستقبل الراعي النائب السابق
لبنان والدور الذي يقوم به خمايل ضاهر الذي عرض موضوع
أكان على صعيد مجع الشمل قانون االنتخابات والتعيينات،
املسيحي واملاروني والوطين معتربا ان اللغة اليت جيب ان
واعادة اطالق احلوار مع الفئات يعتمدها اللبنانيون هي لغة
اللبنانية  -السياسية كافة ،كل التفوق يف االختصاصات والعلم
تصب يف املصلحة واملعرفة ،ألنها لغة لبنان
هذه األمور
ّ
العدالة ،ورساليت هي االيصال
الوطنية العليا.
ونوه اخلوري ب التنسيق بني وتأكيد رقي لبنان .ومت البحث
ّ
ورئيس يف األوضاع الراهنة.
الراعي
البطريرك
سليمان ثم التقى النائبة السابقة نهاد
ميشال
اجلمهورية
يف هذه املواضيع األساسية سعيد اليت هنأته باألعياد
الوطنية جلمع الشمل اللبناني ،وحبثت معه يف شؤون كنسية
وقال :هو تنسيق أكيد وتفهم تتعلق ببالد جبيل.
دائم ،ونتمنى ان تتجاوب من جهته ،أثنى النائب روبري
القيادات السياسية كافة مع غامن بعد الزيارة على دور غبطته
هذه الدعوات العادة االستقرار يف مل مشل املسيحيني ،معتربا
اىل البلد وخصوصا ان هناك انهم جزء أساسي من املعادلة
الكيانية يف لبنان ،الفتا اىل
استحقاقات مهمة جدا.
أضاف :باألمس حصلت خطوة أهمية الدور الذي يقوم به
مهمة جدا وهي أمل للبنانيني غبطته والسياسة االنفتاحية
متثلت باقرار قانون النفط ،اليت يعتمدها لكونه بطريرك
وهذا أمر مطمئن ملستقبل انطاكية وسائر املشرق ،وأشار
اللبنانيني ،ولكن ،يف الوقت اىل ضرورة ان يتفق مجيع
استقرار اللبنانيني على احلد األدنى من
املطلوب
نفسه،
سياسي وأمين لكي تكون هناك الثوابت الوطنية.
حببوحة ورخاء لكل الناس يف ومن زوار بكركي :وفد من
األقدسني
4 June 2011راهبات
هذا العام.
Saturdayالقلبني Page 22
ثم ألتقى املدير العام ألمن وفاعليات اجتماعية ونقابية
الدولة اللواء جورج قرعة على وثقافية.
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate
Available 7 days/nights



Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

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

صفحة 6

Saturday 7 January 2012

السبت  7كانون الثاني 2012

Page 6

مقاالت

سلِّموا احلكم للمن ّجمني!

اجليش يف ظ ّل جدل عرسال :ال ض ّد سوريا وال معها

ادمون صعب

«يف وسعك إجناز أي شيء يف احلياة،
شرط أال تبالي يف من يؤول إليه الفضل
يف ذلك».
هاري ترومان
(رئيس أمريكي سابق)
ظلل اليأس يوميات اللبنانيني طوال
العام الفائت ومل يلحظوا يف أيامه
األخرية أي بارقة أمل ،فقبع معظمهم يف
منازهلم ليلة رأس السنة ،ليس رفضًا
لرسوم السهر املرتفعة تلك الليلة يف
معظم املرابع وأماكن السهر ،بل جتاوبًا
مع نداءات داخلية لإلصغاء إىل توقعات
ّ
علها حتمل إليهم
املنجمني وتنبؤاتهم
بعض األمل الذي افتقدوه يف احلاكمني
واملمسكني بالسلطة .وكان العام انطوى
بالنسبة إىل املوظفني وأصحاب الرواتب
على غصة سببها الصراع داخل احلكومة
واحلكم على نسبة زيادة األجور ومقدار
احلد األدنى لألجر وتوابعهما ،اليت فشل
جملس الوزراء يف االتفاق عليها ،بعدما
رد جملس الشورى مشروعني يف شأنها
وحبس مشروعًا ثالثًا إىل بعد رأس
السنة ،وحتديدًا إىل أول من أمس حيث
رد مشروعًا أعده وزير العمل شربل حناس
وفاز بالتصويت عليه يف جملس الوزراء.
وكانت أكثرية وزارية رفضت االعرتاف
مبشروع آخر أبرمه االحتاد العمالي العام
واهليئات االقتصادية يف القصر اجلمهوري
برعاية الرئيسني ميشال سليمان وجنيب
ميقاتي ،وكان عيبه األساسي أنه أعد
بواسطة فريق رئيس جملس الوزراء ،يف
معزل عن وزير العمل ومن دون استشارته
يف األمر.
توج اخلالف حول موضوع األجور صراعًا
وقد ّ
بني الرئيس جنيب ميقاتي ورئيس «تكتل
التغيري واإلصالح» العماد ميشال عون،
بدأ مع تأليف احلكومة يف حزيران املاضي
على خلفية أحقية التكتل يف كامل التمثيل
املسيحي يف جملس الوزراء ،باعتباره أكرب
كتلة مسيحية يف جملس النواب ،وكذلك
يف اختيار احلقائب وتسمية األشخاص
الذين سيشغلونها .وهذه أمور اعرتض
عليها الرئيس ميقاتي منذ البداية ،معتربًا
ّ
وتشكل «اعتداء»
انها ُتنشئ عرفًا جديدًا،
على صالحياته ليس كرئيس مكلف
من نواب األكثرية لتأليف احلكومة ،بل
كممثل للطائفة السنية .وقد أوجد هذا
اخلالف حول احلقوق والصالحيات أزمة ثقة
استمرت بعد تأليف احلكومة ،وعبرّ ت عن
نفسها يف أكثر من مناسبة.
وأزمة الثقة هذه بني طرف أساسي
يف احلكومة متحالف مع طرفني آخرين
أساسيني أيضًا هما «حزب اهلل» وحركة
«أمل» ،وبني الرئيس جنيب ميقاتي الذي
مل يرتدد يف أكثر من موقف بالتذكري بأن
املوقع الذي يشغله هو مؤمتن عليه من
طائفته ،وانه ليس مستعدًا للتفريط به.
وذهب به األخذ بهذا العرف إىل حد اعتبار
رئاسة جملس الوزراء «مؤسسة» ،وذلك
خالفًا للدستور الذي يعترب جملس الوزراء
جمتمعًا مؤسسة دستورية.
ومل يؤد هذا اخلالف داخل الفريق احلكومي
إىل نشوء جبهتني ،بل نشأ مرتاسان
داخل جملس الوزراء ،ميقاتي ـ سليمان
ـ جنبالط ،وعون ـ «حزب اهلل» ـ «أمل»،
مهمتهما عرقلة مشاريع بعضهما البعض،

وخصوصًا مشاريع تكتل عون .بل أدى إىل
تقديم خدمة كربى للرئيس سعد احلريري
الذي بدا كأنه ُ
«ظلم» بإخراجه من السلطة
قبل سنة احتجاجًا على موقفه من احملكمة
الدولية وخصوصًا متويلها ،والمتناعه عن
طرح موضوع شهود الزور على جملس
الوزراء بعدما اعرتف بوجودهم يف تصريح
صحايف يف أيلول  2009وبأنهم تسببوا
يف إساءة العالقات بني لبنان وسوريا.
وقد سلك الرئيس جنيب ميقاتي الطريق
فمول احملكمة ،وأبعد
احلريرية نفسها،
ّ
ملف شهود الزور عن جملس الوزراء ،كما
تعهد بإبقاء رموز العهد احلريري يف األمن
والقضاء واإلدارة يف مواقعهم باعتبارهم
يشغلون مناصب سنية!
وإذ مل يتغري شيء يف السلطة ،باستثناء
غياب احلريري ،فقد أدت سياسة املواجهة
والتصادم إىل تعطيل األداة احلكومية
حتمل مسؤوليات الفشل
والتهرب من
ّ
السياسي واإلداري ،بإحالة القضايا
الشائكة على مؤسسات ال ناقة هلا بها
وال مجل ،من دون االلتفات إىل األخطار
ّ
يشكلها مثل هذا التهرب على هذه
اليت
املؤسسات ويف مقدمها جملس شورى
الدولة ومؤسسة اجليش.
وزادت املشهد حراجة احلملة اليت ُ
شنت
على وزير الدفاع فايز غصن جراء تصريح
له بوجود عناصر من تنظيم «القاعدة»
تتنقل بني سوريا ولبنان ،مستندًا يف
ذلك إىل تقارير ملديرية املخابرات يف
اجليش ،ومؤيدًا ذلك بدخول عناصر من
املخابرات بلباس مدني بلدة عرسال يف
البقاع ملطاردة أحد مسلحي «القاعدة»
واعتقاله ،وتعرض هذه العناصر لالعرتاض
واالعتقال والتجريد من األسلحة ،األمر
سهل فرار املسلح «القاعدي» إىل
الذي
ّ
سوريا.
اننا أمام أزمة ثقة خطرية بني أفرقاء
احلكم تهدد بتدمري ما تبقى من مؤسسات
ال مربر لوجود أي دولة دميوقراطية من
دونها ،ونعين اجليش والقضاء.
وهذا املسار التدمريي للمؤسسات ،سببه
يف الدرجة األوىل العجز عن إجياد احللول.
علما بأن وظيفة رئيس جملس الوزراء
األوىل واألخرية هي احلوار واإلقناع
واخرتاع احللول ،بدال من إلقاء املسؤولية
على اآلخرين ،سواء أكانوا مؤسسات أم
أفرادًا.
وال
يعجنب أحد من جلوء اللبنانيني إىل
ّ
العرافني واملنجمني من أجل استكشاف
مستقبلهم ومستقبل أوالدهم ،بعدما
أغرقهم حكامهم يف اليأس والقنوط،
ووضعوهم يف مواجهة أفق مسدود على
أبسط احللول ،وال حل أمامهم سوى
اهلجرة.
ان بلدًا ،تدور لدى جريان له منذ  9أشهر
حرب مفتوحة على كل االحتماالت ومنها
خطر انتقال نارها إليه ،ال جيوز ان يبقيه
التخيل
والتزمت والتسلط أسري
العناد
ّ
ّ
واهلذيان .بل جيب ان يعود حكامه إىل
رشدهم ،ويتجاوزوا األنانيات الطائفية
واملذهبية ،ويتداعوا إىل حوار ،يبادر إليه
هذه املرة الرئيس جنيب ميقاتي بعدما
ّ
تعذر على الرئيس ميشال سليمان إقناع
الفريق احلريري جبدوى احلوار يف هذه
املرحلة .اننا أمام مرحلة صعبة وخطرة،
يصدق فيها املنجمون.

قهوجي أطلع فرنجيه على معطيات اتصلت بتسلل إرهابيني إىل عرسال (أرشيف ـ هيثم املوسوي)
يستثن اجلدل املستفيض بني قوى  8و 14آذار
مل
ِ
حيال عرسال وتنظيم «القاعدة» اجليش اللبناني،
ّ
حبضه تارة على
وحماولة إدخاله طرفًا يف السجال،
نقض ما أفصح عنه وزير الدفاع ،وبدعوته طوراً
لكن
إىل االنتشار على احلدود اللبنانية ـــ السوريةّ .
للمؤسسة العسكرية رأيًا خمتلفًا
ّ

نقوال ناصيف

حاذر اجليش الدخول على خط السجال الدائر حول
عرسال ،ووضعه يف نطاق سياسي حمض ال يفضي
َّ
يتول تربير ما قاله
حكمًا إىل التالعب باألمن .مل
وزير الدفاع فايز غصن ،وال ناقضه بالتأكيد يف
الكم الكبري من املعلومات املتوافرة لديه
ضوء
ّ
حيال هذا امللف الشائك ،وال أغفل حقيقة تنامي
السلفية هناك متأثرة بتنظيم «القاعدة» أو بسواه،
وال اشرتك يف اجلدل الذي نشب بني غصن ووزير
الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ،وال بني
حلفاء وزير الدفاع وقوى  14آذار حيال وجود
عناصر من «القاعدة» يف البلدة البقاعية أو عدم
وجودهم .مل تكن إيضاحات غصن يف الساعات
املؤسسة
األخرية بعيدة ،كذلك ،عن وجهة نظر
ّ
العسكرية.
كانت لدى قائد اجليش العماد جان قهوجي معلومات
ّ
تسلل إرهابيني من سوريا إىل لبنان
مهمة حيال
عرب عرسال ،بينهم شخص رصده اجليش واعتقله
ّ
يتدخل أهالي عرسال إلطالقه بالقوة،
قبل أن
طوقوا عناصر اجليش وأفلحوا يف تهريب
بعدما ّ
هذا الشخص .مل ِّ
يؤد احلادث ،رغم معرفة القيادة
بانتماء هذا الشخص إىل تنظيم «القاعدة» ،إىل
مشكلة بني املؤسسة العسكرية وأهالي عرسال،
فعاود اجليش يف الغداة ،ثم يف األيام التالية،
تيار
تسيري دوريات عسكرية وأمنية هناك .بدوره ّ
يتعمد تصعيد املوقف يف وجه اجليش،
املستقبل مل
ّ
وجه رسالة واضحة يف هذا املنحى.
بيد أنه ّ
ّ
تيقنت املؤسسة العسكرية من وطأة املواجهة
واحلساسة اليت تقودها البلدة بتشجيع
العنيفة
ّ
تيار املستقبل ضد النظام السوري،
مباشر من ّ
ودعم معارضيه الذين جيبهونه سلمًا أو بالسالح.
مل خُي َف على اجليش أن سعر الكالشنيكوف ارتفع
من  500دوالر أمريكي إىل ألف ،وال اعتقاله وأجهزة
جتار تهريب أسلحة ،وال كذلك
مهربني أو ّ
أمنية أخرى ّ
سهولة عبور النهر يف الشمال من لبنان إىل سوريا
لتهريب البنادق.
بعض تلك املعطيات أطلع قائد اجليش النائب
سليمان فرجنية عليها ،عندما زاره قبل أيام يف
بنشعي .كان بعض التقارير األخرى ،املطابقة يف
وحتدث ـــــ إىل
معطياتها ،قد بلغ إىل وزير الدفاع
ّ
توسع املناخ السلفي يف عرسال،
تلك احلادثة ـــــ عن ّ
كما يف سواها ،متأثرًا بالتطورات العسكرية اليت
كانت تشهدها محص ،املرتبطة مع الشمال اللبناني
املتاخم بأكثر من عالقة جوار واختصار مسافات.
حددت موقفها من كل
إال أن
املؤسسة العسكرية ّ
ّ
ما أحاط باالشتباك السياسي األخري حول عرسال
و»القاعدة» تبعًا ملعطيات منها:
 1ـــــ إن انتشار اجليش يف عرسال ،يف املنطقة
احلدودية الشرقية مع سوريا ،حيتاج أو ً
ال إىل قرار
سياسي من السلطة اإلجرائية مل ُيتخذ ،وال توشك

على اختاذه .إال أنه حيتاج إىل ما يتجاوز القرار
السياسي باالنتشار ،وهو قدرات اجليش.
يف منطقة ميتد عرضها إىل  33كيلومرتًا تكثر فيها
الوديان واهلضاب واجلبال واملغاور ،متامخة لسوريا،
حيتاج نشر اجليش إىل أكثر من لواء ،األمر الذي
يعين سحب عديد كبري من أماكن انتشار أخرى ينظر
اجليش إىل األخطار اليت حتيق بها بقلق أكرب .لديه
مخسة ألوية يف اجلنوب مع القوة الدولية العاملة يف
نطاق عمليات القرار  .1701ال يسعه كذلك سحب
عديده من بريوت أو طرابلس أو صيدا أو جوارها،
وخصوصًا املخيمات الفلسطينية ،فض ًال عن انتشاره
يف الناعمة حلماية خط مرور القوة الدولية ،من أجل
نشره يف عرسال.
 2ـــــ يدرك اجليش أن جانبًا كبريًا ـــــ قد يكون
الرئيسي ـــــ يف السجال الدائر حول عرسال وتنظيم
«القاعدة» يتصل باملوقف من أحداث سوريا ،بني
فريق يندفع يف تشجيع إسقاط نظام الرئيس
ّ
بشار األسد وجيهر قادته مبوقفهم هذا ،وآخر يدعم
النظام ويضعه يف صلب خياراته االسرتاتيجية
حددت حكومة
واإلقليمية .بني هذين املوقفنيّ ،
الرئيس جنيب ميقاتي مقاربة تعاطيها مع أحداث
سوريا وفق سياسة النأي بالنفس .مل تعلن موقفًا
مناوئًا للنظام ،وال آخر مؤيدًا له.
ّ
أتاح ذلك للجيش اختاذ اإلجراءات اليت متكنه من
ممارسة دوره يف ضمان االستقرار وضبط األمن.
يوقف املسلحني باجلرم املشهود ال تبعًا لشهادات
أو إفادات وإخبار ،يساعد على انتقال املدنيني
الفارين من سوريا إىل لبنان من دون أن يكون
معنيًا بتسليمهم ،وال ميثل اجلهة الرمسية املعنية
بالبزة العسكرية إىل
بالتسليم ،مينع دخول أشخاص
ّ
داخل لبنان ،من أن ينفي احتمال جلوء جنود فارين
من اجليش السوري إىل البقاع يف عداد فارين
مدنيني ال ُيربزون أي مظاهر عسكرية بلباسهم أو
تزودهم أسلحة.
ّ
 3ـــــ رغم أن اجليش يأمتر بالسلطة اإلجرائية ،إال
أنه ليس طرفًا يف الصراع السياسي الناشب بني
يتصرف على أنه جزء من هذا
قوى  8و 14آذار ،وال
ّ
الفريق أو ذاك ضد اآلخر عندما يكون يف السلطة.
مل يكن جيش قوى  14آذار عندما أمسكت هذه
يتصرف اآلن على
حبكومة الغالبية قبل سنوات ،وال
ّ
أنه جيش قوى  8آذار كأكثرية حكومية ونيابية .وهو
بذلك يتفادى الوقوع يف شرك هذا االنقسام .ال
يدعم النظام السوري عندما يعتقل مسلحني أو جتار
تهريب سالح من األراضي اللبنانية إىل األراضي
السورية ،وال يؤيد يف املقابل املعارضة السورية
عندما يتساهل ألسباب إنسانية يف دخول الفارين
إىل لبنان .إال أنه ال يوافق يف كل حال ،حتت وطأة
االتهامات املتبادلة بني قوى  8و 14آذار ،على
التعامل مع عرسال على أنها مأوى إرهابيني.
الواقع أن العالقة امليدانية الوحيدة بني اجليشني
اللبناني والسوري ترتكز على مكتب التنسيق الذي
جيتمع يف دمشق أو يف بريوت ،لتبادل املعلومات
والشكاوى املتصلة مبراقبة احلدود املشرتكة بني
ّ
وتسلل املسلحني .ال يتلقى
البلدين ومنع التهريب
الضّباط اللبنانيون من نظرائهم السوريني سوى
شكوى واحدة ،هي ضرورة ضبط اجليش اللبناني
احلدود من اجلانب الذي يسيطر عليه.
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لبنانيات

جيب أن يطالب جملس النواب مبالحقة الرئيس ال ّسنيورة أمام اجمللس األعلى حملاكمة ال ّرؤساء والوزراء

النّائب ميشال احللو بعد اجتماع التكتّل :شكّلنا ً
جلنة لدرس رأي
جملس شورى ال ّدولة من النّاحية القانونيّة
ّ
ّ
التغيري واإلصالح
تكتل
عقد
اجتماعه األسبوعي يف دارة
دولة الرئيس العماد ميشال
الرابية ،وجرى البحث
عون يف ّ
النهائية ّ
ّ
اليت
يف القرارات
صدرت عن ديوان احملاسبة
َ
يتعلق باإلرتكابات ّ
ّ
اليت
يف ما
َ
َ
َ
وطالت
األموال العامة
طالت
فؤاد
الرئيس
مسؤولية
ّ
السنيورة ،كما جرى البحث
ّ
الرأي ّ
صدر
الذي
أيضًا يف
َ
ّ
الدولة
اليوم عن جملس شورى ّ
بشأن موضوع األجور.
ّ
النائب
وبعد اإلجتماع ،تال
الت ّ
مقررات ّ
كتل،
ميشال احللو
ّ
فقال« :أه ًال وسه ًال بكم يف
لقائنا األسبوعي،
موضوعني يف
حبثنا اليوم
َ
ّ
التكتل ،واملوضوع
اجتماع
َ
ّ
الكبري من
احليَز
أخذ
الذي
َ
ّ
الوقت هو القرارات ّ
النهائية
ّ
صدرت عن ديوان
اليت
َ
ّ
يتعلق
ما
يف
احملاسبة
َ
اليت َ
باإلرتكابات ّ
األموال
طالت
َ
وطالت أيضًا مسؤولية
العامة
السنيورةّ .
مت
الرئيس فؤاد
ّ
ّ
ّ
بعمق
التطرق هلذه األمور
ِ
الن َ
ّ
احيتني
ومن
وجدية،
والسياسية .حسب
القانونية
ّ
قانون تنظيم ديوان احملاسبة
خصوصًا املادة  64منه ،من
ديوان
املفرتض أن يقوم
ُ
احملاسبة بإبالغ جملس ّ
النواب
حبق
الصادرة
بالقرارات
ّ
ثب َت ارتكابهم
الوزراء يف حال ُ
أي جرم يطال
ألي خمالفة أو ّ
ّ
َ
املودعة
املال العام واألموال
َ
يف اخلزينة.
أن القرارات ّ
اليت
ال شك ّ
صدرت تتعلق بهذه األمور
َ
أن
بالذات ،وهي اعت َربت
ّ
هناك تعديًا على املال العام.
ٌ
ّ
مسؤول عنه
التعدي
وهذا
الرئيس
من بني املسؤولنيّ ،
السنيورة على وجه
فؤاد
ّ
اخلصوص.
ّ
ّ
النواب،
جملس
يتبلغ
عندما
ُ
َ
ً
عليه أن ّ
يتخذ موقفا من الوزير
ُ
ِ
ديوان
يسأله
املرتكب .ال
ُ
ّ
احملاسبة عن املوقف الذي
سيت ُ
ّ
جملس
أن
خذه باعتبار
ّ
َ
سيد نفسه ،مّ
ّ
إنا
النواب هو
ّ
ال جيوز باعتبار جملس ّ
النواب
املسؤول وهو ّ
الذي جيب أن
ّ
ّ
بكل األمور اليت تتعلق
حياسب
َ
ً
متفرجا،
باألموال العامة أن يقف
ّ
يت َ
بل جيب أن ّ
خذ موقفًا من
ّ
مضمون هذه القرارات اليت
ُبِّل َغت إليه ،أو ّ
اليت جيب أن
ُتَبَّلغ إليه .هذا املوقف جيب أن
يكون على األقل مالحقة الوزير
ِ
الرئيس
املرتكب ،مالحقة
ّ
السنيورة الرتكابه يوم كان
ّ
وزيرًا للمالية املخالفة ّ
اليت
نص عليها القرار ومالحقته
ّ
أمام اجمللس األعلى حملاكمة
الرؤساء والوزراء .وسنطالب
ّ
خّ
باتاذ مثل هذا ّ
التدبري وهذا

اإلجراء.
أضف إىل ذلك ،كان يقتضي
على ديوان احملاسبة ،سواء
الديوان
املدعي العام لدى هذا ّ
ّ
الديوان كهيئة حمكمة
أو
ّ
إدارية ،أن ّ
يبل َغ ّ
النيابة العامة
يت َ
التمييزية لكي ّ
ّ
املدعي
خذ
ّ
التمييزي موقفًا ويتولىّ
العام ّ
ألن ما ُ
حبق
ارت ِك َب
املالحقةّ ،
ِ
ّ
شك َل جرمًا جزائيًا
املال العام
ِ
ُ
مالحقته أمام القضاء
جتوز
العدلي .أكثر من ذلك ،كان
يقتضي بديوان احملاسبة من
ضمن صالحياته أن يضع تأمينًا
جربيًا على عقارات املرتكبني
ضمانة لتحصيل ّ
ً
الذمة املالية
اليت اقتضى بها القرار أو ّ
ّ
اليت
مت ّ
ّ
التصرف بها من املال العام
الشعب ّ
ّ
اللبناني.
ومن أموال
إذًا هذا هو البند األول ّ
الذي
َ
ِ
الوقت األكرب من
استحوذ على
اجتماع ّ
التكتل.
ّ
الثاني ّ
تطر َق
الذي
أما البند
ّ
ّ
التكتل ،فكان
اجتماع
إليه
ُ
ّ
صدر
ذي
ال
أي
الر
موضوع
َ
ّ
اليوم عن جملس شورى
الدولة بشأن موضوع األجور،
ّ
وقد ّ
ً
ّ
شك َل ّ
مصغرة
جلنة
التكتل
َ
الرأي بالعمق من
لتبحث هذا ّ
الناحية القانونية متهيدًا خّ
ّ
التاذ
املوقف املناسب ،خصوصًا أننا
ّ
بالنظرة األوىل رأينا أن هناك
الرأي ،علمًا
هذا
تشوب
ثغرات
ّ
ّ
أن هذا
أننا لسنا حباجة
لنذكر ّ
الرأي استشاري وليس قرارًا
ّ
ّ
بالنسبة جمللس الوزراء.
ملزمًا
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
الص
ّ
ّ
ّ
يطل علينا
تعودنا أن
س:
ّ
العماد عون يف ّ
كل أسبوع بعد
كتلَ ،
الت ّ
ّ
مل مل يظهر
اجتماع
هذا األسبوع؟
أو ً
ّ
يتعلق
ال،هذا املوضوع
جّ :
شخصيًا ،فهو
عون
بالعماد
ّ
ويقرر متى وكيف وملاذا
يعلم
ّ
ّ
يقرر
ه
أن
كما
يظهر،
أن
يريد
ّ
متى يظهر غريه .وثانيًا ،قد
أن
يكون العمادعون وجد
ّ
قانونيًا أو
هناك موضوعًا
ّ
قانونيني ،ومن
موضوعني
ّ
ّ
يتكلم بهما أحد
املمكن أن

ّ
النّواب احملامني املنتمني إىل
ّ
ّ
التغيري واإلصالح .يف
تكتل
ّ
كل اتألحوال ،هذا املوضوع
ّ
سيادي من دولة
يتعلق بقرار
ّ
الرئيس العماد ميشال عون.
ّ
بالنسبة لقرار جملس
س:
وبالنسبة
الدولة،
شورى
ّ
ّ
اهليئات
بني
لإلتفاق
العمالي
واإلتاد
حّ
اإلقتصادية
ّ
ّ
العام ،هل من املمكن أن
ّ
اإلتفاق
وتؤيدوا هذا
تعودوا
ّ
مبا ّ
أنه ّ
مت اليوم رفض مشروع
الوزير شربل ّ
حناس؟
ست ّ
ج :أنا قلت ّ
ُ
شكل جلنة
إنه
لدراسة هذا املوضوع وهذا
الدراسة
الرأي ،وعلى ضوء
ّ
ّ
ّ
اللجنة،
اليت ستقوم بها
سيصار إىل خّ
اتاذ املوقف
ُ
وأننا ّ
املناسب خصوصًا ّ
تبلغنا
القرار أثناء اجتماعنا اآلن،
يتسن لنا الوقت ال ّالزم
ومل
َّ
لدراسة املوضوع خصوصًا من
ّ
القانونية لنستطيع
الناحية
ّ
خّ
اتاذ املوقف املناسب.
أن الرئيس فؤاد
س :نعلم ّ
ّ
النّواب
السنيورة ،وكجميع
ّ
ّ
يتمتع باحلصانة.
والوزراء،
كيف ستحصل األمور من
ّ
القانونية؟ هل سريفع
الناحية
ّ
ّ
النّواب احلصانة عن
جملس
ليحاكم إن كان
السنيورة
ُ
هناك من حماكمة؟
ّ
النقطة اليت جيب حبثها
ج:
هي ّ
أنه عندما ّ
مت ارتكاب اجلرم
أو املخالفة ،مل يكن الرئيس
أما يف الوقت
السنيورة نائبًاّ ،
ّ
النقطة
احلاضر فهو نائب.
القانونية الواجب درسها هي
ّ
إن كان هل يقتضي ملالحقته
أمام القضاء العدلي طرح
موضوع احلصانة .هنا ُيطرح
موضوع إن كان اهلدف من
السنيورة
مالحقة الرئيس
ّ
هو ّ
أن هناك
للتأثري عليه أم ّ
وفعلية ّ
حتتم طرح
جدية
أسباب
ّ
ّ
موضوع احلصانة؟ هذا يف حال
ستتم مالحقته أمام القضاء
ّ
العدلي أي القضاء العالي،
أما يف حال مقاضاته ومالحقته
ّ
أمام اجمللس األعلى حملاكمة
الرؤساء والوزراء يكفي أن
ّ

الدستور على وجوب
ينص
ّ
ّ
ّ
ّ
الثلثني إلحالة
توفر أكثرية
الوزير أمام اجمللس األعلى،
ّ
وبالتالي هذه األكثرية هي
موصوفة .بينما لرفع احلصانة،
ّ
وبالتالي
فهي أكثرية عادية
الث َ
ّ
لثني
تكون ضمن أكثرية
ّ
اليت هي واجبة لإلتهام أمام
اجمللس األعلى.
تيار املستقبل
رد
س :ماذا لو ّ
ُ
بتقديم شكوى إىل ديوان
خص اإلرتكابات
احملاسبة مبا
ّ
املالية للحكومة اإلنتقالية ّ
اليت
كان يرأسها العماد ميشال
ّ
التسعينيات،
عون يف فرتة
وهم لديهم عدد من الوثائق
مرة على
اليت أبرزوها أكثر من ّ
شاشات ّ
التلفاز؟
ج :حنن مل نقلق أبدًا يف ما
ّ
نفكر
خيص هذا املوضوع ،ومل
ّ
ّ
يشكل أبدًا أي
به أبدًا ومل
َ
بالن ِ
ّ
سبق
سبة لنا .ولقد
عقدة
ّ
ّ
بالذات
وتوضحت هذه األمور
مرة وال نرى حاجة
أكثر من ّ
موضوع من
ألن نتوقف عند
ٍ
هذا ّ
النوع .حيث يريدون هم
مستعدون أن
أن يصلوا ،حنن
ّ
نصل .إذا أرادوا العودة إىل
الوراء ،سنعود إىل الوراء..
ِ
الوقت
يف
أرادوا
وإذا
احلاضر ،سنكون يف الوقت
َفليختاروا الوقت
احلاضر.
واملوضوع ّ
الذي يريدونه ،ال
َ
َ
ونظافة
شفافيتنا
ألن
يهمناّ ،
ِّ
ّ
وبالنسبة
كفنا تشهدان لنا.
ّ
يتعلق باملوضوع
هلم يف ما
املالي ،لقد تبينّ خصوصًا بعد
جلسات جلنة املال واملوازنة
وبعد القرارات ّ
صدرت
اليت
َ
أن عليهم
عن ديوان احملاسبة ّ
أن األمور
مسؤولية .فأعتقد ّ
الرأي
أمام
أصبحت واضحة
ّ
العام ّ
وأصبح معروفًا
اللبناني،
َ
ِ
املرتكب ومن هو
من هو
الربيء.
ّ
ّ
التطرق إىل
مت
س :هل
السياسي احلاصل
السجال
ّ
ّ
حول إمكانية وجود تنظيم
ّ
تسلله
القاعدة يف لبنان أو
عرب عرسال؟
بحث هذا املوضوع»
ج :مل ُي َ

األشقر :لتطبيق مقررات احلوار
واالسراع بدراسة قانون االنتخاب
قال مسعود االشقر ان البيان
األخري جمللس األساقفة املوارنة،
ّ
شكل قراءة مسؤولة وشاملة،
وضعت االصبع على جرح النزف
الذي تعاني منه البالد على خمتلف
الصعد.
وطالب االشقر يف تصريح ادىل
به أمس االول ،احلكومة بالتعامل
اجلدي مع ملف التعيينات
االدارية والقضائية واألمنية
والديبلوماسية من دون تأخري،
اطالقًا لعجلة الدولة ،ويف ضوء
الشغور احلاصل يف املؤسسات
واالدارات والذي يصل يف بعض
االماكن اىل حدود الثمانني يف
هذه
على
املئة.وأضاف:
التعيينات ان تراعي الكفاية
ونظافة الكف والتمثيل الصحيح،
وتصحح اخللل واالجحاف الالحق
باملسيحيني منذ ما بعد الطائف
وحتى األمس القريب.

وجدد املطالبة بتطبيق مقررات
طاولة احلوار الوطين ،خصوصًا
جلهة سحب السالح الفلسطيين
من املخيمات وخارجها ،وان تكون
الدولة اللبنانية بأجهزتها الرمسية
وحدها املوجلة محاية املواطنني
وأمنهم ،وأن نصل اىل مرحلة
يكون فيها السالح يف يد الدولة
وحدها .وطالب االشقر باالسراع
يف دراسة خمتلف املشاريع
تسرع ،حتى
االنتخابية ،من دون
ّ
ّ
يشكل اقرتاب موعد االنتخابات،
ال
حجة للعودة اىل القوانني السابقة
اليت منعت التمثيل الصحيح عن
خمتلف شرائح اجملتمع اللبناني
وخاصة املسيحيني.
ودعا اىل حسم ملف زيادة األجور،
يف شكل ّ
بناء وعادل ،ألن الناس
يف االنتظار ،واالسعار يف ارتفاع
مستمر وقد بلغت حدًا غري
مقبول.

خريس :لعدم حتويل احلكومة حلبة صراع

اعترب عضو كتلة التنمية والتحرير
النائب علي خريس أن إقرار
احلكومة املراسيم التطبيقية
للنفط اجناز جبار ونقطة اجيابية
يف سجل احلكومة ،وهو انتصار
لكل البلد ،ومتنى يف سياق
خمتلف معاجلة ملف االجور بهدوء
وروية ،واال تكون احلكومة
حلبة صراع لتحقيق املكاسب
واالنتصارات على فريق آخر.
وأشار يف حديث اىل املركزية
اىل أن رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري كان من املطالبني
بإقرار هذه املراسيم ،ورأى أنه
آن األوان كي خيطو لبنان هذه
اخلطوة من أجل االستفادة من
الثروات النفطية اليت هي حق
له.
ويف موضوع تصحيح االجور بعد
رد جملس شورى الدولة مشروع
وزير العمل شربل حناس ،قال:
جتب معاجلة هذا املوضوع ضمن
وزارة العمل ،رئاسة احلكومة
وجملس الوزراء ،واالتفاق الذي
مت بني اهليئات االقتصادية
واالحتاد العمالي العام واحلكومة
تفرتض مناقشته ،واذ تبني
وجود اي ثغرة فتجب معاجلتها

مبوافقة اجلميع كي ال يرده
شورى الدولة مرة أخرى.
وعن موافقة الرئيس سعد
احلريري العودة اىل طاولة
احلوار لكن حتت سقف اتفاق
الطائف ،سأل خريس َمن من
اللبنانيني خارج اتفاق الطائف؟،
معلنًا أننا مع تطبيق كامل بنود
الطائف ،الذي محى لبنان من
احلرب األهلية ،الفتًا اىل أن َمن
يريد العودة اىل احلوار ال يضع
شروطًا.
أضاف :مسعت أمس (االربعاء)
من الرئيس بري يف لقاء االربعاء
النيابي ،ان جدول اعمال جلسة
احلوار سيتضمن موضوع السالح
واالسرتاتيجية الدفاعية ،مطالبًا
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان البدء باالستشارات
لدعوة كل األطراف اىل احلوار
الذي نصر عليه ألنه ضرورة
إلخراج لبنان من األزمة اليت مير
فيها ،خصوصًا يف ظل التطورات
من حولنا .وختم متسائ ًال :أال
حيتاج قانون االنتخابات اىل
احلوار؟ أال ينص اتفاق الطائف
على تشكيل اهليئة الوطنية
اللغاء الطائفية السياسية؟.

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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 ٧٠قتيال و ١٥٠جرحيا بعملية انتحارية وسلسلة تفجريات يف العراق
ÚÓ€a6éÎ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@ﬁÏóz‹€
ادت سلسلة هجمات شهدها املسري ،يف ناحية البطحاء.
وانتقد ايضا
وقوع هذه االنفجارات .بدورها املهم يف املنطقة.

العراق امس االول ،بينها هجوم وبدأ االف العراقيني من
انتحاري استهدف زوارا يف احملافظات البعيدة التوجه سريا
جنوب البالد وانفجارات هزت على االقدام اىل كربالء للمشاركة
بغداد ،اىل مقتل ما ال يقل عن يف إحياء اربعينية االمام احلسني
 ٦٨شخصا واصابة حنو  ١٥٠اليت تبلغ ذروتها بعد تسعة
اخرين جبروح ،يف موجة عنف ايام .ويعود اخر هجوم يف
تتزامن مع االزمة السياسية اليت منطقة البطحاء اىل التاسع من
تعيشها البالد.
حزيران  ،٢٠٠٩عندما قتل جراء
وهذه احلصيلة هي االكرب يف انفجار سيارة مفخخة يف سوق
يوم واحد منذ  ١٥اب  ٢٠١١املدينة ثالثون شخصا واصيب
عندما اسفرت سلسلة هجمات حنو سبعني اخرين جبروح.
يف مدن عدة عن سقوط  ٧٤ويف بغداد سقط حنو مثانني
قتيال على االقل .وسقط ثلثا شخصا بني قتيل وجريح يف
قتلى يوم أمس تقريبا يف هجوم سلسلة انفجارات هزت العاصمة،
انتحاري استهدف زوارا كانوا بينها انفجار سيارتني مفخختني.
متوجهني سريا على االقدام وقال مصدر يف وزارة الداخلية
اىل مدينة كربالء الحياء ذكرى ان  ٢٣شخصا على االقل قتلوا
اربعينية االمام احلسني .وقال واصيب حنو  ٦٦اخرين جبروح
الطبيب هادي بدر الرياحي مدير يف سلسلة انفجارات بينها
عام صحة حمافظة ذي قار ان انفجار سيارتني مفخختني يف
 FÇ∑<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]Fودراجة مفخخة
مستشفيات احملافظة استقبلت منطقة الكاظمية
مدينة
يف
ناسفتني
جثث  ٤٥شخصا و ٦٨جرحيا من وعبوتني
4) New South Wales
Torres Strain Islander
ضحايا االنفجار مصححا بذلك الصدر.
حصيلة سابقة اشارت اىل ٣٨
 people.واضاف ان سيارتني مركونيتني
قتيال و ٦٢جرحيا.
والعروبة
الزهراء
ساحيت
يف
5. Who are the
من جانبه قال اللواء
 ÚzÓzñ@@@@@pbibugصباح يف منطقة الكاظمية انفجرتا ما
indigenous
انتحاريا
الفتالوي ان
 peopleحنو  ١٤شخصا
يرتدي ادىofاىل مقتل
Correct
answers
toZ
حزاما ناسفا فجر نفسه وسط وجرح  ٣١اخرين .واكد مصدر
Australia
جتمع من الزوار يف منطقة يف وزارة الدفاع حصيلة انفجار
الكاظمية1).
European
Settlers
I Question 1 : 2
البطحاء غربي مدينة الناصرية السيارتني يف منطقة
ما اسفر عن سقوط العديد ومحل احلشود الذين
تهافتوا)2
the Aboriginal
II Question 2 : 4
من القتلى بينهم ضابط برتبة النقاذ الضحايا ،السياسيني
people
كان مسؤوال عن
التفتيش وقوات االمن املسؤولية عن وقوع
III Question
مالزم 3 :
2
Torresعبد)3
واصابة عدد كبري اخر .واضاف االنفجاراتStrait.
وتساءل عاشور
IV Question
4:1
الفتالوي ان
اللواء
االنتحاري اهلل وهو يف نهاية الستينات من
Islander
people
استهدف موكبا يقدم الطعام العمر ،أين القوات االمنية واين
V Question
:4
دخلتtheهذه)4
Aboriginal
نيلهم and
واخلدمات 5للزوار اثناء
السيطرات؟ وكيف
قسطا من الراحة قبل اكمال املفخخات ،هم املسؤولون عن
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قالت عجوز ستينية وهي تبكي صمت بعض الدول حيال هذه
االبرياء
قتلوهم،
االرهابية
املناقضة1.
The leader
دون 3.االعمال of a
Early
مات free
settlers
للسالم واالستقرار يف املنطقة.
سبب.
territory
 governmentاملتحدة يف
 cameكما ادان ممثل االمم
 fromوزارة
كذلك اعلن املصدر يف
) 1العراق مارتن كوبلر بشدة
اشخاص
 andمقتل
الداخلية
هذهis
called
تسعةGreat
Britain
على االقل واصابة حنو  ٣٥االعتداءات .وقال يف بيان ادعو
Ministerجتاه)1
General
Scotland
اخرين جبروح يف ثالثة انفجارت العراقيني كافة اىل احلزم
 Ministerالعنف
) 2الذين يستخدمون
اجلانب
 Britainيف
مدينة الصدر
Chiefيف)2
Great
يف and
الشرقي من بغداد .واوضح اسوأ أشكاله ملنع البلد وشعبه
دميوقراطية3)،
Administrator
Ireland
املصدر ان دراجة نارية مفخخة من النجاح كامة
4) Governor
Great
) 3مستقرة ،آمنة ومزدهرة.
حيث
٥٥ Britain
 andيف ساحة
انفجرت
يتجمع العمال ما ادى اىل مقتل وتتزامن هذه اهلجمات اليت تعد
Germany
سبعة واصابة حنو عشرين اخرين االكثر دموية منذ  ٢٢كانون
Whatحنو2.
املاضيis the
earliest
Great
عندما قتل
) 4االول
قصري
Britainوقت
andوتابع بعد
جبروح.
انفجارات
سلسلة
يف
شخصا
٦٠
عند
ناسفتان
عبوتان
انفجرت
age to join the
New Zealand
مستشفى الصدر العام ما اسفر وقعت يف بغداد ،مع ازمة
Australian
Defence
مستمرة يف العراق.
عن مقتل شخصني واصابة سياسية
 4. Whichوحثت الواليات املتحدة واالمم
جبروح.
is١٥اخرين
حواىل
?Force
state
the
واكد مصدر يف وزارة الدفاع املتحدة السياسيني العراقيني
 secondعلى التفاوض يف ما بينهم
?largestما ال يقل
مقتل تسعة واصابة
تهدد
اليت
اخلالفات
ملعاجلة
عن  ٣٥اخرين جراء انفجارات
1) 22 years
وقعت يف مدينة الصدر .وهنا العملية السياسية يف البالد.
رئيس)2
21
years
اللوم)1
Queensland
TDاخلالفات
وتفاقمت
ايضا القى سكان احمللة
بنيABAL
Corporate
Rate Specials
)(Non-HQLA
) 2الوزراء نوري املالكي،
اعمال
على السياسيني
وشركائه)3
16
years
South
1 Month:
5.00%
 Australiaيف 5 Month:
5.40%
العنف اليت تضرب البالد .وقال يف القائمة العراقية اليت يتزعمها
18اياد)4
years
)3
Western
Australia
2 Month:
ان  6رئيس5.05%
Month:
العامل 5.60%
الوزراء االسبق
الثالثيين امحد خلف
على
 5.25%اقامة دعوى
بينهم  9عالوي ،اثر
السياسيني
3 Month:
5.70%يتصارعون Month:
على الكراسي وحنن ندفع نائب رئيس اجلمهورية طارق
4 Month:
5.30%
12 Month:
5.80%
الثمن ،متسائال ما ذنبنا اذا كان اهلامشي بتهمة قيادة فرق موت،
اهلامشي مطلوبا وغريه مطاردا ،وكذلك مطالبته حبجب الثقة عن
اتهامه
صاحل املطلك اثر
نائبه
عنهم؟.
ملاذا ندفع
Currencies
Level
 %الثمن بدال +/-
وأدانت ايران بشدة هذه للمالكي بالدكتاتورية واالنفراد،
AUDUSD
1.0664
0.0045
0.42%
اهلجمات على العراقيني .وقال ما دعاهم ملقاطعة احلكومة
AUDEUR
-0.0045امري 0.7361
-0.61%
املالكي
واعطى
والربملان.
اخلارجية حسني
نائب وزير
املقاطعني
وكالة لوزراء
كما نقلت عنه
عبدهليان
 0.6517العراقية AUDGBP
0.0015
0.23%
االنباء االيرانية الرمسية ايرنا جللسات جملس الوزراء اجازة
AUDJPY
86.32
0.39
0.45%
ان هذه االعمال حماولة الثارة مفتوحة ،بدال من اقالتهم كما
AUDNZD
1.3073
0.53%
صرح يف وقت سابق.
0.0069البلد كان
طائفية يف هذا
مواجهات
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Equities

-0.34%

-41.6

12248.5

DJIA

-0.12%

-1.61

1312.94

S&P500

0.15%

4.12

2773.31

Nasdaq

-1.36%

-80.69

5847.92

FTSE

-1.99%

-143.31

7074.12

DAX

-1.69%

-164.57

9555.04

Nikkei

-2.27%

-106.9

4600.4

ASX200

-1.40%

-38.392

2705.18

Shanghai

-1.58%

-372.6

23253.8

Hang Seng

!#DIV/0

0

-0.39%

-6

1533.19

1.11%

1.11

100.8

!#DIV/0

10457

Commodities
Gold
Oil
Treasuries AU

-

0.02%

4.930%

3 Year

-

0.01%

5.240%

10 Year
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النيابة املصرية يف ختام  ٣ايام من املرافعات بقضية مبارك:

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ

Saturday 4 June 2011

Page 9
Page 7

جوبيه زار تونس ودعا اىل «شراكة حقيقية» بني البلدين

التونسي :سنتصدى لالحتجاجات املشبوهة
لو كان هناك عقوبة اكثر من االعدام لكنا طلبناها وزير الداخلية
pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä

طالبت النيابة العامة املصرية
امس االول بانزال اقصى عقوبة
اي االعدام بالرئيس املصري
_“<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ
السابق حسين مبارك ووزير
]˜<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ
داخليته حبيب العادلي وستة من
]÷<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èﬂ
معاوني االخري ،بعد ان اتهمتهم
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
للمتظاهرين خالل
بالقتلÜ⁄العمد
<H^ÈﬁÁﬁ^ŒÊ
<^Èâ^Èâ <ÌïÁ
<Í‚Ê
اطاحت
÷√ <Ìfاليت
الشعبية
<Ö]Éa
<T <–ËÜ
االنتفاضة<g√◊Ë
<ÎÜe <·_Ê
املاضي.
شباط
مبارك يف
¶^<^«÷] <Ì÷Ê
}¯<Ÿ
]÷<‡⁄ <HÌÈ◊È�√j
النيابة لنجلي
 <ÖÊÅطالبت
كما
<H«Ìn÷^n÷]Ê
]÷<±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ
مجال Ü⁄وعالء،
<öÁ
السابق<Ü⁄˘]» ،
الرئيس ¬◊<·_ <Ó
<ÏÅÇé⁄
حسني
اهلارب
 <^Èâ^Èâاالعمال
ولرجل
<‡⁄
<lÖÑuÊ
<J«^ËÖÁjâÅÊ
]÷�^<ÃÒ
<ÿËÇ√i
»]÷<ª <ovf
] <—^Àiواهدار
بالرتبح
املتهمني
سامل
<ÇŒ
]÷<‰ﬁ˘ <HÕÊÜø
]÷<ªÊ <›ÁÈ
العقوبة
‚ <ÂÑاقصى
العام،
املال
–<
]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË
السجن
بالنسبة هلذه التهم وهي
]÷<ÌÀë^ﬂπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä
 ١٥عاما.
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
وقال ممثل النيابة العامة
]÷J«l^Èu¯í
خاطر يف نهاية مرافعة
مصطفى
االدعاء اليت èÈfu
استمرت ثالثة ايام
<gÒ^ﬂ÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
نطالب باقصى عقوبة للمتهم
‚^<Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ
حسين مبارك .وأملح اىل انه
»]÷<‡ËÑ÷] <î^~ç˘]» <·] <H«—Üé
لو كانت هناك عقوبة اقسى
<ª <ovf÷] <ÏÅ^¬c <≈ÁïÁ⁄ <·ÁuÜ�Ë
لطالبت بها النيابة اذ قال ال
]<‹„jÈﬁ <·Á”i <ÇŒ <HÃÒ^�÷] <—^Ài
نعلم على ماذا ينص القانون
<^€“<Íi`i<‡÷<ÌrÈjﬂ÷]<‡”÷Ê<HÌﬂäu
عندما يكون الضحايا باملئات
<‡© <^e]Áe_ <xjÀﬁ <ÇŒ <^ﬂﬁ˘ <H·ÁqÜË
واحدة ام
هل
]<±
مرة <ÎÅˆi
االعدام<ÇŒÊ
يكون ¬<H^„ﬂ
<Óﬂ∆ <ª
ماذا؟.
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ^�÷]<—^Ài]<4È�i
وحياكم مبارك بتهمة قتل
]÷<ÌÀë^ﬂπ]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä
املتظاهرين اثناء قمع ثورة ٢٥
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
]<±قرابة
سقط <^jخالهلا
يناير اليت
]·<
]÷˜ <H«l^Èu¯í
٨٥٠
قتيال<Å]Á⁄ <ò√e <4äÀi <Á‚.
»]÷<ÎÖÊÜñ
خاطر باقصى عقوبة
كما طالب
]J«ÃÒ^�÷]<—^Ài
}¯ <Ÿالداخلية
االعدام _<Öلوزير
اي
]÷<l]Áﬂä
<%» <VŸ^ŒÊ
¬<Í◊€وستة من
العادلي
االسبق
]÷<Íﬁ^π2
حبيب <^„È
<kâÖ^⁄
]÷<:
<ÏÅ^⁄<4äÀi<ŸÁu<·^œÀjË<∞í~ç
معاونيه حياكمون يف القضية
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
نفسها بتهمة القتل .ومل يصدر
<‡”µ<˜Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<^⁄
اي رد فعل عن مبارك او
<]ÅÇé⁄
]˘<]Ñ„e <ÖÁ⁄
<’Üi
]÷ <H«ÿ”éمجيعا
االخرين وظلوا
املتهمني
¬◊<ÌŒÅ^í÷]<ÌÈﬂ÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰ﬁ_<Ó
صامتني يف قفص االتهام.
<‰È
<ÇqÁË
خاطر<ª
]÷√<èÈ
<ª
رئيس
<Ç◊eان
على
وشدد
_·<
´<g
<Ìvï]Ê
<∞ﬁ]ÁŒÊ
<ÖÁjâÅ
وفقا
املصري
اجلمهورية
]<l^Èâ^ä£
]<‡¬ <]ÇÈ√e <ÿ£
<·Á”Ë
واملعاهدات الدولية
للمواثيق
]J«ÌÈÀÒ^�÷]Ê<ÌÈf‚Ñπ
مصر ،مسؤول
املوقعة عليها
<ÌÈ√ËÜéj÷] <Ìä◊¢]» <·_ <±] <Ö^ç]Ê
مسؤولية كاملة عن عمليات
]<kvfë_<·]ÜËàu<T<ª<^‚Çœ¬<ƒ⁄àπ
الضرب واالعتداءات العشوائية
∆<‡¬ <Üøﬂ÷] <ò«e <HÌËÖÁjâÅ <4
حبق املتظاهرين حتى ولو مل
<›Ç¬ <Ê_ <ÌÈe^Èﬂ÷] <ÌËÜn“˘] <ÖÁñu
يصدر االوامر بذلك ،باعتبار انه
<ãÈÒÖ<Ö]Üëc»<^eÜ«jä⁄<H«^‚ÖÁñu
ميلك الصالحيات والسلطات التى
•◊<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
اعلن وزير اخلارجية االيراني
]<hÜï <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ
علي اكرب صاحلي ان ايران
]÷<¯Ò^äj⁄ <H«ºÒ^£] <öÜ¬ <·Áﬁ^œ
العقوبات
]˘<Ü⁄من
بالقلق
تشعر
ال
¬^›<
¬<ÜËÇ⁄ <Çﬂ
<ÃŒÁjË
»‚<ÿ
االحتاد
سيفرضها
اليت
اجلديدة
}^÷<[^ñœ÷]<±]<ŸÁ¨Ê<·Áﬁ^œ÷]<Ã
صادراتها
على
االوروبي
]©¯<Ÿ
<±] <Üçˆi
]÷<ÏÜ‚^ø
_·< ‚<ÂÑ
النفطية اىل اوروبا.
]÷J«Ì÷ÊÇ

قال وزير الداخلية التونسي

من شانها وقف تلك االعتداءات تعليمات رؤسائهم ،او ان علي لعريض ،ان وزارته
Úr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€g@ﬁÎb±@ãi@ZCäaàe@QTD
وطاملا ان مبارك مل يصدر ختالف القيادات الصغرى اوامر
لالحتجاجات
ستتصدى

اوامره بوقف تلك االعتداءات
<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
فتتوافر مسؤوليته اجلنائية عن
™<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j
تلك
الوقائع<Ã÷^≠ <^‚Å^œ√ﬁ] <·]Ê.
∆<HÌÈŒ^nÈ⁄ <4
جنايات
حمكمة
رئيس
وقرر
]÷J«h]Áﬂ÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øﬂ
حتاكم مبارك،
القاهرة اليت
ÃâÁË
مواصلة
رفعت
امحد
القاضي،
∆^<Îá
]÷<gÒ^ﬂ
]÷”<Ì◊j
¬<Áñ
<ÅÇçÊ
و ١٠كانون
القضية يف
نظر
»]<Ìäâˆπ
<±]٩ <oËÇu
<ª <ÃâÁË
لالستماع ]·<اىل
]÷◊ <ÌÈﬁ^ﬂfاجلاري
الثاني
»<
÷˛<Ó◊¬ <H«Ÿ^âÖ
 <ªباحلق
املدعني
 <Ì◊”é⁄حمامي
مرافعة
]¬<Ö^fj
]˜<Í‚ <l˜^íi
املدني<·_ <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ].
]÷<ÜËáÁ
<·ÁÀæÁ⁄
»]<«Ê4qÊ
وكان<ÍÀæÁ⁄
“<ÿ
االول لنيابات
احملامي العام
<H«ÂÜ⁄`e
مصطفى<]ÊÜ≥`Ë
القاهرة<·] <g´Ê
÷<H‰ËÇ
سليمان اكد
<^„◊È«éje
»]˝<›^„i
]<·] <±
<]4é⁄
احملكمة ان
اجللسة امام
بداية
يف
<4∆Ê
ميكنه<]3
]÷] <ÎÖÁä
حبيب]÷<ÿu^ä
¬◊<Ó
اصدار
العادلي ال
J«xÈvë
باطالق رصاصة واحدة على
امر
_·<
¬◊<Ó
]˝<—^Ài
»<#
]<‰ﬁ
<xïÊ_Ê
املتظاهرين اال بتعليمات من
‚<ÌË^∑ <Ã◊”π] <Á
الرئيس]<èÈ¢
<·Á”Ë
السابق.
<^„äÀﬁ
]<Á‚Ê <Óﬂfπ
<Ì€„π^eالرئيس
<›ÁœËلتأكيد
استنكاره
وابدى
]˘<‡⁄
يف<^„e <›Áœi
“^<kﬁ
]÷<:
<ÔÁŒانه مل
التحقيقات
السابق
]÷<·] <ƒÈ�jäË <Çu_ <˜ <;√Ë <HÍ◊}]Ç
يتم ابالغه مبقتل متظاهرين،
<Ö]Üœe <˜c <ÏÅÁqÁπ] <l]Ç√π] <‘”ÀË
وتساءل كيف مل يكن على علم
<#»<‰ﬁ]<]�2j√⁄<H«]ÖáÁ÷]<ã◊•<‡⁄
باملظاهرات اليت اندلعت يوم
] <˜ <‡⁄ <ÌñËÜ¬ <Ì◊ËÁõ <ÌíŒ <Ÿ^√j
 ٢٥يناير كانون الثاني يف ١٢
<å^© <ÜËáÁ÷] <·˘ <ºœ Ê <HÍç
املختلفة؟.
ميدان باحملافظات
J«∞ﬁ]Áœ÷]<ÌÀ÷^ß<ÇËÜË
الداخلية
واضاف]·<ان»]<Îوزيري
]·<
<g´ <Ìﬂ¢
<Ô_ÖÊ
ومنصور
<ÿíuوجدي
حممود
<·Á”i
´<·] <g
السابقني <^⁄
†<ª <–œ
التحقيقات انه
العيسوي اكدا
»]<Ì÷`äπ
يف ]·<
<]�Ç“ˆ⁄
¶^<H«ÏÇË
الداخلية
وزير
سلطة
÷<käÈمن
ليس
]·< ]<ÔÁœ÷ <›^√÷] <ÜËÇπ
السلمية
التظاهرات
التعامل مع
<ÍÀËÖ
_<ÕÜç
]÷<]Á◊÷] <Í◊}]Ç
]˜<‡⁄
]·< اىل
الرجوع
“<ÿ
بعد <2j√ﬁ
اال ˘<^ﬂﬁ
بالرصاص <ÿe
}<HÜ∑_ <º
] <l^äâˆπان رئيس
الدولة .وتابع
رئيس
]÷√<ÌËÜ”ä
<ÿnµ
<‡⁄
عن محاية
املسؤول
]÷◊<]Áهو
اجلمهورية
]<èÈ¢
<ÇÒ^Œ
<Ê_ <ÍÀËÖ
<]Áâ
]÷√<‹„ﬁ˘<HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·^q<Å^€
الشعب وال يتوقف االمر على
»˜<
<‰ﬁ_ <^vïÁ⁄
∑^<H«^ﬂjË
⁄ˆË
املتظاهرين
بقتل
 <·Áﬂقرار
اصدار
�
<ÿæ
<ª <ÌÈ√ËÜéi
<Ìä◊q
املسؤولية
ان هذه
¬ <Çœبل
<‡”µعدمه
من
<–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ^€¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
كانت حتتم عليه التدخل لوقف
”<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ
<òاملتظاهرين.
]˚}ÜË<Üضد
العنف
<^⁄
<ÌrÈjﬁ
]<±
<ÎÅˆi
]<^„ﬁ
واكد ÷<Á
<Óju
ان ما ذكره املتهمون حبيب
<·Áñ
ÜË<‹„ﬁ˘<ºœ
<H^⁄<·^”⁄<ª
العادلي ومساعدوه فى حتقيقات
]·<<±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë
النيابة بشان االتفاق على التعامل
]÷J«ÿ€¬<Î`e<›^Èœ
التظاهرين يتناقض
السلمي مع
<ƒ⁄» <Vh^q_ <HŸ]ˆâ <Ó◊¬ <]�ÅÖÊ
والواقع العملي وما جرى من
<^�ëÁí}Ê <‡”∫ <Íç <ÿ“ <Ω¯fﬂq
احداث حيث انه ال يتصور
<‰√€äﬁ <^ﬁ_Çe <ÎÑ÷] <Ü⁄Ñj÷] <Ç√e
فى مؤسسة كوزارة الداخلية
<ãÈ÷» <‰ﬁ] <Ô_ÖÊ <–ËÜÀ÷] <‡⁄ <‰ﬂ⁄
ختضع لرتاتبية امنية وتسلسل
<Ì„fq <ãÈÒÖ <≈ÁqÖ <ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄
املرؤوسون
»]÷ <Ÿ^ñﬂان
قيادي،
<ÇÈ÷Ê
خيالف ]÷<gÒ^ﬂ
]÷<«;õÁ
<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
مبدئي على حظر استرياد
J«ÌÈﬂõÊ
النفط االيراني اذا مل تتعهد
Ì€√õ
اجملموعة
]÷” <Ì◊jمع
بالتعاون
طهران
<Ÿ^ñﬁ
]÷<gÒ^ﬂ
¬<Áñ
<Ç“_Ê
النووي
برناجمها
حول
الدولية
<ª <∞È ^vë <ƒ⁄ <^œ÷ <ª <Ì€√õ
للخالف.
املثري
¬”^<∞⁄˘]» <·_ <HÖ
<{ <^f◊u <Ìœ�ﬂ⁄
تأثريات
من
طهران
وقللت
<‡äu
]÷<ÇÈ� ä
]!«<
÷{«<hàu
]÷√^›<
�
�
عليها
الغربية
العقوبات
^<ÜËÁ�je<ÃÒ
�÷]<ÿËÇ√i<ºeÖ<!]Üíﬁ
�
‚<hÊÜ
]˘<Á‚ <Ü⁄
]÷ﬂ
مسؤولني
 <]Ñ‚Êاعالن
 <H›^øغداة
وذلك
˘<‰ﬁ
]˘<hÁ◊â`e <›^⁄
<±c
 <HÍ“Éاىل
اوروبيني
توصلهم �
<àËà√i
<Í“Ü”e
مبدئي÷�<|Ü
<;€ï <ò
استرياد
حيظر
Öاتفاق
<·cÊ
<HÌ
]ËÖÁ„€¢
<ãÈÒÖ
^<l
Èu¯ë
�
النفط االيراني يف � االحتاد
<ÜËÁ�i<·˘<HÏÜç^f⁄<ÇÈ� ä÷]<^„◊œË<%
االوروبي�.
�
]÷<t^j† <HÌ”Ò^ç <ÌeÖ^œ⁄ <Á‚ <›^øﬂ
االقتصاد
وزير
واعلن
]<·_ <^vïÁ⁄ <H«ÅÖÊ <Ñ}_Ê <Ö]Áu <±
حسيين
مشس
الدين �
يف<Ì
Èâ^È
»<^«÷c <≈ÁïÁ⁄
^� <ÌÈÀÒ
]÷� ä
]÷� �
االنباء
وكالة
نقلته
تصريح
<·Á”Ë <ÇŒ <ÌÈâ^äu
<‡⁄ <‰◊€¨ <^⁄Ê
�
 <›^øكل
]÷ ﬂان
� <‡⁄
الرمسية �
<gäù
االيرانية<ÜËÁ�i <l^€
◊ä⁄
االقتصاديني جنود
الفاعلني
J«!]<Üíﬁ<ÌËıÖ
مواجهة �
]˝¬¯<ÌÈ⁄تلك
يف
<ª
»]÷<ÌÒÇ„j
<±] <^¬ÅÊ
االعداء ان�
�
˜·< �
� <Ã◊⁄
<–ËÜ
“<ÿ
]˜i
اقتصادية
<Hl˜^íحرب
العقوبات هي
]÷”¯›<
<Ö]Ü”i <·˘Ê
_<±Å
االعداء من
<HÂÁ÷Çeيتمكن
ضدنا ،مل
]÷� <ª <åÁÀﬂ
� <sqˆË
]÷<H≈Ö^é
� <‰äÀﬁ

وتعليمات القيادات الكربى.
<ŸÁ◊£] <±c <ŸÁëÁ÷] <—Á√ËÊ
والية
وشدد على ان كيفية
]<ÇÈÀπ] <·_ <ÔÜﬁ <‘÷Ñ÷ <HÌÈ¬ÁïÁπ
�
فى
والشروع
عمليات
القتل ]� <Ìﬂï^£
√<ÌÈf
<ŸÁvji
_·<
‚<Á
�
]÷� é
وما
املتظاهرين
حبق
القتل� <—^œuc <‹¬Å <±c <ÍÀËÖ
]<–£
÷◊<]Á
]÷ Üحد
صاحبها من متاثل يصل اىل
<ÿq
� <]Ñ‚ <Õ^íﬁcÊ <HÌ÷]Ç√÷]Ê
حمافظة ،يؤكد
التطابق فى
�
]˝®^<l]á
<gu^ë١٢
<Há^Èj⁄^e
]÷<;õÁ
التظاهرات
<^„€‚]Êبقمع
االوامر
ان
<l^”fç
“<Ãé
]÷”<Ô2
�
العنف مع املتظاهرين
واستخدام
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<Î
]÷√Ç†<·ÊÅ<H¯€
�
¬◊Ê<^‚]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}`i<·_<Óاالوامر
قد صدرت فى ضوء
–<<^⁄
القيادي داخل وزارة
والتسلسل
J«∞ﬁ]Áœ÷]<Íñjœi
]÷ÎÖÅ^œ
اهلرم املتمثل
الداخلية حتى قمة
<Å^Ëá
]÷<gÒ^ﬂحبيب
»]÷” <«Ì◊jانذاك
¬ <Áñالداخلية
_“ <Çوزير
فى
]÷<Ö^f}_» <±] <oËÇu <ª <HÎÖÅ^œ
العادلي.
]÷<Íe^Èﬂ
ان _·<
]<H«ÿfœjäπ
»]<ã◊.اجلنائية
املسؤولية
واضاف
<ƒ⁄
<öÖ^√jË
˜<
≤^<
<‰äÀﬁ
<ÇÈâتلك الوقائع طالت مساعدي
فى
]÷<›^øﬂ
 <l^È÷aالداخلية
<ƒ⁄Êقيادات
]÷ <ÖÁjâÇمن
العادلي
_<‰ﬁ
القاعدة<]�4é⁄
]÷<H«Íõ]ÜŒÁµÇ
<±cالتى
القانونية
يف ضوء
]˘¬<Ÿ^€
<ÃËÜíi
<Ì⁄Á”u
»<ª
طاعة للرئيس فيما
 <ÿæال
تقول انه
]÷<∞e <·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj
<_Çf⁄
<xfíË
خيالف القانون.
]÷J«–Èf�j◊÷<ÿe^Œ<4∆<l^�◊ä
وكان الرئيس السابق ،املتهم
<›^øﬂ÷]Ê <ÖÁjâÇ÷]» <·_ <±c <Ö^ç_Ê
بالقتل وبالفساد املالي ،وصل
]÷� <Íe^Èﬂ÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç
<·^€øﬂË
اىل احملكمة قبيل ظهر االربعاء
<·_ <g´ <oÈù <HƒËÜéj÷] <l^È÷a
يف مروحية نقلته كما يف كل
<Î_ <ª <ÏÜï^u <Ì⁄Á”£] <·Á”i
جلسة من املستشفي العسكري
<Î_Ö <±c <kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
احتياطيا.
حبسه فيه
الذي
¬<ÊÇf
]÷<·Áﬁ^œ
تقرر ÷<ÿqÜ
<ÎÖÁjâÅ
بداية
يف
النيابة
وصفت
وقد
¬<ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ
فرعون
بانه
مبارك
مرافعتها
<J«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª
»<ãÈÒÖاألرض
عاث يف
•◊ <ãفسادًا
]÷<h]Áﬂ
مستبد_·<
<Ô_ÖÊ
وفتح الباب أمام أصدقائه
<Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈfﬁE
املقربني والبطانة احلاكمة دون
<±c<·^”⁄<‡⁄<›^€j‚˜]<ÿœﬁ<ÌÈ√ËÜéi
حسيب أو
رقيب<ÌËÜn“˘] <ÿé Ê .
÷<‰◊é <ÌÈ�«j
<Ü}a
 <ÿÈ”éiيف قضية
مرافعة النيابة
وتأتي
]<H«Ì⁄Á”£
]<ª <ÏÇËÇ¢
�ÅÇé⁄
<¬◊<«‘ËÜ€j÷]»<áÁ´<˜»<‰ﬁ_<Ó
مبارك] قبل عشرين يوما من
§◊–<
<^�Èâ^Èâ
]÷<ò√f
<^ﬂñ√e
¬◊<Ó
املصرية
للثورة
االوىل
الذكرى
<MP
احلركات»]∂^≈<
<Ç“_Ê <J«ÌﬂÈ√⁄
الشبابية
<–e]Áâتسعى
اليت
<]Éc
]<Ìä◊¢
اىل _·<
]¬<Ö^fj
<Ì„¢ <Ö]Éa
احتجاج
حركة
حتويلها
اىل
„<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í
¬<lÇœ
واسعة النطاق ضد اجمللس
»÷‡<<˜c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Ö^éﬁ
العسكري املمسك بزمام السلطة
�
مبارك<·Á”Ë <‡÷» <‰ﬁ_ .
اطاحة]¬<ÂÅ^œj
<ÔÇe_ <‰
_ﬁ
منذ
‚<]Ñ”‚<Å^œ√ﬁ˜<ÍﬁÁﬁ^Œ<h^íﬁ<’^ﬂ
وقتل قرابة  ٩٠شخصا خالل
J«Ìä◊q
الشهور الثالثة االخرية يف
]Ü‚á
اشتباكات بني قوات من
<«ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
اجليش والشرطة من جهة وبني
]÷<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�ﬁ] <gÒ^ﬂ
الذين
الشباب
املتظاهرين
<ÌËÜ£] <{ <·^ﬂf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
يطالبون اجمللس العسكري برتك
<HÕ¯} <ÿí¨ <%» <‰ﬁ_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
احلكم فورا لسلطة مدنية.
<ŸÊÇq<ÌéŒ^ﬂ⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê

_¬<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ^€
]÷<|Üç <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_Ê <Hh]Áﬂ
<·^“<gj”π]<ÌÚÈ‚<^ñ¬_Ê<H‰i^ÈnÈu
<Ìä◊¢] <ÌËÖÁjâÅ <›Ç√e <‹„Ë_Ö <‹7
]÷J«ÌÈe^Èﬂ
<^⁄<·¯¬c<Ó◊¬<^ﬂœ ]Ái<^ﬂﬁ_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê <HÂÅ^∑ <·]ÊÜ⁄ <ÿÈ⁄à÷] <‰÷^Œ
<Á‚Ê <HŸ^€¬_ <ŸÊÇq <ƒËáÁje <^ﬂÚqÁ
تقييد شعبنا فيحاولون تقييد
÷<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<^π^õ<H‘÷Ñ“<ãÈ
اقتصادنا .ونقلت وسائل
]<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›^øﬂ◊÷<^œ Ê<gj”π
قمشري
<ƒïÁeحمسن
 <x€äËعن
االعالم
<‡⁄
<Ÿ^€¬] <ŸÊÇq
˜<
يف
الدولية
الشؤون
مدير
<gj”π] <ÌÚÈ‚ <ª <‰jéŒ^ﬂ⁄ <·ÊÅ
النفط الوطنية االيرانية
شركة
J«ÂÖ]ÜŒcÊ
استهداف
قوله
]÷<h]Áﬂ
عدم•◊<ã
نأمل]<ƒ€jq
<]Éc» <VŸ^ŒÊ
 <ÜŒ_Êاذا
 <ÌÈ√Èfõلكن
االيراني
النفط
<MLL
<ÕÊÜæ
<ª
<xfíË<‹„ﬂÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·Áﬁ^Œ
فرضت علينا عقوبات فاننا
<ÂÜéﬁÊ
االجراءات<‰√ÈŒÁi
اختذنا √◊<·ÊÅ <^È
<^ﬁÁﬁ^Œ
الضرورية
<Í÷^j÷^eÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀﬂiÊ
ملواجهتها .واضاف نظرا
˜<_¬<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<^⁄<ÕÜ
لتدني عرض النفط ال ميكن
]<:÷] <ÌœËÜ�÷^e <Ÿ^€¬_ <ŸÊÇq <|]3Œ
للغربيني فرض عقوبات على
<g´<^ﬂ◊Œ<^ﬂﬁ_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
النفط االيراني ان وضع
]·<˜<<Ó√äﬂâ<^ﬂﬁ_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i
يتحمل
العاملي ال
االقتصاد
<Ÿ^u
]÷<ª <h^íﬂ
]“<Ÿ^€j
]<›Ç¬ <±
السعر.
مرتفع
نفطا
]˝<]Ñ‚ <·˘ <HÏÁ¬Ç÷] <Ó◊¬ <Ö]Üë
االيراني
اخلارجية
وزير
واعلن
J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â

صاحلي يلتقي اوغلو :اختذنا تدابري
ملواجهة العقوبات الغربية

وقال

 ÎÖÁuيف
صاحلي

مؤمتر

¬<Ö^€
]÷<gÒ^ﬂ
مع]÷”<Ì◊j
صحايف¬<Áñ
<Ö^ç_Ê
الرتكي
نظريه
<·ÁËàÀ◊i
اوغلو]<±
داود<oËÇu
<ª <ÎÖÁu
ان ايران
امحد
»]<Å^œ√ﬁ
]<·_ <±
مستعدة _·< »<H
»_·< <Íe
هلذا العمل
للتصدي
]÷<h]Áﬂ
<ã◊. <ÌÈ√ËÜéi
<Ìä◊q
تقلقنا هذه
العدائي وال
<‡⁄<ÇËà⁄<±]<ÎÅˆË<ª¯}<≈ÁïÁ⁄
العقوبات ابدا .لقد اختذنا
]˜<ÿæ <ª <ƒËÜéj÷] <·_Ê <H›^äœﬁ
تدابري احتياطية .واضاف لقد
<^íœﬁ <;√Ë <Ÿ^€¬] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u
] <Ì⁄Á”£العقوبات
العاصفة
جنونا من
<H^„äÈÒÖÊ
<l^Èu¯ë
<ª
االثنتني
السنوات
يف
الغربية<·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj÷] <_Çf⁄ <ª
<˜¯}]Ê
املاضية وسننجو
والثالثني
J«l^�◊ä÷]<∞e<^⁄
اجلديدة
العقوبات
 <kÀ÷Êمن
ايضا
<gj”⁄
‚<ÌÚÈ
]<≈^€jq]» <±
“^<ÿ⁄
<ÖÁñu <ª
]<Íe^Èﬂ÷] <ã◊.
االحتاد
سيعلنها
اليت
]¬<·]<‹„ﬂ⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H^„Ò^ñ
االوروبي .وقد توصلت بلدان
<]Áñ
]ÖÊ<HÇœ√ﬂi<·]<‡”µ<˜<Ìä◊¢اتفاق
االحتاد االوروبي اىل
]<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ^€¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ

التحركات املشبوهة.
ودعا وزير اخلارجية الفرنسي
االن جوبيه الذي يزور تونس
<ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
اىل شراكة حقيقية من الند
»¬<Çœ
]÷]Ö <H«h]Áﬂ
<ª
<^ñواكد
البلدين
•◊ <ãبني
اىل الند
•◊<ã
¶^<Ì÷Ê
<·˘ <HÌÈ√ËÜéi
<Ìä◊q
اجلديدة
التونسية
للسلطات
]÷<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áﬂ
الدعم التام لفرنسا.
<Ì⁄á_ <–◊≠ <Ì⁄Á”v◊÷ <ÌÈŒ^nÈπ]Ê
وصل امس
وجوبيه الذي
J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
تونس يف زيارة
االول اىل ]27
تستغرق يومني بعد عام
<gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ì¬]Éc
<oËÇu <ª
تقريبا]<27
^<ÎÅ
سقوط]<±نظام
على
»]÷<˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ
زين العابدين بن علي يف
<]،٢٠١١
´4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g
�
 ١٤كانون الثاني
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
التقى املسؤولني اجلدد يف
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
<ÖÊÅالوزراء
رئيس
وبينهم
<Ì⁄Á”u
»<ÿÈ√Ài
البالد ]<±
<^È¬]Å
اجلبالي
محادي
االسالمي
÷<·^ﬂf
˜<·_Ê <^€Èâ
]˘¬<HŸ^€
<ÃËÜíi
املنصف
ورئيس اجلمهورية
¬◊J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó
<Ì÷^£^e
»÷<Üm`j⁄ <·^ﬂf
<±] <kÀ÷Ê
جوبيه بعد
_·<وقال
املرزوقي.
<H^ËÖÁâ
ان <ª
<^�ëÁí}Ê
]˝<ÌÈ€È◊Œ
الصداقة
اجلبالي
لقاء
_<ÏÇﬂq
<ÌËÁ÷Ê_ <Ç√Ë
<% <oÈu
¬◊<Óاقوى
وتونس
فرنسا
بني
]÷<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ
من اي وقت مضى.
]J«Ö^øjﬁ
الفرنسي قائال
وشدد الوزير
]ÿÈ€¢
حنن عازمون على جعل هذه
<‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
<«ƒŒÁ⁄من
حقيقية
الصداقة
<MP
شراكة]<±
<oËÇu <ª
]<ÿÈ€¢
حني مرت
الند ،يف
<H«Ö]Éaاىل
الند
]÷<ÜËáÁ
»<l^ Üíi
]<·_ <±
]˘“<ÌËÜn
©^<kfni <å
]<ÿÈœjäπ
_·< ببعض
البلدين
العالقات بني
]÷<Ì÷ÊÇ
عام<ƒ€Œ .
<±] <Ó√äi
واضاف
] <ÏÇËÇ¢منذ
التوتر
]÷◊<ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈﬁ^ﬂf
جوبيه اننا ندعم بالكامل
“^·<<∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j ]<‰÷<‡”µ
العملية الدميوقراطية اليت
]<›ÁË <HÌÈﬁÁﬁ^Œ <ÌœËÜ�e <∞jÈï^π
√◊ J«^Èتونس النها
هنا يف
جتري
“^·<<]ÜËáÊ
املشرتكة
 <VŸ^ŒÊعلى
قائمة
<ŸÁu
القيم<l^øu¯⁄
»]<‘◊µ <ƒÈ€¢
بيننا :دولة القانون واحرتام
]÷�^<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ
_·<
“^<ÿq] <‡⁄ <Hÿ⁄
احلريات<ÿ”ée
<–f��Ë <%
واخلاصة
العامة
<±]<^j
˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øiوحقوق
وحقوق االنسان
_·<»<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â
النساء.

صاحلي استعداد
علي اكرب ]ÕÁ◊√π

<ÃËáÁq
]÷”<gÒ^ﬂ÷] <Ì◊j
<Áñ¬ <kÀ÷Ê
املفاوضات
الستئناف
ايران
<ƒŒÁ⁄
<±] <oËÇu
جمموعة ٥١
 <ªبلدان
] <ÕÁ◊√πمع
النووية
÷<ÌËÜn“˘]» <·_ <±c <H«·Áﬁ^fÈ
»<Ê^ﬁتركيا.
يف
≥<ÖÊÅ <ƒÈ
]� <ª <ÏÜ€jä⁄ <ÏÇËÇ¢

<·^€È◊â
]<Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢
<ãÈÒÖ
العشوائية
واالعتصامات
<HÍi^œÈ⁄
وذلك®<gÈ
بالقانون<Ã◊”π]،
<ãÈÒÜ÷]Ê
فيما تعالت
¬<ÌÈ◊€
اليت<^„Ò]Öa
االصوات <öÜ
¬<Ì÷Ê^¶ <2
 <ªمن
حتذر
_·< »<s„ﬁ
<Ó◊¬ <]ÅÇé⁄
]÷<H«ÃÈ÷`j
�
�
االنعكاسات السلبية ملثل
<±c <Á‚ <^⁄ <Ö]Éa <‡⁄ <‡⁄^n÷] <ÔÁŒ
هذه التحركات االحتجاجية
]˝<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ
]÷”<ÌËÇÈالبالد.
اقتصاد
على
]÷<^€◊¬ <HÌÈâ^Èä
<ÌâÖ^∫Ê
زيارة
خالل
لعريض،
÷<ÔÇ
<ÏÇuÁ⁄
<ÌËıÖ
وشدد<Î˘ <ÅÁqÊ
_·< ˜<
 ^ﬂ⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜاالدارة
قام بها اىل مقر
<Ó◊¬<Ìä
<‡⁄
÷¯<ÏÅ^Àjâ
]<ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£
التدخل
لوحدات
العامة
] J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£غرب تونس
يف ضواحي
<Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ
العاصمة ،على ان وزارة
÷◊<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j
الداخلية ستطبق القانون
<oÈu <HÎÖÁä÷] <ÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <^€Èâ
يف اطار
وستفرض
<^‚Ç„éi
احرتامه]÷<:
]˜<l^e]Ü�ï
]<kä”√ﬁ
احرتام كرامة االنسان بعد
<Ó◊¬Ê<H·^ﬂf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
استنفاد كل حماوالت احلوار
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<‰Èﬂ√Ë
]÷◊<˜ <Íﬁ^ﬂf
]÷<Í◊}]Ç
]÷<·`é
للتحركات
التوعوية
واملعاجلة
÷<‘÷Ñ
]÷<‰Èﬂ√i <ÎÑ
<ÖÇœ÷^e
 <H^ËÖÁâقطع
واعترب ان
املشبوهة.
<Í◊rﬂi
<Óju
]÷<ÿÈ”éj
<ª
<oË3Ë
الطرقات ،ومسارات السكة
]˘J«’^ﬂ‚<≈^ïÊ
احلديدية ،واغالق املصانع
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”uهي تصرفات
واالدارات� ،
√<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ
اجلرائم
مستوى
ترقى اىل
]<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£
]÷ <H«;õÁعالقة
القانون وال
بنص
<]ÅÇé⁄
<Ö]Á£] <Ì÷Ê^õ
]<±
]<ÌuÊ]Üπ
<Ì÷^u <^„ﬁc
¬◊<hÁqÊ» <Ó
لكونها تنال
باحلريات
هلا
]÷<l]4m`j
]÷<k† <Ì€Ò^œ
]<ÌÈ⁄Á”£
االخرين ،حسب
حرية
من
]˝<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ
تعبريه.
<4È«j÷]» <ÿj”i <ãÈÒÖ <Üç^f⁄ <ÿ”ée
الداخلية
وزير
واشار
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê
اىل
املقابل،
يف
التونسي،
}¯J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ
ان احلكومة تتفهم مجيع
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
السلمية
التحركات
»<^⁄
املطلبية<^ñ ]Ö
]˘¬<H«Ÿ^€
<ÃËÜíi
<]Ç“ˆ⁄
]Á¢
<Ó€äË
]÷ <H«Ìحقا
باعتبارها
واملشروعة،
� <‹Èâ]Üπ^e
<ª
مكاسب¨<ÿí
من ´<·_ <g
»]÷<ƒËÜéj
_·<
الثورة،
ومكسبا
<ƒÈ�jäi
√◊<HÌÈ
<Ì⁄Á”u
<ÅÁqÊ
<ÿæ
داعيا اىل التمييز بينها وبني
_·< <ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó◊¬ <ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji

Ïu@Âzí

وقال جوبيه حنن متمسكون
بعدد من املبادىء هنا
يف تونس واستنادا اىل
_<ÖÁ⁄
]<HÍ⁄Á”£
<…]ÜÀ÷]Ê
]÷<h]Áﬂ
متابعة
اجريتها وعرب
حمادثات
<ÿ”ée
]÷�^<ÃÒ
<–Èf�i
<›Ç¬ <å
Ü”i
�
عناية ،ال
بكل
الوضع
تطور
 J«xÈvëÊ<–ÈŒÅحيال احرتام
اشعر بقلق
<≈Ü <Ó◊¬ <gËÁíj÷]» <Ó◊¬ <ÅÇçÊ
�
هذه املبادىء االساسية،
]<Í◊}]Ç÷] <‡⁄˘] <ÔÁŒÊ <l^⁄Á◊√π
<ÍÀËÖعملية
_ <ÕÜçيف
]÷◊ <]Áثقته
مشريا اىل
¬^<ÏÇÒ
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حلزب
رئيسيا
وأنه جيب �
]÷Å^ŒÜ
األصليني)<‡⁄ ،
ساوث]<∞√q^7
¬<·ÁÈ
<^ﬂ
f̌√ç
<
Ü
€√ËÊ
أن
 ÁvíiÊيف نيو
<guاالبورجيينيني
�
مطلبا � �
بفرض
دعمهم
على
احلصول
املهنية
املسارات
تكون
ان
دومينيلو
فيكتور
ويلز
�
�
�
�
]÷Å^⁄Ü
<ÖÉ
]¯� �e <–£
<Ω]Üë
مقابل<‡¬ <à�È
�≥ �
� <‡⁄ <gÈ�÷] <ÜéﬁÊ
مبلغ  23دوالرا ضريبة على كل مراجعة حديثة كشفت عن أن  14متصلة بالربامج املدرسية.
وقال الوزير دومينيلو «إن
للسكان األصليني F
تدفعه برنامج عمل F
طن من الكربون جيب أن F
امللوثني يف
]÷Å]Çä
هذا]÷<Î_Ü
<ª
زائدة]!<
االساس <]Á
يف ^}Ê
]]ÁœÈÀjâ
÷<·^ﬂf
من كبار]<̌^ﬂe
<^È500
سبب
التقرير هي
نتائج
البالد يف برامج
هذا
من
متوز
من
االول
من
نهج
اىل
احلاجة
حول
هام
آخر
«لألسف
مضيفا
احلاجة،
عن
�
�
]� <lÁπ
ابتداء �
Å^ë
<ÿ“ <Ó⁄^jÈ÷] <ƒ⁄Å
<ÔÊÖ Óju
“ˆ<åÊ
<‡⁄ <‹� jeÜç
�
�
ال توجد اسرتاتيجية واضحة جديد يف التعاطي مع شؤون
العام.
^� <]Ö]Üu
�
]Å]Ç£
<h
<ŸÊàiعمل]<›^⁄
السكان �� ¯� õ
وسيتم
األصليني،
Íë^√π]Êخللق فرص
 <JJأو متسقة
◊<‹jœالزجاجي
شبكة }البيت
وقالت
التوصيات
استعراض
النظر يف
األصليني يف
�
]÷Å^Àí
<Ü�ä“ <ª
“<å`fنيو]<Ü£
للسكان^�â`e
تضم]÷<Ü”À
<ÅÊÇu
<k«◊e
<^⁄Ê
اليت
االسرتالية
�
�
شركات BlueScope Steel, mining:ساوث ويلز ..مل ُتسمع اليت قدمها فريق العمل الوزاري
�
]§Å]Ç
]<ÁÀë <ÓeÜ÷] <Ó◊¬ <ÅÁ√Ë ã⁄
]¬<^Àë <hÁ◊œ◊÷ <]ÊÇÈ
أصوات �
السكان األصليني ،الذي عني مؤخرا لدرس شؤون
giant Rio Tinto Australia and
�
�
ظل �
األصليني»JÎÅ¯e.
]÷<Ó◊¬ <›¯ä
<ÜéjﬂËÊ
]÷<^ﬂ“Ç
]÷«<Ì€È
<Ô`ﬂj
يف �
¯æالعمال ،كان
حكم
هناك السكان

C G M Steelwork

÷<ƒËÖ^éπ]Ê<Ÿá^ﬂ€◊÷<›ÁÈﬂπ˜]Ê<ÇËÇ£]<Ÿ^€¬_<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä
]÷<ÌÈﬂe˙÷<ÌËÇËÇu<ÖÁäqÊ<‡Ëàe]ÖÅÊ<h]Áe_Ê<‘Èe^fç<‡⁄<ÌËÖ^rj

@ÚÓ„b™@Ò7»èm@Û‹«@aÏ‹ózn€@@“Ï‹»æa@Ô‹jí@á�Óè€bi@ﬁÏ‹ómg
„@áÓ1a@Ü˝Óæa@áÓ«@Újéb‰∑@Ô„bËn€a@ãydi@ÚÓ€bßa@Âﬂ@‚á‘n
NNpb◊5€aÎ@7©bi@…Ó‡ßa@Û‹«@!a@bÁÜb«c@Ú◊äbjæa@Ú‰è€a@ëcäÎ
@7£@·n„aÎ@‚b«@›◊Î

نقوم بتصميم
وتنفيذ كافة املشاريع

13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
 Mobile: 0414 369 848 Factory: (02) 9681 7188Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au

@›‡»€a@¿@Úﬂb‘négÎ@Ú»Ìãé@ÚﬂáÇNNÚ‹ﬂb»æa@¿@÷áñ

صفحة 11

Saturday 7 January 2012

السبت  7كانون الثاني 2012

Page 11

اسرتاليــات

اجازة غري مدفوعة لطياري كوانتاس كجزء
ﺻﻔﺤﺔ  ٨من تدابري خفض التكاليف

غيالرد يدافع عن دور النقابات يف حزب العمال

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

اعلنت شركة كوانتس للخطوط
اجلوية احملدودة االربعاء ان
حوالي  150من طياريها الـ
 2000اخذوا إجازة غري مدفوعة
األجر ،ليطريوا مع بعض
املنافسة،
<ãÈÒÖالطريان
شركات
]<Ó◊¬˘] <ã◊.
]¬<2j
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
بعض
بعد أن اقتطعت كوانتس
]˜<HŸÊ
من_<ã⁄
<HÎÊ^�ﬂõ
<∞äu
حيث
اخلسائر
اخلدمات للحد
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
الرحالت
انها تكافح يف وحدة
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
الدولية.
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
ويأتي اعالن شركة كوانتاس
<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬» <ÅÁqÊ
هذا يف وقت تواجه فيه شركة
÷◊<HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ
عدم
استمرار
الوطنية
]÷<l]Áœ
<ÿ}]Å
الطريان» <Ìﬂj
<p]ÇucÊ
االستقرار االقتصادي العاملي
]<J«Ìv◊äπ
وارتفاع اسعار
الوقود<‰Ò^œ÷ .
<Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
االنقسامات
ترسخ
وهذه
اخلطوة ]<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢
<Ω^fïÊ
<ÏÅ^Œ
القلقة
العمالية
االحتادات
مع
<·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
“^·< _<^„⁄^⁄
]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
عالمتها
كوانتاس
تشويه
من
من _<^ﬂm
]§<l]Ö^È
]÷√<ÇËÇ
خالل
التجارية<‡⁄املتميزة
÷”<lÑ°] <^„ﬂ
<HÜË^ﬂË
<ÏÖÁm
املنخفضة
الفروع
 <NQعلى
الرتكيز
]÷<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í
]÷<Ö]Üœ
التكلفة.
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷]ُ <gﬁ^q
خب بعض الطيارين ان
وقد أ رِ
]<·_ <±c <]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ
بامكانهم الطريان مع شركات
»]÷<‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é
ذلك
املنافسة  ،مبا
<k◊⁄^√iيف<ÿ”e
الطريان ]÷<:
]<Ìv◊äπ
األوسط
الشرق
طريان
شركات
¬◊<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó
<Ì”ﬂu
مثل
اإلمارات<9ﬂq_ <ÿ}Çi <Î_.
<ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
شركة
وقالت متحدثة باسم
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
الربيد
<4e]Çj÷]Êعرب
يف بيان
كوانتاس
÷◊<æ^Àv
]˝<l]]Üq
<‡⁄
ليست<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
¬◊<Ó
ممارسة
]÷«<‡õÁهذه
االلكرتوني
<ÎÇíj÷]Ê
_<Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê
فعلنا
لكوانتاس ولقد
شائعة
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀمت ختفيض
ذلك من قبل عندما
]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
القدرة<·_،
<Õ^ï_Ê
املالية
األزمة
مثل أثناء
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
العاملية».
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
وكان قد مت االعالن العام
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
العروض
÷◊<Å¯fعن
املاضي
معظم <l]4È«i
<p]ÇucÊ
<ÇËÇq
مدفوعة
غري
إجازة
من
األخرية<‹Èø√÷] <^ﬂf√ç <Ÿ^⁄a
†<–œ
من
÷◊<ƒ€jr€مع املنافسني
<˜ÁëÊأو العمل
األجر
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
قال
الذي
الطيارين
احتاد
قبل]÷<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ
]<Ü£
عرض
االمارات
_ <^ﬂeطريان
ان
قد ¬◊<Ó
<]�ÅÇé⁄
]÷<H«‡õÁ
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†îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudﬂ@ZÎb�‰
_·< »]÷<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
]÷<^⁄Ê <‡õÁ÷] <Ö]Üœjâ] <‡¬ <≈^ Ç
†<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
<‡⁄
استعارة _<ÌÚ <Î
<›^Èœe <x€äi
÷‡<
الطيارين من
يف متوز
<gÈ‚3e
]÷<·Áﬁ^œ
¬‡<
]§^<∞qÖ
كوانتاس ملدة ثالث سنوات.
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
وقال رئيس مجعية الطيارين
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
باري
االسرتالية
الدوليني
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ
لشركة
زال
ما
رمبا
انه
جاكسون
<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
من
فائض
الوطنية
الطريان
<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄
¬<Üë^ﬂ
<H‰éÈqÊطيار على
بنحو 400
الطيارين
<‘÷Ñ“Ê
]÷<g√é
<∞e
القليلة املقبلة،
 <p]Çucالسنوات
مدى
]÷<l]Áœ
]÷<ÿ}]Å <ÌﬁkÀ
هذا العدد ميكن أن
ولكن
]<J«Ìv◊äπ
]÷<]ÖáÁ
<H‰j„q
<‡⁄
 <ãÈÒÖإذا كان
<Ÿ^Œعلى ما
اعتمادا
خيتلف
]÷<ÎÑ
]<ÎÜíπ
787-8 <HÕÜç
¬ <›^íاجلديدة
طائرات البوينغ
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
يف طريقها لشركة كوانتاس
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
الدولية أو قسم جيتستار
_<Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î
املنخفضة التكلفة.
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
وقال السيد جاكسون «مع كل
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
مع
يلعبون
االحرتام ،انهم
<HÌÈﬂ⁄á
˘<ÏÇ⁄ <ÿŒ
]˜<ÌÈ÷^œjﬁ
أمل
ان
الشباب..
الطيارين
<H^ﬁÜøjﬂË <^⁄ <Áï <ª
}^<Ìë
كوانتاس
الشبان مع
<·cمن
الكثري
<ÿñ
_ <¯fœjä⁄
_<^ﬂ⁄^⁄
<oÈu
 <J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eاألفق
يتالشى سريعا يف
اململوكة
الشركات
بسبب
<‡⁄
<^ëÜu
هذه »‚<’^ﬂ
<·_ <Õ^ï_Ê
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
جزئيا».
¬◊<Ó
]˘<ÍeÊÖÊ
وكانت ]˜†^<Å
<·]Ç◊eÊ
تتخذ من
كوانتاس اليت
<Ì�œﬁ
<^€Ò]Å
<Üí⁄
<·Á”i
_·<
سيدني قاعدة هلا قد اثارت
<‹m
<‡⁄Ê
]<HÌœ�ﬂπ
÷<ŸÊÇ
]<á^”iÖ
التوترات يف آب املاضي مع
<ÏÖ^rj÷] <Ÿ¯} <‡⁄ <·Ê^√j÷] <Íi`Ë
النقابات اليت متثل الطيارين
_<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê

∆<Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4
]˝<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
_¬<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
]˝<sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
]÷<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
احلقائب
واملهندسني وعمال
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
باعالن خفض  1000وظيفة
»]<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ
شركة
لتأسيس
وختطط
]<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ] <Ö]Üœjâ
تابعة جديدة متميزة سواء
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
يف سنغافورة او يف ماليزيا،
_·< <^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
منخفض
مشرتك
ومشروع
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
اليابان.
التكاليف مع
]¬<xçÜπ] <2j
]÷<HkŒÁ
<]Ñ‚ <ª
الصناعي
التحرك
]÷ <áÖ^fاجرب
وقد
¶<Ç€
]<ÌËÜíπ
÷◊<Ìâ^ÒÜ
 <Ì÷^âÖوعمال
املهندسني
من قبل
<^‚Üéﬁ
]÷<ª <HÍ¬Å]2
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
احلقائب الشركة على تأريض
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
أسطوهلا
÷◊<ÿë]Ájعلى االرض)
(ابقائه
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
بالكامل لبضعة أيام يف تشرين
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
االول ،مما اضطر احلكومة إىل
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <]�2j√⁄
وقف مجيع اإلجراءات الصناعية
<Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ
وقيادة الطرفني إىل التحكيم
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
امللزم.
]˜<J«l^e^~jﬁ
خفض
كوانتاس
وحتاول
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
˜< اعلى
انها
]˘<‡⁄اليت تقول
تكاليفها
<;√Ë
<Ö]Üœjâ˜]Ê
¬◊<Ó
∫^ <l^âÖتكاليف
 <›à◊jäËاملئة من
 20 <˜Êيف
بـ
<ÔÇ√ji
وحماولة
املنافسة،
الشركات
¬◊<Ó
<‡�f⁄
<Ê_ <xËÜë
<ÿ”ée
<H«‹„i^ËÜuÊ
]<∞ËÜíπ
<—Áœu
الوحدة الدولية
االلتفاف على
<_<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ
 ]�Ç“ˆ⁄تقول انها خسرت اكثر
اليت
<ÖÊÇﬁ
<ÿøﬂâ
]<Ö^äπ
<xÈvíiÊ
اسرتالي
دوالر
مليون
200
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
( 207دوالر امريكي) يف العام
∆^ ◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
املالي املنتهي يف  30حزيران.
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê

Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wﬂb„5€@�˝ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7ﬂc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß

<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
]˘<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je
÷Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j
<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ÷] <Ÿ^ŒÊ
<l^íí~π] <Ìﬂ¢> <·c <·^Èe <ª
<Ì÷^âÖ
_<k◊âÖ
]÷<HÌÈ¬^ Ç
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê
˘<^ﬂÒ^ŒÇë
<ÌËÁŒ
دافعت رئيسة الوزراء جوليا
<ÔÁjä⁄
_¬◊<Ó
<ìÈí°
¬<2
غيالرد عن اجلناح الصناعي يف
≥<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ
حزب العمال بعد ان دعا بوب
]<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ
هوك رئيس الوزراء العمالي
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
السابق (اطول رئيس وزراء
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
عمالي يف هذا املنصب)،
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
اىل اجراء اصالحات لضمان
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
عدم خنق قـــوة االتــحاد حزب
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
العمال.
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
هوك
السيد
دعوة
ومتجاهلة
]÷<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj
النقابات قالت
لتقليص
]÷<l^Ë˜Á
نفوذ ^≈< ¬‡<
]Ç◊÷ <Ìíí~π
] J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπان الشراكة
رئيس الوزراء
العمال
وحزب
بني
‚<Í
]§�<ÏÁ
النقابات‚<ÂÑ
<·_ <2j¬]Ê
_‚<ÌÈ€يف
بشكل جيد
عملت
املاضي<≈^،
Ç÷] <s⁄]Üe
<Ó◊¬ <Üçˆ⁄
]<ÏÖÁ�πبذلك يف
]÷ <Í}ÊÖ^íالقيام
وستواصل
]<Ì“3éπ
÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j
]÷Á⁄<:
املستقبل.
�
<ÿÈe
<DÌﬂr◊÷]E
]÷<ãÈÒÜ
«اعتقد ان
غيالرد
>_ <Ü”çاآلنسة
وقالت
<›ÖÁﬁ
<^ñ¬˘]Ê
]÷”<Ö^fومهمة
نقابية كبرية
 <»ﬁÁËحركة
لدينا
]÷◊<Ìﬂr
<ª <ÍÒ¯⁄á
<ÿ“Ê <ã”ËÅ
ولتمثيل
األسرتالي
للمجتمع
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
احتياجات الشعب العامل..
<‹„€¬ÅÊ
<ÿËÁ€je
]÷<H>s⁄]2كتفا اىل
‚<ÂÑالنقابية،
احلركة
انها
<Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄
<NOQzS
÷<ìÈí~j
كتف مع حزب العمال حاربا معا
]<JÎÖ^¢
<]Ñ7
÷◊√^›< العمل.
]÷<ÿËÁ€jاختيارات
وختلصا من
<Ñﬂ⁄ <kíí} <Ìﬂr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
وحنن ذاهبون اىل مواصلة
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£] <·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^ﬂ÷] <2j¬]Ê
>]˜<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ <Í⁄^ﬂjπ] <ÎÊÁﬂ÷] <Ö^éjﬁ
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_ <Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
]JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i <^„ﬂ⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
_∑<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ
]!< <›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂf÷ <ª
∆<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê <HÏà
]÷<ÌÈ⁄^ä
<ÏÅ^√⁄Ê
<›Ç√÷ <]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ
الكفاح».
يعين انه
]÷<x⁄^äjهذا ال
والنساء ،ولكن
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
وقد دعم وزير الوالية
السابق جيب أن يكون ما هو حاصل اآلن
<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çﬁ]2È◊Èq <kfuÖÊ <ÂÑ‚ <ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
يف نيو ساوث ويلز فرانك من تأثري شبه خانق لالحتاد».
]÷<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_ <0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
سارتور السيد هوك داعيا وقالت اآلنسة غيالرد يف حديث
]÷<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}] <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á
لتقليص اصوات االحتاد يف هلا الثالثاء ،يف ملعب الكريكيت
]˘<Ç√e> <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <O <·^eÖÊÅ <·Á”i <^€ﬂË_Ê <hÜ�ñπ] <ºâÊ
اجتماع حزب العمال من  50يف ان السيد هوك على حق يف
]÷<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ <›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄˘] <l]Áœ
الدعوة إىل حتديث احلزب ،غري
املئة إىل  20يف املئة.
]˘<Ìﬁ^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7 <ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄
مناقشة إصالحات اهليكلية
ان
«هوك
سارتور
وقال السيد
¬◊J>^“4⁄˘ <–Èf�i <Ó
]<Ç¬^äi <l^íí~π
يف
مناقشتها
جرت
الرئيسية
هي
النقابات
بالكامل،
على حق
]÷<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
ّ
الشهر
للحزب
الوطين
املؤمتر
على
وسيطرتها
ص
تقل
قاعدة
]˘<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
املاضي.
حادة
تصبح
العمالية
احلكومات
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
] <ÏÇvjπحق
«بوب على
 <kﬁ^“Êتقول
 <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ªواضافت
وكبرية أكثر فأكثر».
<ÏÇ¬Ê
]÷<l^Ë˜Á
∆ <ÌÈeÜان
 <ŸÊÅيقول
] <Ü≥ˆπيف أن
«هيكلية
سارتور ان
السيد
وقال
العمال<ª
حزب]<Ü≥ˆπ
<k√õ^Œ
<ƒõ^œjâ
_<^„ﬁ
]<ÏÇvjπ
السبب
حتديث ..هلذا
 <ªحباجة إىل
إصالحات
حتتاج
العمال
حزب
]÷<:
]˜<l]Å^œjﬁ
]÷<gfäe <–e^ä
إىل]<ÏÇvjπ
]˘<‹⁄
<‰€øﬂi
]÷<ÎÑ
استجبنا
}¯÷<‰الوطين
مؤمترنا
حباجة^”πإىل <Ìvيف
جذرية،
<gfäe
˝<ÿÈÒ]Üâ
<‰qÁi
والنقابات]<ÿfœπ
_<D2€jfâE <ŸÁ◊Ë
J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
]÷√<ÌËÜíﬂ
باجرائها
]÷ <ÔÜ“Ñللمراجعة اليت أمرت
 <Ìfâ^ﬂπعلى حد
عن السيطرة
التخلي
]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ
<ÕÜ√ËÊ
<H·^eÖÊÅ
<Ü≥ˆπ
براكس
<Ü≥ˆ⁄ستيف
قام بها
]÷ <ÎÑواليت
وحزب
(النقابات
]÷√^<ÏÜçأنهما
سواء أو
فولكنر»<Íπ^√÷] .
<Ü≥ˆπ]>{e
<^�È5Ö
<Ü‚^ø⁄
<‡€ñjË
العمال)<‰ﬁc
<k÷^Œ
كار وجون
معا» <Ì√ée.وبوب
يغرقان
سوف
<ÇŒÊ
]÷√<>NLLM <ÌËÜíﬂ
<Ìñ‚^ﬂπ
النقابات
رئيسة احتاد
÷√ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Çودعمت
وقال السيد هوك لصحف
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊغيد كريني التنشيط لكنها
فريفاكس «ان من الضروري
<Ç„ç
سيكون“<^€
انه]÷<ÅÁqÁ
من<ª
<^„œ£Ê
<ª <ÿÈÒ]Üâc
<±c
«يوما
] <l]Ü≥ˆπحذرت
نقابات العمال
إضعاف سيطرة
<Ö^”ﬁc
<NLLU
¬^›<
]÷<Íﬁ^n
]<Ü≥ˆπ
]÷JÌœe^ä
على حزب العمال ..احلزب حزينا حقا» اذا فقدت احلركة
_∑<ÎÇ
¶ <ÅÁ€على
]˝<Íﬁ]ÜËالكبري
]÷<ãÈÒÜتأثريها
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊالنقابية
سيكون دائما متعاطفا مع
<^�⁄Ár‚Ê <ÌËá^ﬂ÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^® <ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
مصاحل العاملني من الرجال احلزب.
JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq

@7jÿ€a@Åbnnœ¸aاخوان
حمالت محزة

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
HAMZE BROS

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

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

أسعار مهاودة

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

åá„˝Ì7ﬂ

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

¸◊‡bjÄÄÄÄ

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

ﬁÏjì„bi

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

¢
¬<

èm@

35

=‹„
j‹†
b◊
éb‰æa

óma

ill

P/L

ﬂ@

�
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú”Ü
åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
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–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

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

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

Page 13

Saturday
4 June 2011
Abraham

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

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

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

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

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

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

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

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

ANB

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

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
(B.COMM.,
FTIA)
óma
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
 ﺟﺎﻫﺰﺓAIM,
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
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مقاالت

«قاطع األرزاق» يف املستقبل حيصد  %35من املوظفني «شيطنة» العلويني
بقلم ماهر شرف الدين

«مجزرة الصرف» يف تيار املستقبل طاولت  35يف املئة من املوظفني معظمهم من أصحاب الرواتب املتدنية

ّ
التقشف انطلق يف مؤسسات الرئيس سعد احلريري،
وأوهلا يف اجلسم التنظيمي للتيار 35 .يف املئة من
املوظفني يف مكاتب التيار صرفوا من عملهم ،ومن
املتوقع أن تصرف النسبة نفسها يف تلفزيون وصحيفة
ّ
التخلص من أصحاب الرواتب املتواضعة،
املستقبل .جرى
وجيري خفض خمصصات أصحاب الرواتب الضخمة

نادر فوز

قبل عشرة أيام وصل «قاطع األرزاق» إىل مكاتب تيار
خيم بعباءته السوداء يف الغرف ويف املمرات،
املستقبلّ .
وحصد مبنجله مئات الضحايا .صادف ما يقارب 200
أن تعويضات صرفهم ستكون
موظف يف التيار .أبلغهم ّ
بأن األمر صادر عن
هم» .أقنعهم ّ
ذات قيمة و»أال يعتلوا ّ
وأن دوره ينحصر يف تنفيذ اإلجراءات
«القيادة العليا»،
ّ
وليس خّ
اتاذ قرارها .منذ ذلك احلني ،انقلبت األجواء
التجول يف
خيشون
املوظفون
وبات
التيار
مكاتب
داخل
ّ
املبنى خشية مصادفة صاحب املنجل.
«جمزرة الصرف» يف التيار طاولت  35يف املئة من
عمال
املوظفني ،معظمهم من أصحاب الرواتب املتدنيةّ :
مهمات .بقي
خدمات وتنظيفات ،ناقلو بريد وسائقو
ّ
أصحاب الرواتب الضخمة وراء مكاتبهم وشاشاتهم من
إن أحد
دون االلتفات إىل ما حيصل بالقرب منهم .ال بل ّ
هؤالء ينظر إىل هذه اإلجراءات بكثري من اإلجيابية« :معظم
هؤالء ال مكان هلم يف التيار ،وجرى توظيفهم لالنتهاء
وتذمر عائالتهم اليت تناصر التيار» .مع العلم
تذمرهم
ّ
من ّ
ّ
ّ
يغطي ما يزيد على رواتب 10
املتكلم ميكن أن
أن راتب
ّ
موظفني جرى صرفهم.
يف أروقة مبنى التيار يف شارع «سبريز» يف بريوت،
جزيين
إن املسؤول اإلعالمي أمين ّ
يقول عدد من املوظفني ّ
أخذ على عاتقه إبالغ عشرات املوظفني بقرار صرفهم.
أن «جلسات اخلبز وامللح» اليت كانت جتمعه بهم
يضيفون ّ
مل تثنه عن تنفيذ هذه املهمة اليت استصعب مسؤولون
آخرون القيام بها.
وقد يفاجأ البعض مبجموعة من األمساء «املرموقة» اليت
خّ
اتذ القرار بقطع رواتبها بداية العام ،وهو األمر الذي
تغيب أصحاب
رغم
على
نفيه،
على
التيار
مسؤولو
يصر
ّ
ّ
عدد من هذه األمساء عن مكاتبهم وأماكن عملهم .يضيف
املسؤولون أن القرار الذي خّ
اتذ يقضي باقتطاع الرواتب
أن معظم
الضخمة وليس صرف أصحابها ،مشريين إىل ّ
هؤالء كانوا يتقاضون «راتبني ونصف الراتب بدل الراتب
وأن ما سيحصل هو «إعادة الرواتب إىل أصلها
احملدد»ّ ،
وخفض «التحفيزات» اليت كان يقبضها هؤالء املوظفون
يف السنوات املاضية» .ومثة إجراء سيبدأ تطبيقه قريبًا
يقضي خبفض خمصصات املوظفني ،أي بدل قسائم
البنزين ومصاريف اللقاءات وبدالت دعوات الغداء
والعشاء واالتصاالت .وعلى هذا الصعيد ،يروي أحد
وزعت يف األعوام السابقة
أن قيادة التيار ّ
املطلعني ّ

آالف اخلطوط اهلاتفية على املوظفني يف مؤسساتها
ّ
وتكفلت بدفع فواتريها من دون
واملسؤولني فيها،
السؤال عن كيفية استخدامها وحماسبة أصحابها.
يضاف إىل ذلك قرار الرئيس سعد احلريري خفض
املوازنة اإلضافية اليت جيري توزيعها على املوظفني
واملقربني منه من حني إىل آخر ملساعدتهم على ختطي
صعوباتهم املالية.
أن ورشة إعادة اهليكلة،
إىل
املستقبليني
ويشري أحد
ّ
أو عصر النفقات ،يف تيار املستقبل بدأت من اجلسم
التنظيمي للتيار لتنطلق إىل مؤسسة تلفزيون املستقبل
ومن بعدها إىل الصحيفة .يضيفون أنه بقرار من
الرئيس احلريري ومستشاريهُ ،طلب من األمني العام،
أمحد احلريري ،خّ
اتاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص موازنة
املوظفني يف التيار .وهو األمر الذي باشر األخري تنفيذه
األسبوع املاضي بعد قيامه بالدراسة السريعة الالزمة
اليت ّ
املقربون منه .أما يف املؤسسات
اطلع عليها
ّ
القيمني ،أكان
أعدت من قبل
األخرى ،فجداول األمساء ّ
ّ
يف القناتني الزرقاء واحلمراء أو يف الصحيفة.
مهمته يف
وينتظر «قاطع األرزاق» نفسه االنتهاء من
ّ
مكاتب التيار ليزور مكاتب القناتني لتسليم املوظفني
أن هذه اإلجراءات مستمرة يف
أوراق صرفهم .والالفت ّ
القطاع التلفزيوني يف التيار على الرغم من أن فريق
الرئيس احلريري مل ينته بعد من إعداد خطته هلذا القطاع.
فخالل اجتماع عقد يف السعودية يف األسبوع األخري من
ضم احلريري ومستشاريه ومسؤولني
العام املاضي،
ّ
ماليني ،مل حيصل أي ّ
اتفاق على صيغة عمل التلفزيون
اجلديد أو شكله أو مضمونه .يومها ُطرحت فكرة قيام
تلفزيون املستقبل على النمط اإلعالمي األمريكي ،وهو
أن هذه
ما عارضه
ّ
بشدة عدد من املستشارين باعتبار ّ
الفكرة ستجعل من املستقبل فكرة مستنسخة عن حمطة
«أم تي يف» احلليفة .انتهى االجتماع بقرار واضح يقضي
بضرورة خفض  30يف املئة من تكاليف تشغيل احملطة
(أو احملطتني) ،فكان ان باشر املعنيون بإدارة القناتني
احلمراء والزرقاء إعداد جداول املوظفني ،مع تأكيد عدد
ّ
أن عملية إعداد األمساء انتهت واجلداول
من
املطلعني ّ
باتت موجودة يف أدراج املسؤولني.
ترتك هذه املعلومات الكثري من البلبلة يف صفوف
ّ
التقشف اليت يريد
املستقبليني .وعلى هامش سياسة
احلريري اعتمادها ،مثة خماطر بدأ عدد من املقربني منه
أوهلا «التنافس البريوتي ــ الصيداوي
ّ
يعد هلا احلسابّ ،
داخل املؤسسات» .فهذا التنافس ،على حد قول املصادر
نفسها،
يستمر منذ تسعينيات القرن املاضي« ،إذ غالبًا
ّ
ما يشكو بريوتيو املستقبل من االهتمام الزائد بأهالي
صيدا ،وتغليب مصاحل أبناء املدينة اجلنوبية على أبناء
بريوت» .وتعتقد املصادر بأن األزمات املماثلة يف التيار
لن تنتهي قريبًا ،وهذه هي أوىل نتائج «التنظيم الريعي
الذي يعتمده آل احلريري».

ِّ
ألفكر يف مناقشتها لوال أنها أخذت
كنت
مالحظة خطرة ما
ُ
تهدد ليس مستقبل
طابعًا منهجيًا يف اإلعالم العربي،
ِّ
الثورة السورية فحسب ،بل مستقبل سوريا ككيان
موحد.
َّ
بعد انطالق الثورة السورية بقليلَّ ،
نفذ اإلعالم العربي
احنرافًا خطريًا يف طريقة تعامله مع الثورات العربية.
تتم شيطنة الرئيس السوري  -كما حدث مع
فبدل أن
ّ
َّ
ً
الزعيم اللييب مثال  -ركز هذا اإلعالم على شيطنة طائفة
الرئيس.
«الشبيحة» املفتاح أو الصيغة السحرية
وقد كانت مفردة
ّ
اليت استخدمها اإلعالم  -من طريق بعض املعارضني
لألسف  -إلجناز هذه الشيطنة.
وبالطبع ،أنا ال أجادل يف مسألة وجود هذه العصابات
اإلجرامية غري النظامية اليت يستخدمها النظام لرتويع
املتظاهرين ،فهي بكل تأكيد موجودة ،لكن ما أود
اجملادلة فيه هو سعي اإلعالم املمنهج إىل إسباغ الصبغة
الطائفية على هذه اجلماعات وعلى كل عمليات القمع
والعنف يف سوريا ،بل وجعلها  -يف اخللفية اإلعالمية
ً
موازية للكيان السياسي «العلوي»...
للخرب -
وهنا وقع اإلعالم العربي (الطائفي يف معظمه) يف
تناقض عجيب ِّ
أخلصه كاآلتي :فمن جهة أوىل ،ويف
ّ
سياق التأكيد على ال شرعية النظام السوريُ ،يركز هذا
اإلعالم على أن العلويني أقلية ال تتجاوز نسبتها  % 8من
السكان ،أي حواىل مليون ونصف مليون إنسان.
صرح
وي
ومن جهة ثانية يوحي هذا اإلعالم نفسه  -بل ُ ِّ
 بأن اجليش للعلويني واألجهزة األمنية من العلويني،قدرت إحدى الوسائل اإلعالمية
وهؤالء
الشبيحة  -الذين َّ
ّ
أنهم مئتا ألف  -هم علويون .ناهيك بسيطرة العلويني
على األجهزة املدنية واإلدارات احلكومية...
سنة الطبيعة أن ُت ِّ
َ
ُ
ّ
اإلناث نصف اجلنس
شكل
ومبا أن
ّ
يشذ العلويون عن ذلك ،ومبا أن نسبة
البشري ،ولن
األطفال يف جمتمعاتنا ليست بالقليلة ،فإن ما يبقى من
املليون ونصف املليون علوي من الرجال القادرين على
ّ
تولي املهمات لن يزيد عن نصف مليون رجل.
إذًا السؤال هو:
ً
كيف يستطيع نصف مليون رجل  -استنادا إىل إحصاء
َ
ّ
املسلحة
تأليف جيش دولة وقواتها
اإلعالم العربي ذاته -
وسالح الطريان ّ
(أكد أحد املعارضني بأنه ال وجود يف
سالح الطريان إال للعلويني) وعشرات األجهزة األمنية
ومئات األجهزة السياسية واإلدارية والديبلوماسية؟
ومن هذا املسار خرجت التحقيقات الطائفية عن علويي
لبنان ،وقبلها عن علويي تركيا الذين قال بعض اإلعالم
محية أردوغان وخنوته
العربي إنهم هم َمن يلجمون
ّ
ً
ملساعدة السوريني! ومن هذا املسار أيضا خرجت  -ما
مساها جهاد الزين « -موجة وثائق العلويني» لتشويه
ّ
سجل
تارخيهم وتقدميهم
كمجرد عمالء مع أن التاريخ ُي ِّ
ّ
بوضوح أن صاحل العلي هو أول من رفع البندقية يف
وجه الفرنسيني.
جملرد أنه علوي يف اإلعالم
العلوي
حماكمة
اليوم ،جتري
ّ
العربي .وأنا هنا أرفع صوتي ملناشدة الزمالء يف
املعارضة عدم املساهمة يف هذا األمر ،اليوم ،مسؤوليتنا
َّ
مركبة ،وأحد أهم
كمعارضني هلذا النظام مسؤولية
ِّ
مركباتها منع اخلطاب اإلعالمي من االنزالق إىل ترويج
مثل هذه األفكار القاتلة .ال يكفي القول إن النظام
هو من يستخدم الطائفية كي نكون طائفيني .ال يكفي
القول إن النظام هو من يدفع يف اجتاه احلرب األهلية
ّ
لنتخلى عن مسؤولياتنا.
ّ
ال ميكن أن نرتك الدفة لنزوات وأجندات فضائيات مريضة
تتورع عن تسمية القنبلة النووية اإليرانية املزعومة
ال
َّ
بـ»القنبلة الشيعية» .ال ميكن أن نرتك ملثل هذا اإلعالم
اخرتاع مصطلحات لتوصيف ثورة شعبنا.
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تحقيقات

ليس دفاعاً عن وزير الدفاع و لكن للتذكر والتذكري فقط!:

تاريخ تنظيم القاعدة وعملياته اإلرهابية

كأن وزير الدفاع فايز غصن إرتكب جرمية العصر
عندما صرح بـأنه ميلك معلومات عن تسلل
القاعدة من بلدة عرسال احلدودية إىل سورية
صعب جدًا عل
ومن سورية إىل لبنان .أهو
ٌ
إرهابي عاملي أن يكون افراده قد احتموا
تنظيم
ٍ
يف جرود لبنان؟ للتذكري فقط بتاريخ القاعدة
وارهابها الذي روع العامل بأكمله ،إىل هؤالء من
يهامجون غصن يوميًا ألنه نبه الشعب اللبناني
من إحتمال وجود للقاعدة يف لبنان ،اختذنا من
موسوعة»ويكيبيديا» مصدرًا لعرض املعلومات
املتوفرة حول هذا التنظيم السلفي اإلرهابي،
عسى من يهاجم يرتيث قلي ًال..
***

القاعدة أو تنظيم القاعدة هي منظمة وحركة
متعدد اجلنسيات سنية إسالمية أصولية ،تأسست
يف الفرتة بني أغسطس  1988وأواخر / 1989
أوائل  ،1990تدعو إىل اجلهاد الدولي .ترتكز
حاليا وبكثافة يف اليمن ،وخاصة يف املناطق
ً
القبلية واملناطق اجلنوبية ،واملسمى بتنظيم
ً
أهدافا
القاعدة يف جزيرة العرب .هامجت القاعدة
مدنية وعسكرية يف خمتلف الدول ،أبرزها هجمات
 11سبتمرب  ،2001تبع هذه اهلجمات قيام احلكومة
حرب على اإلرهاب.
األمريكية بشن
ٍ
تشمل التقنيات اليت تستخدمها القاعدة اهلجمات
االنتحارية والتفجريات املتزامنة يف أهداف
خمتلفة ،واليت يقوم بها أحد أعضاء التنظيم
تعهدوا بالوالء ألسامة بن الدن أو بعض
الذين
ّ
األفراد الذين خضعوا للتدريب يف أحد املخيمات
يف أفغانستان أو السودان.
تشمل أهداف القاعدة إنهاء النفوذ األجنيب يف
البلدان اإلسالمية ،وإنشاء خالفة إسالمية جديدة.
ً
يهوديا
مسيحيا -
حتالفا
وتعتقد القاعدة أن هناك
ً
ً
يتآمر لتدمري اإلسالم ،،كما تستبيح قتل املدنيني
من املارة يف سبيل اجلهاد.
وصفت فلسفة القاعدة اإلدارية بأنها «مركزية
يف القرار وال مركزية يف التنفيذ» .وبعد احلادي
عشر من سبتمرب واحلرب على اإلرهاب ،أصبحت
جغرافيا ،مما أدى
قيادة تنظيم القاعدة معزولة
ً
إىل ظهور قيادات إقليمية للمجموعات املختلفة،
تعمل حتت اسم القاعدة ..تصنف القاعدة كمنظمة
إرهابية من قبل كل من جملس األمن واألمانة
العامة حللف مشال األطلسي واملفوضية األوروبية
لالحتاد األوروبي ووزارة اخلارجية األمريكية
وكندا وإسرائيل واليابان
وأسرتاليا واهلند
وكوريا اجلنوبية وهولندا واململكة املتحدة وروسيا
والسويد وتركيا وسويسرا.

أصل الكلمة

وضح أسامة بن الدن أصل الكلمة يف مقابلة
مسجلة على شريط فيديو مع صحفي قناة اجلزيرة
تيسري علوني يف أكتوبر : 2001
“ ظهر اسم القاعدة منذ فرتة طويلة مبحض
الصدفة ،فالراحل أبو عبيدة البنشريي أسس
معسكرات تدريب اجملاهدين ملكافحة إرهاب
روسيا .كنا نسمي معسكرات التدريب بالقاعدة،
وبقي االسم كذلك” .
غري أن الصحفي «بيرت بريجن» قال أنه حصل على
وثيقتني من سراييفو يف مكتب املؤسسة اخلريية
الدولية ،تشريان إىل أن املنظمة اليت تأسست
يف أغسطس  ،1988مل يسميها اجملاهدون بهذا
االسم ،وأن هاتني الوثيقتني حتتويان على حماضر
االجتماعات اليت عقدت لتأسيس جمموعة عسكرية
جديدة ،وحتت اسم «القاعدة».اتفق بن الدن مع
املشاركني يف تلك االجتماعات يف  20أغسطس
 ،1988على أن «القاعدة» ستكون اجلماعة الرمسية
اليت جتمع الفصائل اإلسالمية اليت هدفها رفع
كلمة اهلل واالنتصار لدينه .وكانت هناك قائمة
شروط للعضوية مثل السمع والطاعة وحسن
اخللق والتعهد بطاعة القادة.
ووفقا لرايت ،فاسم «تنظيم القاعدة» مل يستخدم
يف التصرحيات العلنية مثل فتوى  1998لقتل

األمريكيني وحلفائهم ،ذلك ألن «وجودها كان
سريا».وذكر رايت أن القاعدة تشكلت
ال يزال
ً
يف  11أغسطس  ،1988يف اجتماع مع عدد من
كبار قادة اجلهاد اإلسالمي املصري مثل سيد
إمام الشريف وأمين الظواهري وعبد اهلل عزام مع
أسامة بن الدن ،حيث اتفق على توظيف أموال بن
الدن مع خربة منظمة اجلهاد اإلسالمي ،ومواصلة
اجلهاد يف مكان آخر بعد أن انسحب السوفييت
من أفغانستان.
ويف أبريل  ،2002أصبح اسم اجملموعة «قاعدة
اجلهاد» .ووفقا لضياء رشوان ،أن هذا كان «...
نتيجة لعملية الدمج بني فرع اجلهاد يف مصر
بقيادة أمين الظواهري مع بن الدن واجلماعات
اليت حتت سيطرته ،بعد عودته إىل أفغانستان
يف منتصف التسعينات».

احلرب السوفيتية يف أفغانستان
وأفغان عرب

يف البداية ،كان اهلدف من تأسيس القاعدة
حماربة الشيوعيني يف احلرب السوفيتية يف
أفغانستان،بدعم من الواليات املتحدة اليت
كانت تنظر إىل الصراع الدائر يف أفغانستان
بني الشيوعيني واألفغان املتحالفني مع القوات
السوفيتية من جهة واألفغان اجملاهدين من جهة
أخرى ،على أنه ميثل حالة صارخة من التوسع
مولت الواليات املتحدة عن
والعدوان السوفيييتّ .
طريق املخابرات الباكستانية اجملاهدين األفغان
الذين كانوا يقاتلون االحتالل السوفييت يف
برنامج لوكالة املخابرات املركزية مسي بـ «عملية
اإلعصار».
يف الوقت نفسه ،تزايدت أعداد العرب اجملاهدين
املنضمني للقاعدة (الذين أطلق عليهم «األفغان
العرب») للجهاد ضد النظام املاركسي األفغاني،
مبساعدة من املنظمات اإلسالمية الدولية ،وخاصة
مكتب خدمات اجملاهدين العرب ،الذي أمدهم
بأموال تقارب  600مليون دوالر يف السنة تربعت
بها حكومة اململكة العربية السعودية واألفراد
املسلمني وخاصة من السعوديني األثرياء
املقربني من أسامة بن الدن.
عبد اهلل عزام
أسس عبد اهلل عزام وابن الدن مكتب اخلدمات
يف بيشاور (باكستان) يف عام  .1984ومنذ عام
 ،1986افتتح املكتب شبكة من مكاتب التجنيد
يف الواليات املتحدة ،أبرزها كان مركز الالجئني
«كفاح» يف مسجد الفاروق يف شارع األطلسي
بربوكلني .ومن بني أبرز الشخصيات يف مركز
بروكلني« ،العميل املزدوج» علي حممد (الذي
أطلق عليه جاك كلونان عميل مكتب التحقيقات
الفيدرالي اسم «املدرب األول البن الدن»)،.
و»الشيخ الضرير» عمر عبد الرمحن رائد عملية
جتنيد اجملاهدين يف أفغانستان.
يعتقد أن اجملاهدين األفغان يف الثمانينات،
كانوا مصدر إهلام جلماعات إرهابية يف دول مثل
أندونيسيا والفلبني ومصر والسعودية واجلزائر
ً
ووفقا
والشيشان ويوغوسالفيا السابقة]38[.
للمصادر الروسية ،يعتقد أن مرتكيب التفجري
األول ملركز التجارة العاملي عام  ،1993استخدموا
دلي ًال كتبته وكالة املخابرات املركزية األمريكية
للمقاتلني يف أفغانستان عن كيفية تصنيع املواد
املتفجرة.
دورا لضيافة اجملاهدين
كان مكتب اخلدمات يوفر
ً
يف بيشاور يف باكستان قرب احلدود األفغانية،
ومعسكرات شبه عسكرية للتدريب يف أفغانستان
إلعداد جمندين دوليني غري أفغان جلبهة احلرب
األفغانية ،وقد أقنع عزام ابن الدن باالنضمام
إىل مكتب اخلدمات ،الذي استخدم ماله اخلاص
وعالقاته مع «العائلة املالكة يف السعودية
وأصحاب املليارات النفطية يف اخلليج» ،لبذل
املزيد من اجلهد ملساعدة اجملاهدين.
مل يكن الدور الذي يقوم به مكتب اخلدمات
واملتطوعني املسلمني األجانب ،أو «األفغان
كبريا .فمن بني الـ 250,000
العرب» يف احلرب
ً

جماهد أفغاني الذين قاتلوا السوفييت الشيوعيني
واحلكومة األفغانية ،مل يكن هناك أكثر من 2,000
جماهد أجنيب يف أي فرتة من فرتات احلرب يف
وقت واحد.ومع ذلك ،فإن اجملاهدين املتطوعني
األجانب ،كانوا من  43دولة وعدد الذين شاركوا
يف احلرب األفغانية يف الفرتة بني عامي  1982و
 ،1992كان .35,000
ويف نهاية احلرب ،انسحب االحتاد السوفييت من
أفغانستان يف عام  ،1989وظلت حكومة حممد
جنيب اهلل األفغانية الشيوعية ملدة ثالث سنوات
بعد احلرب ،قبل أن تسقط على يد عناصر من
اجملاهدين .وأعقب ذلك حالة من الفوضى ،يف
وجود قادة اجملاهدين الغري قادرين على االتفاق
على هيكل احلكم ،الذين واصلوا تنظيم حتالفات
تقاتل من أجل السيطرة على األراضي ،مما أحال
البالد إىل حالة من الدمار.

توسع العمليات

مع نهاية املهمة العسكرية السوفيتية يف
أفغانستان ،أراد بعض اجملاهدين توسيع نطاق
مد اجلهاد اإلسالمي يف أجزاء
عملياتهم لتشمل ّ
أخرى من العامل ،كإسرائيل وكشمري .ولتحقيق
تلك الطموحات ،تشكلت عدة منظمات متداخلة
ومتشابكة ومنها تنظيم القاعدة ،الذي شكله
أسامة بن الدن مع اجتماع أولي عقد يف 11
أغسطس  .1988متنى ابن الدن القيام بعمليات
غري عسكرية يف مناطق أخرى من العامل ،ولكن
يف املقابل كان عزام يريد االستمرار يف الرتكيز
على احلمالت العسكرية .وبعد اغتيال عزام يف
عام  ،1989انقسم مكتب اخلدمات وانضم عدد
كبري إىل تنظيم ابن الدن.
يف نوفمرب  ،1989ترك علي حممد (وهو رقيب
سابق يف القوات اخلاصة) يف فورت براغ ،نورث
كارولينا ،اخلدمة العسكرية وانتقل إىل سانتا
كالرا ،كاليفورنيا ،ثم سافر إىل أفغانستان
وباكستان ،وشارك يف خطط ابن الدن .
وبعد ذلك بعام يف  8نوفمرب  ،1990داهم مكتب
التحقيقات الفيدرالي منزل السيد نصري شريك
علي حممد يف نيوجريسي ،واكتشف الكثري من
األدلة على املخططات اإلرهابية ،مبا يف ذلك
خطط لتفجري ناطحات سحاب يف مدينة نيويورك.
أدين السيد نصري يف عام  1993بتفجري مركز
التجارة العاملي ،وبقتل احلاخام مائري كاهانا يف
 5نوفمرب  .1990ويقال أن علي حممد يف عام
 ،1991ساعد يف تنسيق نقل أسامة بن الدن
إىل السودان.

حرب اخلليج وبدء العداء مع الواليات
املتحدة

بعد انسحاب اإلحتاد السوفييت من أفغانستان،
عاد أسامة بن الدن إىل اململكة العربية السعودية.
ووضع الغزو العراقي الكويت عام  1990اململكة
العربية السعودية وحكامها آل سعود يف خطر،
ففي السعودية أهم حقول النفط ،وهي على
مقربة من القوات العراقية يف الكويت ،باإلضافة
لدعوة صدام حسني لالحتاد العربي اإلسالمي اليت
ميكن أن جتمع املعارضة الداخلية.
مقارنة بالقوات العراقية ،كانت القوات
عددا.
السعودية جيدة التسليح ولكنها أقل
ً
عرض بن الدن خدمات جماهديه على امللك فهد
بن عبد العزيز حلماية اململكة العربية السعودية
من اجليش العراقي ،ولكن العاهل السعودي
رفض عرض بن الدن ،واختار بدال منه السماح
للقوات األمريكية والقوات احلليفة باالنتشار على
األراضي السعودية ،وهو ما أثار غضب بن الدن،
ألنه كان يؤمن أن وجود القوات األجنبية يف
«أرض احلرمني» يعترب انتهاك لألراضي املقدسة.
ً
علنا احلكومة السعودية إليوائها
وبعد أن انتقد
اجلنود األمريكيني ،نفي إىل السودان .وسحبت
منه اجلنسية السعودية يف  9أبريل  ،1994وتربأت
منه عائلته ً
علنا.

السودان

بني عامي  1992و ،1996ارتكز أسامة بن
بناء على دعوة
الدن والقاعدة يف السودان،
ً
من حسن الرتابي .وخالل هذه الفرتة ،ساعد
بن الدن احلكومة السودانية ،واشرتى أو أنشأ
عدة مؤسسات األعمال وأقام معسكرات لتدريب
املقاتلني.
كانت نقطة التحول الرئيسية يف العالقات بني
وجه أسامة بن الدن يف عام
الطرفني ،بعد أن ّ
 ،1993انتقاداته الالذعة للسعودية ،بعد دعمها
التفاقات أوسلو اليت وضعت طريق للسالم بني
إسرائيل والفلسطينيني.
كان الظواهري ومجاعة اجلهاد اإلسالمي املصري
مبثابة النواة لتنظيم القاعدة ،ولكنهم اشرتكوا
ً
أيضا يف عمليات منفصلة ضد احلكومة املصرية،
وكانوا أسوأ ً
حظا يف السودان .ففي عام ،1993
قتلت تلميذة صغرية يف حماولة فاشلة للجهاد
اإلسالمي املصري الغتيال رئيس الوزراء املصري
عاطف صدقي ،وحتول الرأي العام املصري ضد
تفجريات اجلماعات اإلسالمية .ألقت الشرطة
القبض على أكثر من  280من أعضاء اجلهاد
وأعدم ستة ]49[.ويف عام  ،1995كانت احملاولة
الفاشلة الغتيال الرئيس املصري حسين مبارك
اليت أدت إىل طرد احلكومة السودانية حلركة
اجلهاد يف مايو .1996

اللجوء إىل أفغانستان
طالبان

بعد انسحاب السوفييت ،أصبحت أفغانستان
فعليا بال سلطة حاكمة ملدة سبع سنوات،
ً
وعانت من القتال املستمر بني احللفاء السابقني
وجمموعات خمتلفة من اجملاهدين .وخالل
التسعينات ،بدأت قوة جديدة تظهر ،وهي حركة
طالبان اليت ترجع أصوهلا إىل طالب املدارس يف
أفغانستان ،والذين تيتم الكثري منهم من جراء
احلرب ،وكثري منهم تلقوا تعليمهم يف شبكة من
املدارس اإلسالمية املنتشرة سواء يف قندهار
أو يف خميمات الالجئني على احلدود األفغانية
الباكستانية.
ووفقا ألمحد راشد ،فإن مخسة من قادة طالبان
كانوا من خرجيي مدرسة واحدة ،دار العلوم
ً
أيضا باسم «جامعة اجلهاد»،
احلقانية املعروفة
اليت تقع يف بلدة صغرية يف أكورا خاتاك قرب
بيشاور يف باكستان ،واليت كان يدرس بها
الكثري من الالجئني األفغان .كانت هذه املؤسسة
تعكس املعتقدات السلفية يف تعليمها ،ويأتي
الكثري من متويلها من تربعات خاصة من األثرياء
العرب ،الذين يتصل بهم بن الدن .وهناك أربعة
من القيادات البارزة (مبا فيهم زعيم طالبان املال
حممد عمر جماهد) درسوا يف مدرسة مشابهة يف
قندهار بأفغانستان .ويف وقت الحق ،أنضم
الكثري من اجملاهدين إىل جانب طالبان لقتال
حممد نيب حممدي رئيس حزب احلركة االنقالبية
يف فرتة الغزو الروسي.
أدى استمرار االقتتال الداخلي بني الفصائل
املختلفة والفوضى بعد االنسحاب السوفييت ،إىل
منو وتنظيم طالبان وتوسيع نطاق سيطرتها على
أراضي أفغانستان ،وأسسوا ما أطلق عليه «إمارة
أفغانستان اإلسالمية» .ويف عام  ،1994احتلت
طالبان قندهار .وبعد حتقيق مكاسب إقليمية
سريعة ،احتلت العاصمة كابول يف سبتمرب
.1996
بعدما أعلنت السودان أن بن الدن ومجاعته مل
يعد مرحب بهم يف تلك السنة ،وفرت طالبان
اليت تسيطر على أفغانستان موقع مثالي لتنظيم
القاعدة إلقامة مقرها .متتعت القاعدة حبماية
حركة طالبان ،وبقدر من الشرعية ألنها كانت جزء
من وزارة دفاعها ،على الرغم من أن باكستان
واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة ،هم فقط من اعرتفوا حبركة طالبان
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تحقيقات

تاريخ تنظيم القاعدة وعملياته اإلرهابية...
كحكومة شرعية يف أفغانستان.
متتعت القاعدة مبالذ آمن يف أفغانستان اليت
تسيطر عليها طالبان ،حتى هزمية طالبان من
قبل جمموعة من القوى احمللية وشعبة األنشطة
اخلاصة شبه العسكرية بوكالة املخابرات املركزية
األمريكية ،والقوات اخلاصة باجليش األمريكي
والقوات اجلوية يف عام  .2001ويعتقد أن العديد
من قادة تنظيم القاعدة ،ال يزالون يف املناطق
اليت يتعاطف سكانها مع طالبان يف أفغانستان
أو يف املناطق القبلية على احلدود الباكستانية.

الفتاوى

أعلن تنظيم القاعدة يف عام  ،1996اجلهاد لطرد
القوات واملصاحل األجنبية من األراضي اإلسالمية.
وأصدر ابن الدن فتوى،
اعتربت إعالن عام للحرب ضد الواليات املتحدة
األمريكية وحلفائها ،وبدأ يف تركيز موارد القاعدة
ملهامجة الواليات املتحدة ومصاحلها .ففي 25
يونيو  ،1996مت تفجري أبراج اخلرب اليت تقع يف
مدينة اخلرب يف اململكة العربية السعودية مما
أسفر عن مقتل  19جندي أمريكي .ويف  23فرباير
 ،1998شارك أسامة بن الدن وأمين الظواهري
زعيم اجلهاد اإلسالمي املصري ،إىل جانب ثالثة
آخرين من الزعماء اإلسالميني ،يف توقيع وإصدار
فتوى حتت اسم اجلبهة اإلسالمية العاملية لقتال
اليهود والصليبيني أعلنوا فيها :
“إن حكم قتل األمريكيني وحلفائهم مدنيني
وعسكريني ،فرض عني على كل مسلم يف
كل بلد متى تيسر له ذلك ،حتى يتحرر املسجد
األقصى واملسجد احلرام من قبضتهم .وحتى
خترج جيوشهم من كل أرض اإلسالم ،مسلولة
احلد كسرية اجلناح .عاجزة عن تهديد أي مسلم
وذلك وفقا لقول اهلل تعاىل(( ،وقاتلوا املشركني
كافة كما يقاتلونكم كافة)) ،وقوله ((قاتلوهم
حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل))
بالرغم من عدم امتالك ابن الدن وال الظواهري
للمؤهالت العلمية الشرعية إلصدار الفتوى من
أي جهة إسالمية ،إال أنهم رفضوا سلطة علماء
الدين الذين اعتربوهم خدم حلكام دوهلم .وقد
إدعى العميل السابق للمخابرات الروسية ألكسندر
ليتفينينكو أن املخابرات الروسية دربت الظواهري
يف معسكر يف داغستان قبل مثانية أشهر من
إعالن فتوى عام .1998

مقتل أسامة بن الدن
اغتيل أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة فجر
اإلثنني  2مايو  2011يف أبوت آباد الواقعة على
بعد  120كم عن إسالم أباد يف عملية اقتحام
أشرفت عليها وكالة االستخبارات األمريكية
ونفذها اجليش األمريكي واستغرقت  40دقيقة.
وحدثت الواقعة إثر مداهمة قوات أمريكية خاصة
تدعى السيلز جملمع سكين كان يقيم به مع
زوجاته وأبنائه .ودار رحى اشتباك بني بن الدن
ورجاله وبني القوات األمريكية املصحوبة بعناصر
من االستخبارات الباكستانية وجنم االشتباك عن
مصرعه بطلقة يف رأسه.وقد متكن املدافعون
من إسقاط إحدى املروحيات األربع اليت هامجت
عموما
املنزل .تطورت احلركة اإلسالمية األصولية
ً
خصوصا خالل فرتة الصحوة اإلسالمية
والقاعدة
ً
يف العقود الثالثة األخرية من القرن العشرين
ً
تطرفا .وقد ذهب
إىل جانب حركات أخرى أقل
البعض إىل أن بدون كتابات املفكر اإلسالمي
سيد قطب ،ملا تواجدت القاعدة .فقطب قال أن
بسبب عدم تطبيق الشريعة يف العامل اإلسالمي،
فإنه مل يعد إسالمي ،وعاد إىل اجلاهلية.
ولكي يعود اإلسالم ،فاملسلمون حباجة إلقامة
«دولة إسالمية حقيقية» مع تطبيق الشريعة
اإلسالمية ،وختليص العامل اإلسالمي من أي
تأثريات لغري املسلمني ،مثل مفاهيم مثل
االشرتاكية أو القومية .يرى سيد قطب أن أعداء
اإلسالم يتضمنون «املستشرقني الغادرين»،
و»اليهود» الذين حييكوا املؤامرات لإلسالم.

ويف كلمات حملمد مجال خليفة ،الصديق مقرب
من أسامة بن الدن وزوج شقيقته « :اإلسالم
خيتلف عن أي دين آخر ،إنه أسلوب حياة .وحنن
حناول فهم ما يقول اإلسالم عن كيفية تناول
الطعام؟ من نتزوج؟ كيف نتحدث؟ .حنن نقرأ
تأثريا على جيلنا».
لسيد قطب ،وهو األكثر
ً
كان لقطب تأثري أكرب على أسامة بن الدن وعضو
آخر بارز يف تنظيم القاعدة ،وهو أمين الظواهري.
كان خال أمين الظواهري حمفوظ عزام ،من طالب
قطب وحماميه ومنفذ وصيته ،ومن آخر من رأوا
قطب قبل إعدامه .واستمع أمين الظواهري وهو
وتكرارا من خاله حمفوظ عن نقاء
مرارا
شاب
ً
ً
شخصية قطب والعذاب الذي قاساه يف السجن».
[ ]61وقد أعلن الظواهري عن تقديره لقطب يف
كتابه «فرسان حتت راية النيب».
كانت أحد أقوى تأثريات قطب فكرة أن العديد
من الذين يقال أنهم مسلمني ،أصبحوا يف عداد
املرتدين .األمر الذي ال يعطي فقط للجهاديني
«ثغرة شرعية لقتل مسلمني آخرين» ،لكنه جعله
شرعا» .من هؤالء املرتدين
«أمرا واجب التنفيذ
ً
ً
املزعومني ،قادة الدول اإلسالمية ألنهم فشلوا
يف تطبيق الشريعة.

الهيكل التنظيمي

على الرغم أن اهليكل احلالي لتنظيم القاعدة غري
معروف ،حيث مت احلصول على معلومات معظمها
من مجال الفضل الذي قدم للسلطات األمريكية
صورة تقريبية لكيفية تنظيم اجملموعة .بالرغم من
أن صحة املعلومات املقدمة من الفضل وما دفعه
للتعاون حمل شك ،إال أن السلطات األمريكية
اعتمدت على شهادته يف تصورها احلالي عن
تنظيم القاعدة.
أسامة بن الدن هو األمري ورئيس هيئة عمليات
القاعدة (على الرغم من أن هذا الدور قد يكون
شغله أبو أيوب العراقي) ،ويعاونه جملس
الشورى ،الذي يتألف من كبار أعضاء القاعدة،
والذي قدره مسئولون غربيون حبوالي عشرين
إىل ثالثني شخصا .ويتوىل أمين الظواهري
منصب نائب رئيس عمليات القاعدة ،بينما يتوىل
أبو محزة املهاجر زعامة تنظيم القاعدة يف العراق.
وتتوزع املهام داخل التنظيم كاآلتي :
* «اللجنة العسكرية»  :هي املسئولة عن
عمليات التدريب وتوفري األسلحة والتخطيط
للهجمات.
* «جلنة املال  /األعمال»  :هي اليت متول
العمليات من خالل احلواالت ،وتوفر تذاكر الطريان
وجوازات السفر الزائفة ،وتدفع األموال ألعضاء
القاعدة ،وتشرف على أرباح األعمال .ويف تقرير
جلنة  ،11 / 9مت تقدير أن القاعدة حتتاج مبلغ 30
سنويا إلجراء عملياتها.
مليون دوالر أمريكي
ً
* «جلنة الشريعة»  :تراجع الشريعة اإلسالمية،
وتقرر مطابقة مسارات العمل للشريعة.
* «جلنة الدراسات اإلسالمية  /الفتاوى» :
تصدر الفتاوى مثل فتوى عام  1998اليت حترض
املسلمني على قتل األمريكيني.
* يف أواخر التسعينات ،تشكلت «جلنة
اإلعالم» ،واليت تولت إصدار نشرة إخبارية،
ّ
شكل تنظيم
والعالقات العامة .ويف عام ،2005
القاعدة «السحاب» ،بيت اإلنتاج اإلعالمي هلا،
لتوفري احتياجاتها من املواد املرئية واملسموعة.
عدد األفراد الذين ينتمون إىل التنظيم غري
ً
ووفقا لفيلم بي بي سي الوثائقي قوة
معروف.
الكوابيس ،فاالتصاالت بني أفراد تنظيم القاعدة
ضعيفة .كان عدم إدانة أعداد كبرية من أعضاء
تنظيم القاعدة ،على الرغم من العدد الكبري حلاالت
االعتقال بتهم تتعلق باإلرهاب ،سبًبا للشك يف ما
إذا كان االنتشار الواسع للقاعدة موجود أم ال؟.
وبالتالي فمدى وطبيعة تنظيم القاعدة ال يزاال
موضوع خالف.
يرى بعض احملللني أن قيادة القاعدة تغريت
من «العرب» يف سنواتها األوىل ،إىل «قيادة
باكستانية تقريًبا» يف عام  .2007وقد ُق ّدر أن
جامعيا.
تعليما
 ٪ 62من أعضاء القاعدة تلقوا
ً
ً

عندما سئل عن احتمال ضلوع القاعدة يف
تفجريات لندن عام  ،2005قال مفوض شرطة
العاصمة السري أيان بلري « :القاعدة ليست
منظمة .القاعدة هي طريقة للعمل ...ولكن هذه
هي السمة املميزة هلذا األسلوب ..من الواضح
أن القاعدة لديها القدرة على توفري التدريب...
لتوفري اخلربة ...وأعتقد أن هذا هو ما حدث
هنا».
ومع ذلك ،يف  13أغسطس  ،2005ذكرت صحيفة
اإلندبندت نقال عن حتقيقات الشرطة واملخابرات
العسكرية ،أن االنتحاريني يف تفجريات  7يوليو
تصرفوا بشكل مستقل عن العقل املدبر للقاعدة
املوجود يف مكان ما يف اخلارج.
ما هي القاعدة بالضبط؟ ،سؤال ال يزال حمل
خالف .ففي فيلم بي بي سي الوثائقي قوة
الكوابيس ،يؤكد الكاتب والصحفي آدم كورتيس
أن فكرة القاعدة بوصفها منظمة رمسية هي
اخرتاع أمريكي يف املقام األول .يؤكد كريتس أن
اسم «القاعدة» عرض ألول مرة على اجلمهور عام
 ،2001يف حماكمة أسامة بن الدن والرجال األربعة
املتهمني يف تفجري سفارة الواليات املتحدة يف
شرق أفريقيا عام  .1998اسم املنظمة وتفاصيل
هيكلها ،قدمها مجال فضل يف شهادته ،الذي
زعم أنه عضو مؤسس يف املنظمة ،وموظف سابق
لدى أسامة بن الدن ]71[.ويف اقتباس من الفيلم
الوثائقي :
“ الواقع هو أن ابن الدن وأمين الظواهري أصبحوا
حمور جملموعة مفككة من املتشددين اإلسالميني
الذين جذبتهم االسرتاتيجية اجلديدة ،ومل يكن
هناك منظمة .كانوا فقط نشطاء إسالميني خططوا
لعملياتهم وبدأ ابن الدن التمويل واملساعدة،
ولكنه مل يكن قائدهم .كما ال يوجد دليل على أن
ابن الدن استخدم مصطلح «القاعدة» لإلشارة إىل
اسم اجملموعة حتى بعد  11سبتمرب ،عندما أدرك
أن هذا املصطلح من صنع األمريكيني” .
أثريت عدة تساؤالت حول مصداقية شهادة
الفضل ،بسبب تارخيه يف التضليل ،وأنه أدىل
بتلك الشهادة كجزء من صفقة بعد إدانته بالتآمر
ملهامجة املنشآت العسكرية األمريكية]74[]73[.
وقد قال سام مشيت أحد حمامني الدفاع يف
احملاكمة ،حول شهادة مجال الفضل :
“ كانت هناك أجزاء انتقائية يف شهادة فضل
وأعتقد أنها غري صحيحة ،للمساعدة يف تأكيد
صورة أنه ساعد األمريكيني .اعتقد أنه كذب يف
عدد من أقواله حول ماهية املنظمة .هذا جعل
القاعدة مثل مافيا جديدة أو شيوعيني جدد.
وجعل منهم مجاعة ،وبالتالي فمن السهل مقاضاة
أي شخص مرتبط بتنظيم القاعدة على األعمال أو
التصرحيات اليت أدىل بها ابن الدن” .

الهجمات 1992

يف يوم  29ديسمرب  ،1992قامت القاعدة بأول
هجماتها اإلرهابية بتفجري قنبلتان يف عدن .كان
هدفها األول هو فندق موفنبيك ،والثاني موقف
السيارات التابع لفندق جولدموهر .كانت تلك
التفجريات حماولة للقضاء على اجلنود األمريكيني،
وهم يف طريقهم إىل الصومال للمشاركة يف
جهود اإلغاثة الدولية للمجاعة ،يف إطار «عملية
داخليا ،اعتربت القاعدة التفجري
استعادة األمل».
ً
انتصارا أثار خوف األمريكيني ،ولكن يف الواليات
ً
املتحدة كان اهلجوم بالكاد يلحظ.
مل يقتل أحد من األمريكيني ،ألن اجلنود كانوا
يقيمون يف عدة فنادق خمتلفة ،وذهبوا إىل
مقررا .ولكن لوحظ أن اهلجوم
الصومال كما كان
ً
حموريا ،كما كان بداية تغيري يف اسرتتيجية
كان
ً
تنظيم القاعدة ،من حماربة اجليوش الستهداف
املدنيني,قتل شخصان يف التفجري ،سائح
أسرتالي وعامل فندق ميين ،وأصيب سبعة آخرين
معظمهم من اليمنيني ،جبروح بليغة.
قيل أن اهلجمات متت بعد فتوتني أفتاهم بها
عضو القاعدة ممدوح حممود سامل ،املعروف ً
أيضا
باسم أبو هاجر العراقي ،لتربير عمليات القتل
ً
وفقا للشريعة اإلسالمية .أرجع ممدوح حممود
سامل فتواه إىل ابن تيمية .ففي فتوى شهرية،

قال ابن تيمية أنه «يتعني على املسلمني قتل
الغزاة املغول» ،وبالقياس قال سامل أن «القاعدة
ينبغي أن تقتل اجلنود األمريكيني» .الفتوى
الثانية البن تيمية ،نصت على أن «املسلمون
جيب أال يقتلوا املغول فقط ،ولكن يقتلوا أي
شخص ساعد املغول ،والذين اشرتوا بضائع
منهم أو باعوا هلم» .وقال أن املارة األبرياء،
مثل عامل الفندق اليمين ،سيجدوا املكافأة بعد
املوت ،بالذهاب إىل اجلنة إذا كانوا صاحلني،
وإىل النار إذا كانوا عاصني .وأصبح هذا هو مربر
القاعدة لقتل املدنيني.

تفجري مركز التجارة العاملي 1993

يف عام  ،1993استخدم رمزي يوسف شاحنة
مفخخة ملهامجة مركز التجارة العاملي يف نيويورك.
كان اهلجوم يستهدف تدمري أساس الربج األول،
وبالتالي انهياره على الربج الثاني ،وبذلك يسقط
اجملمع بأكمله.
كان يوسف يأمل يف قتل  250,000شخص.
إهتزت األبراج ومتايلت ،ولكن األساس متاسك
وجنح رمزي يف قتل ستة أشخاص فقط (على
الرغم من أنه جرح  1,042آخرين ،وتسبب يف
إحلاق أضرار تقدر مبا يقرب من  300مليون دوالر
يف املمتلكات).
بعد اهلجوم ،هرب يوسف إىل باكستان ،ومنها
إىل مانيال .وهناك بدأ يف التخطيط لـ «عملية
بوجينكا» ،اليت خطط فيها لتفجري عشر طائرات
أمريكية يف وقت واحد ،والغتيال البابا يوحنا
بولس الثاني والرئيس األمريكي بيل كلينتون،
والصطدام طائرة خاصة يف مقر وكالة املخابرات
املركزية األمريكية .وقد اعتقل يوسف يف
باكستان يف وقت الحق]77[.
مل تشر لوائح االتهام األمريكية ضد أسامة بن
الدن بأي عالقة له بهذا التفجري ،ولكن عرف أن
رمزي يوسف شارك يف معسكر تدريب إسالمي
يف أفغانستان .وبعد إلقاء القبض عليه ،قال
يوسف أن املربر الرئيسي هلذا اهلجوم هو معاقبة
الواليات املتحدة على دعمها لالحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية ،ومل يشر إىل أية دوافع
دينية]78[.

أواخر التسعينات

تفجري سفارات الواليات املتحدة 1998

أدت عملية تفجري السفارات األمريكية يف نريوبي
ودار السالم ،إىل مقتل أكثر من  300شخص
وردا على التفجري،
معظمهم من السكان احمللينيً .
أطلق اجليش األمريكي واب ًال من صواريخ كروز
لتدمري موقع للقاعدة يف خوست يف أفغانستان،
ولكنه مل يلحق أذى بشبكة القاعدة.
يف أكتوبر  ،2000قام أعضاء من تنظيم القاعدة
يف اليمن بقصف بالصواريخ على املدمرة «يو
أس أس كول» يف هجوم انتحاري ،مما أسفر عن
أمريكيا وتدمري املدمرة وهي يف
جنديا
مقتل 17
ً
ً
امليناء .بعد جناح هذا اهلجوم اجلرئ ،بدأت قيادة
القاعدة يف التحضري هلجوم على الواليات املتحدة
نفسها.

هجمات  11سبتمرب

أحداث  11سبتمرب 2001

تعترب اعتداءات  11سبتمرب هي أكثر األعمال
تدمريا يف أمريكا ويف تاريخ العامل،
اإلرهابية
ً
واليت أسفرت عن مصرع ما يقرب من 3,000
شخص ،حيث اصطدمت طائرتني بأبراج مركز
التجارة العاملي ،وطائرة ثالثة يف وزارة الدفاع
األمريكية ،ورابعة استهدفت الكابيتول ولكنها
حتطمت يف بنسلفانيا.
قامت القاعدة بهذه اهلجمات عم ًال بفتوى عام
 1998الصادرة ضد الواليات املتحدة وحلفائها
من جانب القوات العسكرية بقيادة ابن الدن
والظواهري وغريهم.وتشري الدالئل إىل أن الفرق
االنتحارية قادها القائد العسكري للقاعدة حممد
عطا باالشرتاك مع ابن الدن وأمين الظواهري
وخالد شيخ حممد واحلنبلي كمخططني رئيسيني.

يتبع الصفحة 16

صفحة 16

Saturday 7 January 2012

السبت  7كانون الثاني 2012

Page 16

تحقيقات

تاريخ تنظيم القاعدة وعملياته اإلرهابية...
تتمة املنشور الصفحة 15

أرسل بن الدن عدة رسائل بعد  11سبتمرب
نافيا أي
 ،2001تشيد باهلجمات وشرح دوافعها
ً
تورط بها.وبرر ابن الدن اهلجمات باملظامل اليت
يشعر بها كل املسلمني ،وبالتصور العام عن أن
الواليات املتحدة تقوم بقمع املسلمني.
وأكد بن الدن أن أمريكا تذبح املسلمني يف
فلسطني والشيشان وكشمري والعراق ،وأنه حيق
ً
أيضا
للمسلمني الرد بهجوم انتقامي .وأدعى
أن هجمات  11سبتمرب مل تكن تستهدف النساء
واألطفال ،ولكن تستهدف رموز القوة العسكرية
واالقتصادية األمريكية.
هناك أدلة تشري إىل أن األهداف األصلية هلذا
اهلجوم ،قد تكون حمطات للطاقة النووية على
الساحل الشرقي للواليات املتحدة .ولكن يف
وقت الحق ،غريت القاعدة األهداف .كما كان
خيشى من أن مثل هذا اهلجوم «قد خيرج عن
نطاق السيطرة».

الحرب على اإلرهاب

يف أعقاب هذه اهلجمات ،قررت حكومة الواليات
عسكريا ،وبدأت يف إعداد القوات
املتحدة الرد
ً
املسلحة لإلطاحة بنظام طالبان الذي يعتقد أنه كان
يأوي تنظيم القاعدة .وقبل هجومها ،عرضت على
زعيم حركة طالبان املال حممد عمر فرصة لتسليم
بن الدن وكبار معاونيه .كانت أول القوات اليت
دخلت أفغانستان ،قوات شبه عسكرية من شعبة
العمليات اخلاصة بوكالة االستخبارات املركزية.
عرضت طالبان تسليم بن الدن إىل بلد حمايد
للمحاكمة ،إذا قدمت الواليات املتحدة األدلة
على تواطؤ ابن الدن يف اهلجمات .ورد الرئيس
األمريكي جورج دبليو بوش قائ ًال « :حنن نعلم
أنه مذنب .قوموا بتسليمه ».وحذر رئيس وزراء
بريطانيا توني بلري نظام طالبان قائ ًال «ختلوا بن
الدن ،أو ختلوا عن السلطة».وبعد ذلك بوقت
قصري ،قامت الواليات املتحدة وحلفائها بغزو
أفغانستان ،وباالشرتاك مع حتالف الشمال
األفغاني ،أسقطوا حكومة طالبان يف حرب
أفغانستان.

القوات األمريكية يف أفغانستان

نتيجة الستخدام الواليات املتحدة لقواتها اخلاصة
وتوفريها الدعم اجلوي لقوات التحالف الشمالي
الربية ،مت تدمري كال من معسكرات تدريب طالبان
والقاعدة ،ويعتقد أن كثري من هيكل عمل القاعدة
مت تعطيله .وحاول كثري من مقاتلي القاعدة بعد
فرارهم من مواقعهم الرئيسية يف منطقة تورا
بورا يف أفغانستان ،جتميع صفوفهم يف منطقة
جارديز الوعرة.
هامجت قوات املشاة األمريكية والقوات
األفغانية احمللية حتت غطاء مكثف من القصف
اجلوي األمريكي ،ودمروا مواقع القاعدة وقتلوا
أو أسروا العديد من املقاتلني .ومع أوائل عام
 ،2002واجهت القاعدة ضربة شديدة ،وبدا وكأن
غزو أفغانستان قد بدأ يؤتي مثاره .ومع ذلك ،ظل
عدد كبري مع أعضاء حركة طالبان يف أفغانستان،
وهرب كبار قادة القاعدة ابن الدن والظواهري.
احتدم النقاش حول طبيعة دور القاعدة يف 11
سبتمرب .وبعد بدء الغزو الذي قادته الواليات
املتحدة ،أصدرت وزارة اخلارجية األمريكية شريط
فيديو يظهر ابن الدن يتحدث مع جمموعة صغرية
من املقربني يف مكان ما يف أفغانستان ،قبل
وقت قصري من سقوط حكومة طالبان .وبالرغم
من تشكيك البعض يف صحته ،يظهر الشريط
تورط بن الدن والقاعدة يف هجمات  11سبتمرب.
ُبث الشريط يف العديد من القنوات التلفزيونية
يف مجيع أحناء العامل ،ورافقته الرتمجة اإلجنليزية
اليت قدمتها وزارة الدفاع األمريكية.
ويف سبتمرب  ،2004خلصت جلنة حتقيق احلكومة
رمسيا ،إىل أن
األمريكية يف اعتداءات  11سبتمرب
ً
اهلجمات وضعت ونفذت من قبل عناصر القاعدة.
ويف أكتوبر  ،2004أعلن ابن الدن مسؤوليته عن
اهلجمات يف شريط فيديو بثته قناة اجلزيرة،
قائ ًال أنه استوحاه من اهلجمات اإلسرائيلية على

أبراج يف حرب لبنان « : 1982وبينما أنا أنظر إىل
تلك األبراج املدمرة يف لبنان ،أتى يف ذهين أن
أبراجا يف أمريكا
نعاقب الظامل باملثل .وأن ندمر
ً
لتذوق بعض ما ذقنا ،ولرتتدع عن قتل أطفالنا
ونسائنا».
حبلول نهاية عام  ،2004أعلنت حكومة الواليات
املتحدة أن ثلثي قادة تنظيم القاعدة يف
الفرتة من عام  ،2001مت القبض عليهم من
قبل القوات شبه العسكرية بوكالة املخابرات
املركزية األمريكية ،ومنهم رمزي بن الشيبة وعبد
الرحيم النشريي وأبو زبيدة وخالد شيخ حممد
وسيف اإلسالم املصري .كما قتل حممد عاطف
وآخرين .على الرغم من اعتقال أو قتل العديد
من كبار عناصر القاعدة ،فإن احلكومة األمريكية
ما زالت حتذر من أن هذه املنظمة مل تهزم بعد،
وأن املعارك مستمرة بني القوات األمريكية
واجملموعات املتصلة بالقاعدة.

األنشطة اإلقليمية
إفريقيا

شاركت القاعدة يف عدد من التفجريات يف مشال
أفريقيا ،فض ًال عن دعم أحزاب يف احلروب األهلية
يف أريرتيا والصومال .ويف الفرتة من عام 1991
إىل عام  ،1996كان أسامة بن الدن وغريه من
قادة القاعدة موجودين يف السودان .لكن ومنذ
 25يناير  ،2007حتولت «اجلماعة السلفية للدعوة
والقتال» اجلزائرية إىل فرع لتنظيم القاعدة يف
منطقة مشال إفريقيا ،لتحمل اسم «القاعدة يف
بالد املغرب اإلسالمي».

أوروبا
تفجريات إسطنبول 2003

يف عام  ،2003نفذ إسالميون سلسلة من
التفجريات يف أسطنبول ،مما أسفر عن مقتل 57
شخص وإصابة  ،700ومت توجيه االتهام إىل 74
شخص من قبل السلطات الرتكية .سبق لبعضهم
مقابلة أسامة بن الدن ،وعلى الرغم من أنهم
رفضوا االنضمام لتنظيم القاعدة ،إال أنهم طلبوا
مساعدتها ومباركتها.

الشرق األوسط

شارك تنظيم القاعدة بعملياته يف مجيع أحناء
منطقة الشرق األوسط ،منذ منتصف التسعينات.
بعد توحيد اليمن يف عام  ،1990بدأت شبكات
غري معروفة يف توجية مهام لليمن يف حماولة
لتقويض رأمسالية الشمال .على الرغم من أنه
من غري املرجح أن يكون ابن الدن أو تنظيم
قاعدة السعودية قد شارك بها ،إال أن العالقات
الشخصية اليت أقاموها ،سهلت من مهمتهم يف
تفجري املدمرة األمريكية «يو أس أس كول».
يف العراق ،ارتبطت القاعدة بشكل غري مباشر
جبماعة التوحيد واجلهاد حتت قيادة أبو مصعب
الزرقاوي ،وكان هلا دور أساسي يف املقاومة
العراقية.

أنشطة اإلنرتنت

قال تيموثي توماس ،أن القاعدة يف أعقاب خروج

القاعدة من أفغانستان ،جلأت هي وحلفائها إىل
هربا من حالة التحفز الدولي ضدها.
اإلنرتنت
ً
ونتيجة لذلك ،أصبح استخدام القاعدة لشبكة
تطورا ،ومشل التمويل والتجنيد
اإلنرتنت أكثر
ً
والتواصل والتعبئة والدعاية ،وكذلك نشر
املعلومات ومجعها ومشاركتها.
يصدر بانتظام أمري القاعدة يف العراق «أبو أيوب
املصري» أشرطة فيديو قصرية متجد نشاط
اجلهاديني االنتحاريني .وباإلضافة إىل ذلك ،قبل
وبعد وفاة أبو مصعب الزرقاوي (الزعيم السابق
لتنظيم القاعدة يف العراق) ،فإن مظلة تنظيم
القاعدة يف العراق (جملس شورى اجملاهدين)،
كان له تواجد منتظم على الشبكة.
تشمل جمموعة الوسائط املتعددة ،التدريب على
حرب العصابات ولقطات لضحايا على وشك
أن يقتلوا ،وشهادات من االنتحاريني وأشرطة
الفيديو تظهر املشاركة يف اجلهاد .نشر موقع
على اإلنرتنت مرتبط بالقاعدة ،شريط فيديو
إللقاء القبض على رجل األعمال األمريكي نيك
بريج ،وذحبه يف العراق ،والذي كان الظهور
األول ألشرطة الفيديو وصور عمليات الذبح ،مبا
يف ذلك بول جونسون وكيم سون إيل ودانيال
بريل على املواقع اجلهادية .ويف ديسمرب ،2004
ُبثت رسالة صوتية يزعم أنها من ابن الدن على
موقع على شبكة اإلنرتنت مباشرة ،بد ً
ال من إرسال
نسخة منها إىل قناة اجلزيرة ،كما كان يفعل يف
املاضي.
حتولت القاعدة إىل شبكة اإلنرتنت لنشر أشرطة
الفيديو اخلاصة بها ،لكي تتيقن من أنها ستكون
معدلة ،بد ً
ال من خطر احتمالية تعديل حمرري
غري
ّ
اجلزيرة للفيديو ،وحذف أي مقطع ينتقد العائلة
املالكة السعودية .ويف رسالة البن الدن يف
ديسمرب  ،2004كان حديثه أشد من املعتاد،
واستمر ألكثر من ساعة.

تورط وكالة املخابرات املركزية
األمريكية..؟

هناك جدل دائر حول ما إذا كانت هجمات القاعدة،
هي ردة فعل سلبية لعملية وكالة املخابرات
املركزية األمريكية املسماة بـ «اإلعصار» ،اليت
كان هدفها مساعدة اجملاهدين األفغان أثناء
الغزو السوفيييت ألفغانستان .وقد كتب روبن
كوك وزير اخلارجية الربيطاني السابق يف الفرتة
من  ،2001-1997أن تنظيم القاعدة وأنصار بن
الدن هم «نتاج سوء هائل يف التقدير من جانب
األجهزة األمنية الغربية» ،وقال أن «القاعدة،
واليت جاء امسها من قاعدة البيانات .كانت يف
األصل ملف كمبيوتر حيتوي على معلومات عن
آالف اجملاهدين الذين مت جتنيدهم وتدريبهم
مبساعدة من وكالة املخابرات املركزية األمريكية،
هلزمية الروس».
ولكن العديد من املصادر املختلفة مثل صحفي
السي إن إن بيرت بريغن والعميد حممد يوسف
ضابط املخابرات العسكرية الباكستانية وعمالء
وكالة املخابرات املركزية الذين شاركوا يف
الربنامج األفغاني مثل فنسنت كانيسرتارو،
ينكرون أن وكالة املخابرات املركزية وال غريها

من املسئولني األمريكيني على اتصال مع
األفغان العرب أو ابن الدن ،ناهيك عن تسليحهم
أو تدريبهم.
ً
ووفقا لبريغن وآخرين ،أنه مل تكن هناك حاجة
لتجنيد أجانب ال جييدون اللغة احمللية والعادات
نظرا لوجود ربع مليون مواطن
أو طبيعة األرض،
ً
أفغاني على استعداد للقتال]103[.؛ واألفغان
العرب أنفسهم ،مل يكونوا يف حاجة لألموال
األمريكية ،ألنهم تلقوا عدة مئات من ماليني
سنويا من غري األمريكيني .وتقول
الدوالرات
ً
مصادر إسالمية أن األمريكيني ال ميكن أن يكونوا
دربوا اجملاهدين ،ألن املسئولني الباكستانيني
قد ّ
لن يسمحوا ألكثر من عدد قليل منهم بالعمل يف
باكستان وال أفغانستان ،وألن األفغان العرب
كان معظمهم تقريًبا من اإلسالميني املتشددين.
فمن الطبيعي أنهم معاديني للغربيني ،سواء كان
الغربيون يساعدون املسلمني األفغان أم ال.
كما قال بيرت بريغن الذي يعرف بإجرائه ألول
مقابلة تلفزيونية مع أسامة بن الدن يف عام
 ،1997فكرة مفادها أن «متويل أو تدريب وكالة
املخابرات املركزية األمريكية ألسامة بن الدن،
هي أسطورة شعبية .ليس هناك دليل على
ذلك .البن الدن ماله اخلاص ،وهو معاد للواليات
املتحدة .لقد كان يعمل يف اخلفاء ،وبشكل
مستقل .القصة احلقيقية هنا هي أن وكالة
املخابرات املركزية مل يكن لديها أدنى فكرة عن
هذا الرجل حتى عام  ،1996عندما أنشأت وحدة
لبدء ملالحقته ».ولكن كما اعرتف بريغن بنفسه
يف أحد احلوادث الغريبة ،أن وكالة االستخبارات
املركزية على ما يبدو ساعدت عمر عبد الرمحن يف
احلصول على تأشرية سفر.
للقاعدة تاريخ طويل مع وكالة املخابرات
املركزية ،وخاصة شعبة العمليات اخلاصة .وهذا
ما زاد شهرة عناصر العمليات اخلاصة يف وكالة
املخابرات املركزية ،على أنها هي القوة الرئيسية
للواليات املتحدة يف احلرب ضد تنظيم القاعدة،
وأنها حققت أكرب النجاحات.

نقد

ارتفعت موجة متصاعدة من الغضب يف العامل
اإلسالمي ،جتاه القاعدة وفروعها .وحذر علماء
دين ومقاتلني سابقني ونشطاء من تكفري القاعدة
للمسلمني ،وقتلها هلم يف الدول اإلسالمية
ً
وخاصة العراق.
ً
علنا نعمان بنعتمان األفغاني العربي
انتقد
والعضو السابق يف اجلماعة الليبية اإلسالمية
املقاتلة ،يف رسالة مفتوحة أمين الظواهري يف
نوفمرب  ،2007بعد إقناعه قادة مجاعته السابقة
املسجونني بالدخول يف مفاوضات سالم مع
النظام اللييب .ويف الوقت الذي أعلن فيه أمين
الظواهري انتساب اجلماعة لتنظيم القاعدة .ويف
نوفمرب  ،2007أطلقت احلكومة الليبية سراح 90
من أعضاء اجلماعة من السجن ،وبعد عدة أشهر
يف وقت الحق «وقيل إنهم ختلوا عن العنف».
يف عام  ،2007ومع اقرتاب الذكرى السنوية
السادسة هلجمات  11سبتمرب ،قام الشيخ سلمان
العودة رجل الدين السعودي وأحد آباء الصحوة،
بتوبيخ أسامة بن الدن ،حيث وجه الشيخ سليمان
خطاب إىل زعيم القاعدة على قناة إم بي سي،
شوهد على نطاق واسع يف شبكة تلفزيون الشرق
األوسط ،وخاطبه قائ ًال
“ أخي أسامة ،كم من الدماء أريقت؟ وكم من
األبرياء واألطفال واملسنني والنساء قد لقوا
مصرعهم ...حتت اسم القاعدة؟ هل ستكون
سعيدا للقاء اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنت حتمل
عبء مئات اآلالف أو املاليني من الضحايا على
ظهرك؟
ويف عام  ،2007انسحب سيد إمام الشريف
صاحب التأثري يف األفغان العرب واألب الروحي
للقاعدة واملؤيد السابق للتكفري ،بشكل مثري من
تنظيم القاعدة بعد إصداره كتابه «ترشيد العمل
ً
وفقا ملركز بيو
اجلهادي يف مصر والعامل».
لالستطالعات ،فإن تأييد القاعدة ّ
قل يف مجيع
أحناء العامل اإلسالمي يف السنوات األخرية.

صفحة 17

Saturday 7 January 2012

السبت  7كانون الثاني 2012

تتــمات

سليمان :على السياسيني االنتباه ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
قدمت مشروع تعديل دستوري لكيفية إجراء التعيينات .إلن االبقاء
على النهج احلالي ،أي إعتماد ثلثي أعضاء جملس الوزراء إلقرار
التعيني سيعرقل إجنازها .وعرب املشروع الذي سأقرتحه سأربط
بني الطائف وما بني دور رئيس اجلمهورية املفرتض أن يكون
حياديًا .أي أن جملس الوزراء يضع آلية حمكمة للتعيينات عرب
أجهزة الرقابة والوزير املختص ،على أن تقدم الرتاشيح اىل رئيس
اجلمهورية ،الذي سيطرحها على التصويت على قاعدة االكثرية
وليس الثلثني».
وقال ردا على سؤال :أنا طرحت العودة اىل احلوار جلهة مناقشة
االسرتاتيجية الوطنية ومعاجلة موضوع السالح من ثالث زوايا،
االوىل تنفيذ القرارات السابقة يف ما خص السالح الفلسطيين،
الثانية االفادة االجيابية من سالح املقاومة للدفاع عن لبنان عرب
االجابة عن االسئلة كيف ومتى وأين يستخدم ،والثالثة نزع السالح
املنتشر يف املدن .ولكن لالسف مل اتلق اجلواب االجيابي ،بسبب
مراهنة االفرقاء يف لبنان على الربيع العربي .وأنا قلت إن هكذا
رهان هو خسارة للبنان ،ومل أقل إن الربيع العربي سيخسر .وعلينا
معاجلة أمورنا بغض النظر عن نتائج الربيع العربي وجيب الفصل
بني الربيع العربي وحوارنا الداخلي يف لبنان .وعلى االفرقاء عدم
الربط بني رهاناتهم ومعاودة احلوار .وسأتابع اجلهود إلعادة إطالق
احلوار إذ بدأت أملس أن هذا الطرح بدأ يلقى قبو ً
ال أكثر.
كما اعترب ردا على سؤال ان استخدام التهديد باالستقالة أسلوب
مل يفلح داخل احلكومة« .وهذه الوسائل تعتمد يف كل دول العامل
ولكن املهم ان ال تتحول عندنا اىل وسيلة ابتزاز ،ومن يريد
االستقالة فليفعل ذلك وهذا هو النظام الدميوقراطي ،لكنهم ال
يفعلون».
ولفت النظر اىل «ان جملس الوزراء سيتابع درس مشروع قانون
االنتخابات النيابية ،واملوازنة والالمركزية االدارية».

ميقاتي وأسارتا

ويف املوضوع االمين ايضا ،لكن بشقه اجلنوبي أكد رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي «أن مهمة القوة الدولية يف اجلنوب لن
تكون منجزة قبل تسليم اجليش اللبناني مسؤوليات احملافظة على
األمن” .وشدد يف لقاء تكرميي أقامه على شرف القائد العام
للقوة الدولية اجلنرال الربتو أسارتا يف السرايا أمس االول على
“أن هذا االمر يتقدم يف اإلجتاه الصحيح ،من خالل التعاون املمتاز
بني اليونيفيل واجليش” .ونوه جبهود القوة الدولية لدعم احلكومة
اللبنانية يف احلفاظ على اهلدوء واالستقرار.
بدوره أكد اجلنرال أسارتا “أن قيادة الرئيس ميقاتي لتعزيز
التفاهم والتعاون يف لبنان ستعزز جهود القوة الدولية لتحقيق
أهداف القرار الدولي الرقم  .”1701وشدد على “أن زيارة
الرئيس ميقاتي جلنوب لبنان ،بعد وقت قصري من ّ
توليه منصبه،
ّ
قوية للقوة الدولية “ .وأكد “ أن كل نشاطات
شكلت رسالة دعم ّ
ّ
ُ
اليونيفيل يف خدمة السالم واألمن يف جنوب لبنان ما كانت لتنفذ
لوال تعاون اجليش اللبنانيّ ،
الذي برهن مرارًا وتكرارًا ورغم العوائق
حرفيته والتزامه الكبري تطبيق القرار .”1701
“التحسن الكبري يف بناء الثقة بني الطرفني يعود إىل
ورأى أن
ّ
تدابري االرتباط والتنسيق اليت ُوضعت عرب اليونيفيل ،وتعزيز
الشراكة الفعالة بني اجليش واليونيفيل والزيادة الكبرية يف
ّ
تشكل اساس النجاح يف تطبيق القرار
النشاطات املشرتكة واليت
“ان التطبيق الكامل للقرار يواجه حتديات
 .1701لكنه تدارك قائ ًال
ّ
أهمها
اسرتاتيجية ،علما أن العديد منها
ٌ
خارج عن نطاق اليونيفيل ّ
ّ
والتوصل إىل ّ
حل طويل األمد
التقدم حنو وقف دائم للنار
حتقيق
ّ
ّ
للمسؤوليات
للنزاع .ورغم حتقيق خطوات بارزة يف النقل التدرجيي
ّ
فإن
من اليونيفيل إىل اجليش يف إطار احلوار االسرتاتيجي اجلاريّ ،
والبحرية ،ال تزال يف حاجة إىل تعزيز
الربية منها
قدرات اجليش،
ّ
ّ
ّ
واملسؤوليات
فعال باألنشطة
قبل أن
يتمكن من االضطالع يف شكل ّ
ّ
ّ
العمليات.
املتصلة بالقرار  1701يف منطقة
ّ
ودائما مع دعم اجملتمع الدولي،
واذ أكد “التزام اليونيفيل،
ً
احليوية من الدول املساهمة يف القوة ملتابعة أنشطتها
واملساندة
ّ
العمالنية اجلارية يف اجلنوب وتعزيز تدابري االرتباط والتنسيق
ّ
القائمة بني اجليش وجيش الدفاع االسرائيلي”.

تشديد روسي  -ايراني ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
واشنطن يف جتاوب احلكومة السورية مع خطة احلل العربية إلنهاء
األزمة ووقف أعمال العنف».
للرد على الدوحة ،مشددة
وسارعت مصادر حكومية عربية يف القاهرة
ّ
على أن املراقبني سيبقون يف سوريا للتحقق من امتثال احلكومة
للتعهد بوقف «العنف» .ومن املقرر أن جتتمع اللجنة الوزارية العربية
بشأن سوريا يف القاهرة األحد لالستماع اىل الدابي وحبث النتائج
األولية اليت توصلت هلا بعثة املراقبني.
وأشار وزير اخلارجية السوري وليد املعلم ،خالل لقائه رئيس
حزب «السعادة» الرتكي مصطفى كماالك يف دمشق ،إىل «الدور
السليب الذي تقوم به احلكومة الرتكية يف حماولة منها لزعزعة األمن
واالستقرار يف سوريا» .وأكد «عمق العالقات اليت جتمع بني الشعبني

السوري والرتكي ،اللذين تربطهما وشائج التاريخ والثقافة واحلضارة
واملصاحل املشرتكة».
وقال الشيخ محد ،يف تصريح لوكالة األنباء الكويتية (كونا) بعد لقائه
بان كي مون ،انه ناقش مع بان «املساعدة الفنية اليت ميكن لألمم
املتحدة أن تقدمها لبعثة جامعة الدول العربية يف حال عودتها إىل
سوريا للمرة الثانية» .وأضاف «ناقشنا مع األمني العام حتديدًا تلك
املشكلة وجئنا إىل هنا للحصول على املساعدة الفنية والوقوف على
اخلربة اليت تتمتع بها األمم املتحدة ،ألنها املرة األوىل اليت تشارك
فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبني ومثة بعض األخطاء».
وعن نوع «األخطاء» ،قال محد «هذه هي التجربة األوىل بالنسبة لنا..
وقلت إن علينا تقييم أنواع األخطاء اليت ارتكبت ،ومن دون أدنى
شك أستطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا إىل هناك (سوريا) ال
لوقف القتل ،ولكن للمراقبة» .وأضاف «إن وقف أعمال القتل وسحب
القوات وإطالق سراح املعتقلني والسماح جلميع وسائل اإلعالم
الدولية بدخول البالد يقع على عاتق احلكومة السورية» ،مشددًا على
أن هذا ليس دور اجلامعة العربية .وتابع «إال أن هذا ال حيدث ويبذل
املراقبون جهدهم» ،مشريًا إىل «عدم توافر اخلربة الكافية لديهم».
وحول ما يتوقع أن حتققه اللجنة الوزارية برئاسته ،قال الشيخ محد
«إننا ذاهبون لتقييم مجيع جوانب الوضع وسنرى إمكانية استمرار
البعثة أم ال ،وكيف ميكننا مواصلة تلك املهمة إال أننا يف حاجة إىل
مساع إفادات من الناس الذين كانوا على األرض أو ً
ال».
وعن وجهة نظره حول إرسال امللف السوري إىل جملس األمن الدولي،
قال «حناول دائمًا إجياد حل لتلك األزمة يف جامعة الدول العربية إال
أن ذلك يعتمد على احلكومة السورية ومدى وضوحها معنا إلجياد حل
لألزمة».
وتتألف اللجنة الوزارية العربية من وزراء خارجية مصر والسودان
وقطر وسلطنة عمان واجلزائر ،لكن مصدرًا يف اجلامعة قال إنه ّ
مت
توجيه الدعوة لدول أخرى لتنضم إىل اجتماع األحد ،وإنه قد توجه
دعوة الجتماع عاجل لوزراء اخلارجية العرب كافة يف اليوم ذاته.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة مارتن نيسريكي إن الشيخ محد
وبان كي مون ناقشا «إجراءات عملية بشأن الكيفية اليت ميكن لألمم
املتحدة أن تدعم بها بعثة املراقبني» .وأضاف «الشكل الذي ميكن
أن يتخذ هو إجراء تدريب للمراقبني (العرب) برعاية مكتب املفوضة
السامية حلقوق اإلنسان .سيكون هذا تعهدًا حمدود النطاق لتدريب
املراقبني».
وقالت مصادر حكومية عربية إن مراقيب جامعة الدول العربية سيبقون
يف سوريا مدة الشهر للتحقق من امتثال احلكومة للتعهد بوقف
«العنف ضد املتظاهرين» .وقال مندوب عربي لوكالة «رويرتز» إنه
«من املستحيل أن تسحب اجلامعة العربية مراقبيها بغض النظر عن
حمتوى أي من تقارير» البعثة.
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) ان وفدًا من املراقبني زار
بلدة عربني يف ريف دمشق ،كما زار وفد آخر بلدتي املسيفرة
والسهوة يف ريف درعا .وزار وفد ثالث حي املرجة يف حمافظة حلب،
كما واصل وفد من املراقبني جوالته يف محاه حيث زار املستشفى
الوطين وقرية الربيعة.
وأكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية السورية جهاد مقدسي ،يف
تصريح لراديو «سوا» األمريكي ،أن السلطات السورية وفرت كل ما
يلزم لتسهيل عمل بعثة املراقبني العرب ،مشددًا على أهمية حيادية
التقرير األولي التمهيدي لرئيس البعثة.
تتعرض الستهداف ممنهج اهلدف منه ضرب
وقال مقدسي «إن سوريا
ّ
استقرار البالد» ،مشريًا إىل أن «هناك وقائع ملموسة توضح ذلك
مثل وجود حرب إعالمية ضد سوريا ،باإلضافة إىل دخول أسلحة
للبالد من جهات خمتلفة» .وأضاف «إن هناك جهات كثرية ال تريد
االستقرار لسوريا حيث إن السلطات السورية قرأت يف جملة «فورين
بوليسي» أن هناك حماوالت ألجهزة استخبارات ،سواء أمريكية أم
بريطانية ،لتسليح أو تقديم دعم لوجسيت جملموعة من املسلحني
لضرب استقرار البالد».
وأكد أن «حل املشكلة السياسية ال بد أن يكون من الداخل» ،موضحا
أن «هذا هو ما تعمل عليه السلطات السورية» ،داعيًا «اجملتمع الدولي،
وخاصة الدول العربية ،إىل ختفيف التحريض ومساعدة البالد للخروج
من األزمة».
ميدانيًا تظاهر آالف السوريني يف ساحة السبع حبرات وسط دمشق
«دعمًا لربنامج اإلصالح الشامل وللتأكيد على القرار الوطين املستقل،
رافضني حماوالت التدخل اخلارجي يف شؤون البالد».
واعلنت دمشق انها اطلقت سراح  552شخصًا مل «تتلطخ أيديهم
بالدماء» ،لينضموا اىل حواىل  3500شخص كان أفرج عنهم سابقًا.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيان« ،قتل تسعة
اشخاص بنريان قوات االمن يف قرية غريبة شرق مدينة دير الزور،
كما قتل شخص يف حي اخلالدية يف مدينة محص برصاص قناص،
اضافة اىل شخص يف مدينة القصري يف ريف محص».

عبد اجلليل حيذر من ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
مر ،اما التعامل مع تلك االشتباكات حبزم ووضع الليبيني يف مواجهة
مسلحة وهو امر غري مقبول ،او االنقسام فتقوم حرب اهلية.
واضاف عبد اجلليل يف هلجة حتذيرية واضحة انه يف حالة عدم توفر
االمن ،لن يسود القانون ولن حتدث تنمية ولن جترى انتخابات..
الناس سيأخذون حقوقهم بأيديهم.
وقال عبد اهلل ناكر رئىس جملس ثوار طرابلس من العاصمة
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طرابلس ان الوضع بات هادئا يف املدينة بعد هذه االشتباكات،
معتربا ان املتورطني فيها جمرد جمموعة خارجة عن القانون وال متثل
الثوار احلقيقيني .والتأمت جلسة مصاحلة بني قيادات اجمللس
العسكري مبصراتة وشارع الزاوية الحتواء هذه االشتباكات ،فيما
قال عبد احلكيم بلحاج رئيس اجمللس العسكري لطرابلس انه مت
تأمني منطقة االشتباكات ،اليت لفت اىل انها وقعت بسبب خالفات
حول تطبيق القانون .واعلن بلحاج مصرع اربعة اشخاص واصابة ستة
اخرين ،موضحا انه مت اعتقال بعض االشخاص املتورطني يف هذه
االشتباكات متهيدا لتقدميهم اىل احملاكمة .وشرعت احلكومة االنتقالية
يف تسجيل الثوار املقاتلني للتعرف على خلفياتهم العلمية واملهنية..
حيث صنفت الثوار اىل ثالث فئات تضم الراغبني يف االنضمام اىل
وزارتي الدفاع حلماية احلدود واملنشآت احليوية وحقول النفط ووزارة
الداخلية حلفظ االمن وضمان االستقرار مبرتبات اساسية تصل اىل
 ٦٠٠دينار شهريا.
احزاب سياسية
والغى اجمللس الوطين االنتقالي اللييب قانونا جيرم تأسيس االحزاب
السياسية ،فرضه يف  ١٩٧٢القذايف.
وافادت الوكالة الليبية ان اجمللس الوطين االنتقالي اعلن عن الغاء
قانون جتريم احلزبية الذي فرضه نظام القذايف االستبدادي لقتل
احلياة السياسية يف ليبيا وفرض فكره بالقوة على الليبيني .وقد
تأسست عدة احزاب يف ليبيا منذ سقوط معمر القذايف نهاية اب
وحتى قبل ذلك يف بنغازي شرق عاصمة الثوار طيلة ستة اشهر
كما جترى يف طرابلس هذه االيام االعداد من اجل تأسيس احزاب
سياسية.
وكان القذايف خالل حكمه الذي استمر اربعة عقود يدعو اىل
الدميقراطية املباشرة عرب املؤمترات الشعبية يف القاعدة اليت كان
يزعم انها تشكل هيئة احلكم العليا يف البالد .وكان القذايف يقول
انه ال يتبوأ اي منصب رمسي على قمة الدولة بل انه قائد يدلي
بتوصياته ،لكن نظامه يف الواقع كان يقوم على منوذج استبدادي
تعسفي مينع تأسيس االحزاب السياسية وال يتسامح مع منظمات
اجملتمع املدني املستقلة.
يف االطار نفسه بدأ سكان العاصمة الليبية يف طرابلس بتشكيل
حتالفات وفق انتماءاتهم ملدن ليبية اخرى استعدادا للمشاركة يف
احلراك السياسي الذي ستشهده البالد خالل املرحلة القادمة .وبادر
سكان طرابلس الذين تعود اصوهلم اىل مدينة ترهونة  ٨٠كيلومرتا
جنوب شرق العاصمة بتشكيل اول جتمع هلم متعهدين من خالله
العمل دعم العمل املؤسسي وبناء مؤسسات الدولة من جيش وامن
وطين.

االخوان املسلمون يثريون ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
االنتخابية ومنع مراقبني من دخول مقار بعض اللجان ،وبعض االخطاء
داخل اللجان االنتخابية ،اىل جانب اعمال عنف وبلطجة يف حمافظة
املنيا والدقهلية وقنا.
كما اشتدت حدة املنافسة بني االحزاب واملرشحني حيث تبادلت
احملاضر الرمسية بني حزب احلرية والعدالة ،الذراع السياسي ل
االخوان املسلمني ،وحزب النور ،الذراع السياسي للدعوة السلفية
يف مصر ،باتهامات الدعاية امام اللجان ،والسري مبكربات الصوت،
وانشاء خيمة لتوجيه الناخبني.
واشتعلت حرب اخرى بني حتالف الكتلة املصرية وحزب الوفد ،حيث
اكد الوفديون ان الكنيسة ما زالت تدعم مرشحي الكتلة ،بينما سعت
الكتلة اىل االتصال جبميع القوى السياسية املناصرة لفكرة الدولة
املدنية للتصويت لصاحلها.
يذكر ان التيار االسالمي ممثال يف حزبي احلرية والعدالة والنور،
خاض هذه املرحلة مبزيد من الثقة حنو حصد مزيد من املقاعد لتأكيد
اغلبيته يف الربملان.
هذا وادت الرسالة االسبوعية للمرشد العام جلماعة االخوان املسلمني
الدكتور حممد بديع ،اىل اثارة نوع من اجلدل يف االوساط السياسية
مبصر ،ملا ابداه من اقرتاب اجلماعة من حتقيق خالفة اسالمية.
وقال املرشد ،يف رسالته اىل اجلماعة اليت استحوذت على حنو
 ٤٠يف املائة من مقاعد جملس الشعب يف املرحلة االوىل والثانية
لالنتخابات ان اجلماعة اقرتبت من حتقيق غايتها العظمى واليت حددها
مؤسسها ،باقامة نظام حكم عادل ورشيد بكل مؤسساته ومقوماته،
يتضمن حكومة ثم خالفة راشدة واستاذية يف العامل.
وقال الدكتور صبحي صاحل ،عضو جملس الشعب عن حزب احلرية
والعدالة ،ان مصطلح اخلالفة االسالمية هو مصطلح تارخيي وليس
دينا او شرعيا .واضاف :هي ليست خالفة مبسماها القديم ،ولكن
مبنظور اخر حياكي النظم احلديثة ،مثل النظام الفيدرالي يف الواليات
املتحدة او ما يشبه االحتاد االوروبي ،يف وحدة االهداف السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،ولكن دون حكومة مركزية.
واوضح صاحل ان الرسالة االسبوعية للجماعة عن اخلالفة االسالمية
جاءت يف اطار ما تشهده الدول العربية وخباصة دول الربيع العربي
من تفضيل الشعوب للتيارات االسالمية يف االنتخابات بتونس
واملغرب ومصر ،وبالتالي اقرتابها من احلكم.
واضاف ان املعنى الذي اراده املرشد رمبا يشري اىل ان الشعوب
العربية اصبحت تتجه ألن تكون مرجعيتها ومشروعها النهضوي
اسالمي ،وبالتالي فان االنظمة احلاكمة ستكون اهدافها واحدة ،ما
يبعث الروح من جديد يف الوحدة العربية ،على حد تعبريه.
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رياضــة

البطوالت األوروبية بكرة القدم

إنكلتـرا :نيوكاسـل يفاجـئ
مانشـسرت يونايتـد (3ـ)0

الفريقان األوروبيان يستعرضان للفوز بـ «كأس
دبي للتحدي»

ميالن حيتكر اللقب وحيرزه للمرة
الرابعة على حساب سان جرمان (1ـ)0

فريق ميالن وأمامه كأس التحدي
إنكلرتا :مهاجم نيوكاسل السنغالي با يفتتح التسجيل بمضايقة مدافع
مانشسرت يونايتد فرديناند (أ ف ب)

فاجأ نيوكاسل يونايتد ضيفه مانشسرت يونايتد حامل اللقب بالفوز
عليه (3ـ صفر) ،أالربعاء ،يف ختام األسبوع العشرين من الدوري
اإلنكليزي بكرة القدم.
ورفع نيوكاسل رصيده إىل  33نقطة معززا موقعه يف املركز
السابع ،بينما جتمد رصيد يونايتد عند  45نقطة وفشل بالتالي
يف اللحاق جباره سييت الذي فك الشراكة بينهما بفوزه الكبري على
ضيفه ليفربول (3ـ صفر) ،أول أمس.
فعلى استاد «سبورتس دايركت ارينا» ،قدم نيوكاسل عرضا
قويا أعاد إىل الذاكرة بدايته القوية مع انطالق املوسم قبل ان
ترتاجع نتائجه وترتيبه تدرجييا ،وافتتح التسجيل بعد كرة طويلة
جتاوز على إثرها السنغالي دميبا با حارس يونايتد الدمناركي
انديرس ليندغارد ووضع الكرة يف شباكه ( ،)33رافعا رصيده
الشخصي إىل  15هدفا يف املركز الثاني على ترتيب اهلدافني.
ومع بداية الشوط الثاني ،صعب نيوكاسل مهمة ضيفه بتسجيله
اهلدف الثاني بواسطة الفرنسي يوهان كاباي من ركلة حرة (.)47
وثارت ثائرة مدرب مانشسرت يونايتد االسكتلندي اليكس
فريغوسون وأجرى  3تبديالت يف خط اهلجوم فدخل داني ويلبيك
مكان البلغاري دمييتار برباتوف ( ،)57واملكسيكي خافيري هرنانديز
مكان الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ ( ،)66والربازيلي اندرسون
حمل واين روني ( ،)75فلم تفلح هذه التغيريات يف التعويض او
حتى تقليص الفارق.
ويف الدقيقة األخرية من الوقت االصلي ،حاول مدافع يونايتد
فيل جونز إبعاد الكرة فتطاول هلا برأسه وأودعها شباك فريقه
مقدما هدية «غري مطلوبة أو ذات فائدة» للمضيف لتكون اهلدف
الثالث.
ويف مباراة ثانية ،سقط إيفرتون على أرض ملعبه غوديسون بارك
امام بولتون بهدف سجله حارسه االمريكي تيم هاورد بتسديدة من
حنو  35مرتا ( ،)63مقابل هدفني للفرنسي دافيد نغوغ ( )67وغاري
كاهيل (.)78
[ ترتيب الصدارة:
1ـ مانشسرت سييت 48 ،نقطة من  20مباراة.
2ـ مانشسرت يونايتد 45 ،من .20
3ـ توتنهام 42 ،من .19
4ـ تشلسي 37 ،من .20
5ـ أرسنال 36 ،من .20
إسبانيا
األمرين لتخطي ضيفه ملقة (3ـ،)2
عانى حامل اللقب ريال مدريد
ّ
يف ذهاب الدور الـ 16من كأس إسبانيا ،إذ دخل الشوط الثاني
من اللقاء الذي احتضنه «سانتياغو برنابيو» متخلفا بهدفني
نظيفني.
وبدا ملقة يف طريقه لتحقيق فوزه األول على ريال مدريد من
اصل  22مواجهة بينهما ( 21يف الدوري وواحدة فقط يف الكأس
كانت يوم امس) ،وذلك بعدما تقدم عليه بهدفني نظيفني سجلهما
سريخيو سانشيز واالرجنتيين مارتن دمييكيلس يف الدقيقتني 10
و.29
لكن النادي امللكي الذي خاض اللقاء بكامل جنومه ،جنح يف الشوط
الثاني يف تقليص الفارق عرب العب الوسط االملاني سامي خضرية
( ،)68ثم أدرك التعادل بعد دقيقتني فقط بواسطة االرجنتيين
غونزالو هيغواين ( ،)70قبل ان يتمكن الفرنسي كريم بنزميا الذي
دخل يف بداية الشوط الثاني بدال من الربازيلي كاكا ،من خطف
الفوز لفريق املدرب الربتغالي جوزيه مورينيو يف الدقيقة .78
ويف مباراة أخرى فاز ريال سوسييداد على ضيفه ريال مايوركا
بهدفني ألرانبورو ( ،)17وأغرييتشي (.)54

احتفظ فريق ميالن االيطالي بكأس دبي للتحدي بعد ان فاز به للمرة
الرابعة على التوالي ،وعجز فريق باريس سان جرمان بالتالي عن جتريده
من اللقب الذي احتكره النادي االيطالي منذ قيامه ،يف مباراة اقيمت
امام مجهور كبري استعرض فيها الفريقان على طريقتهما.
فقد احرز ميالن الكأس بفوزه االربعاء على الفريق الباريسي (1ـ صفر)،
على ملعب راشد يف النادي االهلي بدبي.
وسجل الربازيلي الكسندر باتو اهلدف يف الدقيقة الرابعة من املباراة
االوىل لسان جرمان باشراف مدربه اجلديد االيطالي كارلو انشيلوتي.
وسبق لـ»ميالن» أن احرز اللقب اعوام ( 2008على حساب هامبورغ
االملاني) و( 2009منتخب االمارات) و( 2010االهلي االماراتي).
واقيمت املباراة ضمن استعدادات الفريقني ملعاودة دوري بالدهما
نشاطه بعد فرتة االسرتاحة الشتوية.
ومحلت املباراة الكثري من االحداث كان ابرزها ان انشيلوتي الذي عني
مؤخرًا مدربًا للفريق الباريسي بدي ًال النطوان كومبواريه ،واجه فريقه
السابق الذي لعب له بني اعوام  1987و 1992ودربه من عام 2001
حتى  2009وقاده اىل اجنازات حملية وقارية عدة.
وافتتح ميالن التسجيل مبكرا بعد تبادل رائع للكرات بني السويدي
زالتان ابراهيموفيتش وباتو انهاه االخري بتسديدة بكعب قدمه يف مرمى
احلارس االيطالي لسان جرمان سيلفاتوري سرييغو (.)4
وحاول سان جرمان ادراك التعادل وسنحت له فرصتان خطريتان
أبعدهما حارس ميالن ماركو اميليا برباعة االوىل عرب تسديدة بعيدة
من الربازيلي اندرسون نيين ( )5والثانية بواحدة مماثلة من االرجنتيين
خافيري باستوري (.)15
ويف امجل لعبة يف املباراة ،كان ميالن قريبًا من تعزيز تقدمه بهدف
ثان بعد كرة خلفية من انطونيو توتشريينو اصابت العارضة وخرجت
(.)18
وشهد الشوط الثاني تبديالت كثرية يف صفوف الفريقني كان ابرزها
مشاركة جنارو غاتوزو يف ميالن بعد غياب طويل عن املالعب منذ
تشرين االول املاضي بسبب اصابته بشلل يف عينه.
ونشط سان جرمان يف الربع األخري من الشوط الثاني وكان نيين جنمًا
فوق العادة يف صفوفه وشكل اخلطر االكـــرب على مرمى كريستيان
ابياتي الذي حل بدي ًال الميليا.
وتـدخلت عارضة مرمى ميالن لصد تسديدة نيين البعيدة ( )77قبل ان
يقف القائم االيطالي يف وجه كرة الرتكي مولود اردينغ (.)80

الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة

ليكرز يصحو أمام هيوسنت ( 108ـ )99
صحا لوس اجنليس ليكرز على حساب ضيفه هيوسنت روكتس
(108ـ ،)99فيما حقق شيكاغو بولز فوزه الرابع على التوالي على
حساب ضيفه اتالنتا هوكس (76ـ ،)74امس ،ضمن الدوري االمريكي
للمحرتفني بكرة السلة.
على أرض ملعب «ستايبلس سنرت» وامام  ،18997تألق كوبي
براينت واندرو باينوم وقادا ليكرز لتعويض خسارة االحد امام دنفر
ناغتس والفوز على ضيفه هيوسنت بفارق  9نقاط ،وذلك بعد ان
سجل االول  37نقطة مع  8متابعات و 6متريرات حامسة ،فيما اضاف
الثاني  21نقطة مع  22متابعة متجاوزا حاجز العشرين يف فئتني معا
(نقاط ومتابعات او متريرات حامسة او صدات دفاعية) ،للمرة االوىل
يف مسريته االحرتافية.
كما ساهم اإلسباني باو غاسول بالفوز الرابع لليكرز يف مبارياته اخلمس
االخرية بتسجيله  14نقطة مع  8متابعات امام الفريق الذي حاول التعاقد
معه قبيل انطالق املوسم املصغر ،فيما كان كايل الوري واالرجنتيين
لويس سكوال االفضل يف صفوف الضيوف بتسجيلهما  22و 20نقطة
على التوالي ،كما اضاف االول  10متابعات و 9متريرات حامسة اال ان
ذلك مل يكن كافيا لتجنيب فريق والية تكساس خسارته الثالثة يف
مخس مباريات.

بطولة لبنان «بنك ميد» بكرة السلة

هوبس يعيد املتحد إىل دوامة
اهلزائموالـريـاضـي يكتسـح االنتـرانيـك
ضرب هوبس والرياضي بقوة يف ختام األسبوع الثاني وافتتاح
الثالث من بطولة لبنان «بنك ميد» بكرة السلة ،األول من خالل
فوزه املميز على املتحد طرابلس ،فتمكن من خلط أوراق الفرق
املرشحة حلجز مقعد يف املربع الذهيب والثاني من خالل اكتساحه
فريق األنرتانيك الذي ظهر من دون حول أو قوة.
وبالتأكيد فوز هوبس الذي حتقق على ملعبه يف جممع ميشال املر
بفارق  11نقطة (80ـ ،)69خدمه هو بالدرجة األوىل ،كونه وضع
نفسه يف املنافسة على مقعد يف املربع الذهيب إىل جانب احلكمة
وبيبلوس واملتحد ،حيث أن لكل منها  18نقطة من  4انتصارات و6
هزائم ،وخدم انيبال زحلة الذي ارتاح يف املركز الثالث برصيد 22
نقطة من  6انتصارات و 4هزائم.
ومن البداية فرض أصحاب األرض سيطرتهم وتقدموا (24ـ،)15
و(42ـ ،)24بنهاية الشوط األول ،بفضل سيطرتهم على املتابعات
( 55مقابل  18 ،)45منها حملمد همدر الذي سجل  11نقطة و11
لفرينون هاميلتون وعلي فخر الدين مع  23نقطة للثاني الذي
قدم أفضل مبارياته هذا املوسم ،فيما حقق النيجريي تشامربالين
اوغوتشي  21نقطة و 8متابعات و 7متريرات حامسة.
لكن األمر اخلطري ،كان يف الطريقة اليت خسر بها الفريق الطرابلسي،
الذي عاش أسبوعا سعيدًا بقيادة مدربه اجلديد األرجنتيين غيريمو
فيكيو قبل أن يعود إىل الصورة اليت تركه بها األمريكي بول
كافرت ،حيث مل يتمكن الفريق من اجياد احللول ،ووحده اوسنت
جونسون كان جيدًا ( 23نقطة و 5متابعات و 6متريرات حامسة)،
مع باسل بوجي  12نقطة ،فيما حاول مروان زيادة ( 10نقاط و16
متابعة) تعويض اخفاق الرتينيدادي كيبوي تريم ( 4نقاط فقط).
الرياضي * انرتانيك
ويف املنارة ،مل حيتج فريق الرياضي لبذل أي عناء للخروج بالنقاط
الثالث من املباراة اليت مجعته مع ضيفه االنرتانيك ،عندما أنهى
اللقاء بفارق  62نقطة (131ـ ،)69األرباع (39ـ23 ،14ـ39 ،15ـ19
و30ـ ،)21مؤكدًا انه جاهز خلوض دوري غرب آسيا ،حيث يستضيف
مباريات جمموعته يف الدور األول بدءًا من األربعاء املقبل.
وفنيًا مل ترق املباراة إىل املستوى املطلوب ،حيث كانت من
جانب واحد ،ومل يتمكن العبو األنرتانيك من إيقاف مضيفيهم،
الذين فرضوا إيقاعهم من البداية ،بتشكيلة أساسية على الرغم
من كون االنرتانيك يلعب املباراة بغياب األمريكي شيلتون كولويل
املريض ،والسبب أن املدرب فؤاد أبو شقرا يريد وضع التصور
النهائي للتشكيلة اليت سيخوض بها «السوبر ليغ» ،وحتى من بعد
التقدم الصريح واملريح ،أشرك البدالء املعتادين الذين ميكن أن
يعتمد عليهم يف البطولة القارية.
وليست النتيجة وحدها اليت كانت تشري إىل سيطرة الرياضي
وافضليته ،بل كان هناك تشديد من املدير الفين فؤاد أبو شقرا
على األداء اجلماعي املنسجم مع اجلدية املطلوبة ،دون مراعاة وضع
اخلصم ،فأمثر التعاون عن  40متريرة حامسة ،كان نصيب علي
حممود منها  10مع تسجيله  18نقطة ،وإمساعيل امحد  7مع 6
متابعات و 10نقاط ،وديورايك سبنسر  6مع  8متابعات و 21نقطة،
و 5جلان عبد النور الذي كان األكثر ترمجة لتمريرات زمالئه مع 31
نقطة.
ومع «السكور» العالي للرياضي كان من الطبيعي أن يساهم
اجلميع بالتسجيل فكان نصيب ويليام فارس  17وعلي كنعان
 ،10واجلميع يريد التأكيد ألبو شقرا جاهزيته ،فيما كان وضع
األنرتانيك مأساويًا وكأنه استسلم لقدره يف املركز ما قبل األخري
(األخري من نصيب الشباب زحلة املنسحب من البطولة) ،وهو املركز
الذي خيوله يف مواجهة «الباراج» مع ثاني دوري الدرجة الثانية ،ومل
يربز من األنرتانيك إال األمريكي ديواريك سبنسر ( 29نقطة) ،وراي
داغر ( 18نقطة مع  9متابعات).
وبعد املباراة أبدى فيكني اسكدجيان املدرب املساعد يف االنرتانيك
امتعاضه من أداء الالعبني وقال لـ»السفري»« :مل يكن األداء كما
ينبغي يف احلد األدنى ،ويبدو أننا سنذهب إىل «الباراج» ،وسنرى
ما ميكن أن نفعله يف املباريات املقبلة» ،أما املدير الفين للرياضي
فؤاد أبو شقرا فقال« :هذه التشكيلة ستخوض دوري غرب آسيا،
ونسعى للوصول إليها بأفضل صورة ممكنة».
ـ غاب عن تشكيلة الرياضي الالعب جو فوغل الذي مل يتم إدراج
امسه يف الئحة الالعبني الـ ،12وهو ما يدل على التوجه الذي
خيوض به الرياضي املباريات حتضريًا لدوري غرب آسيا ،الذي
ال ميكن لفوغل املشاركة فيه ،لوجود ديواريك سبنسر وإمساعيل
امحد.
ـ غياب العب االنرتانيك شلتون كولويل كان بسبب املرض ،حيث
أكد اجلهاز الطيب أن مشاركته يف املباراة كانت مستحيلة ،ألنه يف
الفراش ودرجة حرارته وصلت إىل األربعني.
ـ ال يزال عضو احتاد كرة السلة ومدير األنشطة الرياضية يف
النادي الرياضي جودت شاكر ،معتكفًا عن حضور جلسات اإلحتاد،
ولوحظ أكثر من مرة عدم جلوسه يف املنصة الرئيسية ،على الرغم
من عدم وجود أي من أعضاء اإلحتاد يف امللعب.
ـ يواصل مجهور النادي الرياضي مسلسل ابتعاده عن املدرجات
بكثافة ،كما هي احلال يف مباراة األمس حيث تناثر القليل من
اجلمهور يف املدرجات ،األمر الذي بات حيتاج إىل عمل جدي قبل
بداية دوري غرب آسيا.
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شركة «غرين فالي ديري» حاصدة اجلوائز

السيد سالم سكر

شهادة تقدير من املعرض امللكي
ال يزال صاحب شركة «غرين فالي ديري»
حيصد املزيد من جوائز التقدير جلودة ما
تنتجه شركته من أنواع األلبان واألجبان،
وآخرها جائزة معرض الفصح امللكي الثي
ّ
تسلمها من رئيس املعرض يف هامبوش.
وقد كتبت الصحف األوسرتالية الكثري عن
ّ
سكر ومما جاء يف أحد مقاالت
شركة سامل
ال»سدني مورنينغ هريالد»:
«انه يوم حار حيث قدم سامل سكر كأسًا
مربدًا من لنب املاعز» .وهو يقول عن التاريخ
الطويل لعائلته يف انتاج االلبان ألكثر من
 300او  400عام «حنن نقوم بهذا العمل من
جيل اىل جيل ورمبا اكون آخر واحد من العائلة
رمبا ال».
ويف مزرعته الصغرية يف غرب سيدني اسس
سكر ( 58عامًا) مصلحته الناجحة على مدى 15
عامًا متخصصًا يف هذه املنتجات ونقل عمل
عائلته التقليدي اىل اسرتاليا.
واشار سكر اىل لوحة رمسها الفيلسوف
اللبناني جربان خليل جربان وهي تطل على
جبل لبنان وهو جبل معروف يف لبنان علمًا
أن اصل عائلة سكر من مدينة بشري اليت
تقع على قاعدة اجلبل الشاهق مسقط رأس
جربان.
ويصف سكر املنطقة اليت حتيط ببشري

السيد سكر يستلم احدى الجوائز

السيد سكر وبعض الجوائز
باألرض الصعبة ولكن املاعز تعيش يف
البيئة القاسية .وكان والدا سكر يرعيان
اكثر من  400رأس ماعز وكانوا يرتزقون من
بيع منتجات حليبها مثل اجلنب واللنب املماثل
ملزرعته يف غرين فالي.
ً
حينما كان عمر سكر  18عاما هاجر من لبنان
اىل اسرتاليا حبثًا عن عمل وحياة جديدة .وكان
يعرف القليل عن اسرتاليا واللغة .ولكن كان
له اقارب يف سيدني .وقال «جئت من اجل
اإلستطالع واذا احببتها سوف اسكن فيها».
وبعد العمل ملدة  15عامًا
كلحام اوكسيجني
ّ
اراد العودة اىل الريف .وعام  1985اشرتى
منز ً
ال مع قطعة ارض واسعة يف Shanes Park
ّ
تطل على منطقة بلو ماونتنز .والشيء
ً
الوحيد الذي كان مفقودا هو حليب املاعز.
«اشرتيت بعض احليونات يف املزاد العلين
وانتجت حليبًا مل يكن يف استطاعيت استعماله
كله» .وقال «كان لي اصدقاء يف حمل
عينة من لنب املاعز فأحبوه».
اعطيتهم ّ
ويف التسعينات من القرن املاضي ازداد
الطلب على منتجات احلليب من قبل اجلاليات
الشرق اوسطية .وأضاف سكر وهو والد
لثالثة اوالد ويعمل  16ساعة يوميًا مبساعدة
زوجته ماري« :قبل ان اشرتي اآلالت املطلوبة
ّ
واعقم احلليب وانتج اجلنب
كنت احلب املاعز

السيد سكر مع وزير االعالم اللبناني وليد الداعوق

السيد سالم سكر بعد فوزه باحدى الجوائز
واللنب .واذهب اىل احملل واعود حتى ابدأ
ثانية واقوم بذات العمل كل يوم».
وبعد عام  1999اصبح اسم املصنع Green
 Valley Dairyمعروفًا وفاز مبيداليات يف
املعرض امللكي ملنتجات اجلنب واللنب .وكان
لدى سكر  40رأس ماعز ولكن القطيع نفق
بسبب اصابته بطريقة غامضة بالسم .وبدأ
سكر شراء احلليب من املنتجني اآلخرين
ويستعمل طنًا كل اسبوع.
ومع زيادة الطلب اصبح استعمال حليب
املاعز فقط غاليًا ..وبدأ استعمال حليب البقر
من اجل انتاج اجلنب واللنب .غري ان اكثر نوع
عليه الطلب هو اللنب املستخرج من حليب
املاعز.
ويشرتي اآلن سكر  40طنًا من حليب املاعز
و 20طنًا من حليب البقر اسبوعيًا.
وحينما بدأ كان دخله  4000دوالر سنويًا
والعام املاضي بلغ دخله  2،7مليون دوالر.
ويقول سكر ان معظم منتجات Green Valley
 Dairyتنتج تقليديًا باستعمال الزيت وامللح
للحفاظ عليه لوقت اكثر .وقد قدم كأسًا من
اللنب .وقال «انه لذيذ وذو نكهة شهية .
فهذه منتجات نعرفها منذ القدم».
استعراض البطولة النهائية خالل
واقيم
االحتفال الرمسي يف بيوم الزراعة وذلك

يف عرض عيد الفصح امللكي لسيدني امس
االول الثالثاء.
ويهدف اإلحتفال بيوم الزراعة اىل تسليط
الضوء على الدور احليوي للمزارعني ومساهمة
الزراعة يف االقتصاد االسرتالي ومنها :ابتكار
العرض يف الزراعة االسرتالية ،تعليم اجملتمع
عن مصدر الطعام وبناء التوعية اليت تلعبها
اجلمعية الزراعية امللكية يف مكافأة االمتياز
يف الزراعة.
وقد مت ترشيح سامل سكر من خالل جلنة
اجلمعية الزراعية امللكية لإلعرتاف يف
استعراض البطولة االفتتاحي ملساهمته
الفائقة يف مسابقات معرض عيد الفصح
امللكي لسيدني واملناسبات االخرى حيث
قدمت التهنئة لـ سكر.
وبعد االحتفال الرمسي باستعراض البطولة
شارك سكر يف مأدبة الغداء املخصصة
للمناسبة.
ّ
معلوم أن لسامل
سكر اهتمامات إغرتابية
ووطنية منها مشاركته يف افتتاح متحف
جربان يف سدني يف كانون االول املاضي
وعضويته يف اجمللس التجاري األسرتالي
العربي .باإلضافة اىل مشاركته يف حفل
انتخاب ملكة مجال اإلغرتاب دانييال رمحه يف
كازينو لبنان الصيف املاضي.
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Australia Day isn’t just about freedom and
wide-open spaces. We’re not just celebrating
our diverse blend of cultures. And it’s not just
about friends coming together for an all-day
eat-a-thon. We celebrate on 26 January because
tomorrow, we get to live it all over again.
To find out about celebrations near you,
visit australiaday.org.au
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احجزوا أماكنكم لسهرتي عيد امليالد ورأس السنة
أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

@áÓ«aÏæa@¿@Ú”ÜÎ@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NN›‡»€a@¿@Ò5Ç@NNÒåbnø@ÚﬂáÇ
—ÜÀ÷]<]ÁÀéj“]Ê<^‚4«e<^ﬁÖ^√â]<]ÁﬁÖ^Œ
V‰Ëàﬁ<{e<Ÿ^íi¯÷

ميالد مجيد وعام سعيد

NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001
FaxZ@9892 4002
AddressZ@186 M188 Hawksview St~
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161

Ph: 9709 8081

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

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST

7

DAYS
&
NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

WINNERS

2011

WINNER

2010

2008

2010

$10

.....................................................................................................
2008

.........................................

AGAIN

WINNER

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

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
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126

www.abbottdiabetescare.com.au

L2382387-080911

OPEN
TILL
8PM
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الساعة معلنًا
الع
خرج ُ
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إلفرتاس
ُ
ِ
َّ ُ
َّ
التف ِ
احات الطازجات من أشجارنا ،متامًا مثل الطيور

أسرتالي
سنجاب
السوداء اجلائعة .أو مثل
غريب غري
ٍ
ٍ
ّ
ِّ
ٍ
متسللل ،يف حلكة ليالي الصيف ،إىل بستان
مألوف
ٍ
شاعري يف كانربا
بيت
جدران
على
مسرتخي
ّ
إنطفاءات السنني ال
جيم ُل مالحمها إال الوالدات
ُ
ِّ
بصيص قصة ُحب يف
اجلديدة يف حياتنا ،لربمَّ ا
ُ
ٍ
خليج
منفرج على
واد شهيق
مطل على
نزل
مقهى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
حبري
ٍ
ٍ
ومضات
توركوازي اللون  ،تنتابه
فوسفورية باهرة،
السن أن ميضوا ما تبقى
هناك حيث أعتاد الكبار يف ِّ
شق املاء ،هناك،
هلم من أيام  ،يفرطون يف ِع ِ
يلتقي
عجوزان ويتعانقان ويفتحان أمامنا صفحة بعنوان:
ِ
غدًا
يقية
وللحياة
نهار آخر ،وللحب موعد،
َّ
ٌ

إنطفاءات السنني ،ال ُيشعلها من جديد ،إال بريق
أمل يف عيون طفلة ،أو وردة محراء مشكولة يف
َ
يزين ُع َ
ُ
طوق يامسني
صبية فاحم  ،أو
شعر
نق
ِّ
ّ
َّ
فاتنة جيداء ،تتطلع من شرفتها ،للضفة األخرى من
البحر ...وكأنها تقول لنا أن هناك حبرًا خلف حبر،
ً
وحياة بعد حياة
الوالدات اجلديدة
وحدها تفرحنا يف ليلة رأس
َ
ً
ً
ٍ
للحظة قادمة،
مشعة
السنة ،فنضيء
ومشعة ملن
حنب ،وملن أضاء لنا ً
ً
مرة أو مرتني أو أكثر،
مشعة
الوجوه اجلميلة،
وتتوه ُج
أو مشعتني أو أكثر،
وتشع
ُ
َّ
ًّ
ُ
ٌ
ِ
جنمة على اجلبني ،وقمر على
الكتف األمين ،ونتبادل
التهاني
تشعلون
عام وأنتم
الشموع على الدربُ ...ك َّل
َ
َ
ُك َّل ٍ
ُ
الشموع يف القلب ،ك َّل
تشعلون
عام وأنتم
عام
َ
َ
ٍ
وأنتم خبري

Page
Page 24
22

٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
2012
الثاني
 كانون٤
7 السبت

Saturday
4 June
2011 2012
Saturday
7 January

Melbourne
Melbourne

ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Hatem

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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Tel/Fax: 03 9391 0686
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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اغلى  10سيارات لعام 2012-2011
 Bugatti Veyronبوغاتي فريون:

السعر 2.4 :مليون دوالر -تعد بوغاتي فريون السيارة األغلى
يف عامل السيارات ،وتعترب أسرع سيارة يف العامل ،حيث
تصل سرعتها من صفر إىل  60مي ًال يف  2.5ثانية ،وطرحت
باألسواق يوم  10يوليو ،وتبلغ سرعتها القصوى  267مي ًال
يف الساعة.

 Pagani Zonda Roadsterباغاني زوندا رودسرت:

السعر 1.8 :مليون دوالر -تصل سرعة سيارة باغاني زوندا
رودسرت من صفر –  60مي ًال  3.4ثوان ،مع سرعة قصوى تبلغ
 216مي ًال يف الساعة.

-Ferrari Enzoفرياري انزو:

السعر 670 :ألف دوالر -تشتهر سيارة فرياري إنزو بسرعتها
العالية ،فتصل سرعتها القصوى لـ  217مي ًال  /الساعة،
وتصل إىل سرعتها من صفر إىل  60مي ًال يف  3.4ثانية ،ومت
إنتاج  400سيارة منها فقط.

- Pagani Zonda C12باغاني زوندا :C12

السعر 667 :ألف دوالر -مت إنتاج سيارة باغاني زوندا C12
من قبل شركة صغرية يف إيطاليا ،وتعترب السيارة رقم
 15من حيث السرعة على مستوى العامل ،وتبلغ سرعتها
القصوى  215مي ًال /الساعة ،وتصل من صفر إىل  60مي ًال يف
 3.5ثوان فقط.

بقلم كميل مسعود

سورية مل تغب عن العرب والعرب اصحاب القضية املشرتكة
لن يغيبوا عن سورية اليت هي العضو االساسي يف الدفاع
املشرتك عن االرض والشعب الذي ال ميكن التفريط به.
سورية اسيء اليها من الداخل واخلارج ومن حوهلا وحواليها
وبالرغم من كل هذه االساءات ظلت متمسكة بقوميتها
العربية واالعمدة اليت قامت عليها.
اسيء اليها من اقرب املقربني هلا الذين اعتقدوا ان سورية
على مرمى حجر من االنهيار الكامل للنظام بناء على توصيات
جيفري فيلتمان.
ان من حيسب ذلك ويتخيله من اللبنانيني او من السوريني
او غريهم كالذي يزرع البحر ويستوطن الفضاء.
الشعب السوري متماسك مع االسد واجليش وسورية
ماضية يف ممارسة حقها املشروع يف حماربة املسلحني على
ارضها وخصوصا بعد دخول املراقبني العرب اليها ومراقبة
الوضع على االرض وقد تأكد المني عام اجلامعة العربية
نبيل العربي ان اجليش السوري قد خرج كليا من الشوارع
ولكن ما زال هناك قناصة يطلقون النار على الناس.
ان ما يدعو للسخرية يف هذا اجملال هو ان امريكا وحلفاءها
ال جيهلون اهلدف الذي تسعى اليه املعارضة املخربة وليست
املعارضة الوطنية.
امريكا عدوة العرب على رأس السطح وباالخص سورية
كونها دولة املمانعة يف املنطقة لذلك فمن الطبيعي ان
تدعم الثوار وتعمل على تأجيج نار الفتنة.
ولالسف هناك فئة من اللبنانيني تدعم الثوار ومتدهم باملال
والسالح وتعمل بقوة على توتري الوضع يف سورية.
وهناك فئة اخرى مشهود هلا بتقلباتها السياسية يوما
هنا ويوما هناك حتى جالء الوضع يف سورية عندها حتزم
امرها.
يبقى ان سفراء الدول الغربية واملوفدين اضحوا خمابرات
على دول املنطقة.
فيلتمان وخالل زيارته االخرية اىل لبنان قام بزيارة خاصة
اىل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيث حث الراعي
على دعم اجلهود الدولية لوضح حد حسب قوله لوحشية
النظام السوري ولكن فيلتمان الذي زار سورية اكثر من
مرة وشاهد اخلارجني على القانون كيف يدخلون البيوت
عنوة ويقتلون االطفال والشيوخ بوحشية غري مسبوقة مل
حيرك ساكنا وكأن هذه الوحشية ال تعــــنيه شيئا اكثر
من اسقاط النظام يف سورية ..فها من وقاحة اكثر من
ذلك؟!
وفيما يراهن احلاقدون على سقوط النظام يف سورية جاء
الرد دامغا من قبل الرئيس السوري بشكل اذهل اعداء
النظام داخل وخارج سورية عندما وافق االسد على دخول
مراقبني عرب اليها.
فاملدرسة السياسية واملمارسة من خالل مبدأ قومي عربي
والتمسك بالقيم العالية واهمها نظرته اىل االشقاء كل ذلك
ال بد ان يسجله التاريخ للرئيس االسد يف اشرف وانصع
صفحاته نظرا ملا قام ويقوم به.

 Lamborghini Reventonالمبورجيني:

السعر 1.6 :مليون دوالر  -تستغرق سيارة ريفينتون 3.3
ثوان لتصل سرعتها من صفر –  60مي ًال يف الساعة ،وتصل
سرعتها القصوى  211مي ًال  /الساعة ،وتتمتع بتصميم رائع
جدًا وباهظ التكاليف.

-Koenigsegg Agera Rوينيجسيج أجريا آر:

السعر 1.6 :مليون دوالر -تصل سرعة كوينيجسيغ أجريا
آر من صفر  60 -مي ًال  /الساعة يف  2.8ثانية فقط ،وتبلغ
سرعتها القصوى  235مي ًال  /الساعة ،وقد تصل إىل  270مي ًال
 /الساعة ،عن طريق إضافة بعض األدوات التكنولوجية.

 McLaren F1ماكالرين :F1

:SSC Ultimate Aero

السعر 654 :ألف دوالر -تصل السرعة القصوى لسيارة SSC
 Ultimate Aeroاملتميزة لـ  257مي ًال  /الساعة ،وتصل من
صفر إىل  60مي ًال يف  2.7ثانية ،كما أنها تعترب من أفضل 25
سيارة يف العامل من حيث األداء.

:Ascari10

السعر 650 :ألف دوالر -سيارة  Ascari A10رائعة تصل
سرعتها القصوى لـ  215مي ًال  /الساعة ،وتصل سرعتها
من صفر إىل  60مي ًال يف  2.8ثانية ،وتنتمي إلحدى شركات
السيارات الربيطانية يف بانربي – إجنلرتا.

:Saleen S7 Twin Turbo

السعر 555 :ألف دوالر -سيارة سالني  S7 Twin Turboأمريكية
رائعة ،تصنف من أسرع ثالث سيارات يف العامل ،وتصل
سرعتها القصوى لـ  248مي ًال  /الساعة ،وميكن أن تصل من
صفر لـ  60مي ًال يف  3.2ثانية فقط .سيارة سالني S7 Twin
 Turboأمريكية رائعة ،تصنف من أسرع ثالث سيارات يف
العامل ،وتصل سرعتها القصوى لـ  248مي ًال  /الساعة ،وميكن
أن تصل من صفر لـ  60مي ًال يف  3.2ثانية فقط.
السعر 970 :ألف دوالر -على الرغم من إن فريق ماكالرين F1
أعلن أنها ستكون أغلى وأسرع سيارة يف العامل ،وبالفعل
جنحوا يف أن تصبح سرعتها  240مي ًال  /الساعة ،وتصل من
صفر إىل  60مي ًال يف  3.2ثانية ،لكنها مل تصبح أغلى سيارة
يف العامل.

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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تحقيقات

العيش يف سوليدير :الناس أشباح ملوّنة
هنا ،يف وسط املدينة اجلديد ،حيث يبدو السكان سعداء ،بكثرة
املقاهي ،وزمحة احملال ،قد تتبخر األحوال يف حلظة .مرة بعد مرة
يصدق الزائر أن هذه املباني الكبرية فيها من احلياة لتبتسم،
ّ
فيسأل عن «السكان األصليني» وعن يومياتهم ،اليت تصنع احلياة
املدينية .لكن السائل ،يف نفسه ،وإن زار املدينة عشرات املرات،
قد ال يلمح ساكنًا واحدًا .ويف عشرات املرات ،قد ال حيدث شيء
إضايف باستثناء املطر

أمحد حمسن

الوسط التجاري ليس ميتًا .هذا صحيح .امليت ال يصدر أصواتًا.
ومثة ضجيج يف وسط املدينة .أصوات متشابكة ممزوجة بعضها
تئن خلف اجلدران أو بينها .إمنا ،يف حضرتها دائمًا.
بالبعض اآلخرّ ،
املكان مرسوم .حماط بالشرائط األمنية الصفراء ومكعبات الباطون
جمسم
املسلح .مكتوب على املكعبات :بريوت .املكعبات بباطونها
ّ
صممت معزولة ،ممنوعة من أي تفاعل مديين.
املدينة .املدينة اليت
ّ
إنه شيء يشبه الضجيج إذًا .فهو حمصور داخل البقعة اجلديدة،
«سوليدير» .الشركة ومشت املكان بامسها أيضًا ،واجلميع يعرف
ذلك.
وقد تصاحل الشعب مع الواقع ،ولو على مضض .لكن هذا املشهد
ٍ
خلوه من سكان عاديني
جبمود رهيبُ .كتب عن
اليومي مشبع
ّ
ّ
مصنفون طبقيًا .واجلميع تصاحل مع هذا أيضًا.
كثريًا .حتى عابروه
الزوار حمروسون باجلدران .اجلدران والضجر صفتان متالزمتان
ّ
ً
عادة .ويف «سوليدير» يتآلف العامالن .املباني العمالقة بال نوافذ.
ّ
يطل برأسه منها .يدخل
فالنوافذ اليت فيها مقفلة دائمًا .ال أحد
املوظفون إىل وظائفهم وخيرجون منها عرب أبواب صغرية ال تشبه
ضخامة املباني .كأنهم أشباح ملونة.
ُ
متتلئ املواقف بالسيارات وتتفشى
يف الصباح يأتي املوظفون.
رائحتها املؤذية قرب الربملان والسرايا ومقر األمم املتحدة.
يصرفون من أعمارهم يف أعماهلم بال تفاعل ُيذكر .سارة منهم،
رغم أنها عاشت يف نيويورك سابقًا .نظريًاُ ،يفرتض أن جتيد
سارة السباحة يف املدينة .لكن مه ًال « ...بريوت ليست مدينة».
«مسه ما شئت» ،تقول ،وتعطي األمثلة
ال تعرتف مبدينية املكان.
ّ
بسخاء« :جمموعة شوارع ،تقاطعات ُمفتعلة ،مشروع عقاري ناجح،
بازار لبناني بامتياز  ...إخل « .حذار أن تقول مدينة على مسمع
الصبية اليت تنقلت بني بروكلني ومانهاتن .تستدرك« :ال أقارن
ّ
بني بريوت ونيويورك  ...أقصد أن هذه البريوت نفسها ميكن
شحنها يف باخرة ونقلها إىل أي مكان يف العامل» .قد تفاجأ سارة،
إذا عرفت أن شحن املدينة نظرية معقولة .ففي وقت سابق ،كشف
مدير العمليات يف سوليدير ،منيب محود ،أن مشروعًا لتطوير وسط
مدينة جدة السعودية ،خطط له على أساس أن تنفذ «سوليدير»
املشروع املمتد على مساحة  6ماليني مرت مربع ،وجيمع تقريبًا 25
مليون مرت من األعمال .حينها ،أشار محود أيضًا إىل أن «سوليدير»
تشارك يف مشاريع أخرى مماثلة يف كل من القاهرة وعجمان.
مشاريع شحن املدن الباطونية.
يعيد مشروع «سوليدير» الذاكرة إىل حديث سابق للمعماري برنار
ً
مدينة .ببساطة ،بعد احلرب «مل
شويري .هو ال يعرتف ببريوت
تنب األمة» .وتاليًا ،بناء «سوليدير» ترقيع سابق ألوانه .العمارات
مرايا نائمة ،تعكس طبيعة الشعوب ،وتفسر حجم التفاعل بينها.
وبعيدًا عن فخ السياسة ،وما ُيقال عن «سوليدير» ،جيزم كثري من
املعماريني املرموقني يف لبنان بأن بناء وسط املدينة مل يكن
صدفة ،بل جزء من مشروع عقاري .أحد رجال األمن ،الذي يقيم يف
املنطقة ،حبكم خدمته العسكرية ،يبدو بعيدًا عن هذه التعقيدات من
الناحية النظرية .األمر بسيط بالنسبة إليه .هذه «ليست منطقته».
الرجل معتاد على «الغيتو» ،أي العيش مع جمموعة متطابقة يف
األمناط االجتماعية .ويف «الداون تاون» يأخذ الغيتو شك ًال رأمساليًا
مبالغًا فيه ،ال ميكن تلطيفه .رجل األمن ،حيضر زوادة األيام الثالثة
اليت يقيم فيها يف الوسط سلفًا .ما يؤمله أنه مل حيفظ الوجوه
اليت متر دائمًا قربه« ،رغم أنها متشابهة» .ال يفهم ما الذي يصيب
ّ
يتمشون قرب ساحة النجمة .يفرض املكان عليها
الناس حني
إيقاعًا سحريًا ،فتصبح كلها على ٍ
منط واحد .هنا« ،الفقراء يقلدون
األغنياء» ،جيزم.

التسوق يف «السوكس»

الدولة حاضرة بقوة هنا .لكن أين املواطنون؟ إنهم يف قرية
ّ
يتبضعون من أسواق بريوت.
الصيفي ،أو «الصيفي فيليج».
واألصح أيضًا« ،بريوت سوكس» .لفرتة طويلة ،مل تفهم زينة
أصل كلمة سوكسّ .
ظنته «مصطلحًا تركيًا»ُ ،تقسم ،للتأكيد.
اختلطت عليها األمور ،بني أمساء من نوع سوق الطويلة ،وسوق
ً
باحثة عن الرابط بني هذه املصطلحات
العتيق ،وأبو النصر ،إخل،
القدمية ،ومصطلح «سوكس» الذي اكتشفت الحقًا أنها مفردة
ّ
تدل على مجع «سوق» بالتينية هجينة .السيدة اليت تعمل على
«أطراف» املدينة تفهم أكثر من غريها التحول املديين الذي أصاب
بريوت ،ألنها كانت من سكان «الوادي» سابقًا ،أي وادي أبو
حتول ما كان ُيعرف بوسط البلد إىل مشروع
مجيل .ببساطة« ،لقد ّ

يف «الداون تاون» يأخذ الغيتو شك ً
ال رأسماليّاً مبالغاً فيه ال يمكن
تلطيفه (مروان طحطح)

عقاري» .ولألمانة« ،مشروع عقاري ناجح» ،لكنه يبقى عقاريًا وال
يعيد الروح إىل املكان .يالقيها يف ذلك أحد املسؤولني يف
ً
«صراحة» إذا كان «هناك سكان
بلدية بريوت .املسؤول ال يعرف
يف الوسط أص ًال»« .يظن» أو «يرجح» أن معظم «الذين نراهم»
سياح .وعندما
هم ضيوف وموظفون وطبعًا ...
نصر على عدد
ّ
ّ
ً
السكان ،حييلنا إىل «الصيفي فيليج» ،فرمبا «جند شيئا هناك».
عمال يرمون
وهناك ،ال آثار للحياة .جمرد مقاعد ال جيلس عليها إال ّ
تعب النهار ،ومطعم حيرس «القرية» ويقيس أهمية زائريه على
شكل ربطات العنق اليت يرتدونها .يف األساس ،ما الذي ميكن
املريفة أص ًال بفعل احلروب
أن تفعله «قرية» يف قلب املدينة
ّ
األهلية والنزوح املتواصل .وهلذا ،ما أوحي من حديث املسؤول،
أن العالقة بني البلدية والوسط ،عالقة رمزية ،يبدو منطقيًا يف
الصيفي .فهي تقتصر على املبنى البلدي اجلميل ،املزروع يف
ٍ
رابط امسي ـــــ رمزي ،حيث جيمع اسم املدينة بني
وسطها ،وعلى
وسطها وبلديتها.
«اجلوهرجية» الذين يفتحون
األصليون.
عمليًا ،اختفى املالكون
ّ
ّ
ً
أسواقهم باكرًا ،وسكان وادي أبو مجيل ،اليهود سالفا ،واملهجرون
الشيعة آنفًا .مجاعة الطبقة الوسطى الذين بنوا بريوت بعد املعاهدة
الشهرية بني العثمانيني والدول األوروبية يف نهايات القرن
التاسع عشر اختفوا أيضًا .بائع العصري وكشك الصحف وبائع
الفالفل غادروا بعد احلرب تزامنًا مع مغادرة زبائنهم .هل تستطيع
بلدية بريوت منح «ترخيص» هلؤالء للعمل يف شوارعها مث ًال؟ جيزم
مصدر يف البلدية بأن البلدية «ال تفكر بشيء مماثل إطالقًا».
اختفى اجلميع حتى الباحثون عن رزقهم يف زمحة املدينة .ولوال
«بيت الوسط» الغين عن التعريف ،ملا عرف أحد أن أحدًا يقطن
هناك .فقد حتولت ملكية األرض إىل أسهم يف شركة ضخمة .على
حمصن
األقل ،البيت ما زال بيتًا ،من الناحية اهلندسية؛ إذ إنه
ّ
ومزين بقناطر على
رملية ،كما أنه متعدد الطبقات،
صوانية
بواجهة
ّ
ّ
ّ
النسق العثماني القديم ،وفيه شيء من العمارة التوسكانية .حاله
حال الوحدات السكنية األخرى يف الوسط ،اليت «يتعذر» احلديث مع
سكانها ،لكونها حمروسة بالعوائق احلديدية ،وتبدو كاملهجورة من
كل شيء ،إال من رجال األمن .األخريون يف الصيفي يضحكون ،إذ
يسألون عن سكان وسرعان ما يطلبون منا املغادرة« .بيت الوسط»
شيء آخر ،فهو األخري املتبقي من املعامل القدمية ،وقد أضيف إليه
جيش من احلرس ،أصبحوا الواجهة اجلديدة للمكان .يتشابه احلرس
وال شبه بني البيت والتجمعات التجارية اجلديدة .ويحُ كى أن زوار
احلي اجلدد عملوا على «نقل» أو «طرد» السكان الذين جنوا من
ّ
هجمة «سوليدير» ،إىل مكان آخر ،فصارت على ما هي عليه اآلن:
منطقة جتارية ـــــ أمنية أكثر مما هي سكنية.
السياح متناقضون يف رؤيتهم هلذه الشركة ـــــ املدينة.
وللمناسبة،
ّ
كيارا اإليطالية تشعر بافتعال يف اجلدران« :كأن الذين بنوا هذه
املدينة بنوها لسنوات الحقة ال حلاضرها» .تعرف اإليطالية املقيمة
يف بريوت أن لبنان خارج من احلرب ،لكن ال عالقة لذلك بتخلفه
عن احلداثة ،املشكلة يف «صناعة احلداثة كما يف سوليدير» .تشعر
أن تلك املباني مستوردة ،وال «تشبه مثيالتها احلقيقية يف اجلميزة
وجبيل وكورنيش النهر» .وعلى نقيض منها ،حتب نور السعودية
الوسط «ألنه مثل أوروبا وال سيارات فيه» .يعين ذلك أنه ال
يشبه لبنان اآلن .وهذا يعيد الذاكرة جمددًا إىل نظرة املعماري
التسعينيات
اللبناني للمدينة« :عندما كنت تنظر إىل سوليدير يف
ّ
كنت تتساءل :إىل أي مدى يمُ كن أن يكون ما تفعله ديناميكيًا؟
ديناميات
خميبًا لآلمال ،فقد جرى التغاضي عن
غري ّ
ّ
أن األمر كان ّ
ور ّكز فقط على انعكاسها يف املستقبل غري املنظور».
بناء املدينة ُ
واملستقبل ،أي احلاضر ،صنع مدينة أشباح .صحيح انها أشباح
ملونة ،لكنها أشباح.

املكان الوحيد حيث يمكن رؤية عامل ينفض الغبار عن األعمدة
عمال الوسط
ّ

عند الظهر ،تتحرك الكراسي .أناس يدخلون املقاهي لساعات
وخيرجون منها .ال يرتكون أثرًا حتى .يهرع ُّ
الندل قبل اجلميع
لتنظيف حضور العابرين .يف التاسعة صباحًا ،جيب أن يكون
حسني أمام شارع املقاهي خيطو خطواته األخرية حنو املقهى الذي
يعمل فيه ناد ً
ال .يسبق اجلميع .التأخر يعين اإلنذار ،وتاليًا ،الطرد.
حتول
خسري».
ّ
سابقًا ،كان «فاتح ع حسابو»  .لكن «بيع الفول ّ
الفوال ناد ً
ال .مل يفكر حتى يف بيع الفول يف وسط املدينة « :شو
جمنون أنت؟» ،يضحك .الطريق طويلة من دير قوبل إىل العاصمة،
ومجاهلا (الطريق) ينتهي حلظة الوصول .يرى األشياء ذاتها يوميًا.
حفظ يف الشويفات رج ًال يدقق يف النفايات بشهوة ،وحفظ رج ًال
يشبهه قرب املقهى ميسح الغبار عن األعمدة املثبتة باألرصفة.
لكن األول يؤدي عمله بشهوة ،والثاني يداعب األعمدة بقرف.
ال عالقة لألمر بالعمل وطبيعته .العمال ـــــ غالبًا ـــــ حيبون أماكن
عملهم .قد يكرهون صاحب العمل أو يضيقون ذرعًا من الضغوط
اجلسدية اليت تواجههم ،لكنهم ،غالبًا ،حيبون املكان .يتبادلون
معه اليوميات ،فيرتك حوادث يف رؤوسهم ،ويرتكون فيه تعبًا.
حسني يكره العاصمة .يكره املكان .ال مكان واحدًا فيها يشبهه.
ال يطلب أن يصبح وسط املدينة «مثل حي السلم» ،يطلب فقط
أن تسقط األعباء النفسية اليت يسببها الناس هنا له .العاصمة
عصية عليه ،هو الذي ال يستطيع اإلقامة إال يف الضواحي .هنا
مكان عمل بالنسبة إليه.
وعلى نقيض من «استسالم» حسني ،لواقع املدينة ،تبدو ماريانا
الصبية اليت تعمل يف أحد حمال الثياب،
أكثر تفاع ًال منه بكثري.
ّ
صارت تشبه احملل ،وزبائنه .الزبون الذي يدفع ألف دوالر هو
زبون «عادي» .جمرد عابر .الزبون «املهم» هو الذي يدفع ألفي
دوالر أسبوعيًا ،كمعدل «وسطي» .صحيح أن ماريانا عاملة ،لكنها
«زبونة» أيضًا .صارت «تقسط» من احملل الذي تعمل فيه .ومع
احلسم ،ترتدي بنطلونًا قيمته  500دوالر أمريكي .تقسط البنطلون
على مخس دفعات ،فراتبها ال يتحاوز  600دوالر .تركت اجلامعة
اللبنانية أيضًا ،والتحقت باجلامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا،
ألنها جامعة «عصرية» .طبعًا ال يستند تقوميها إىل أساس علمي،
وتعرتف بذلك« :اآلي يو أس تي أال مود أكرت  ...بتعرف يعين،
ّ
ً
شارحة منط الدراسة األمريكي .ثم تردف
تعقب،
كريدي وهيك»،
ً
حبس
كأنها نسيت شيئًا هاما« :إيه إيه الدي تي بتشبه أمريكا،
ّ
هيك».
يف النهاية« ،الدي تي» ال تشبه أمريكا .وإن كان االصطالح الدال
حد
عليها بالغ األمريكية لغويًا .فيها مجود بات احلديث عنه روتينيًا ّ
مر «أمري» سكران
الضجر .وهي ،شبه مدينة ،مل تتحرك إال عندما ّ
وشتم البلد وأهله .حينها ،استنفرت «اللحظة» خنوة الشباب
وخيي على ابن عمي وأنا
والتحقوا بالشرطي ،على قاعدة «أنا
ّ
عمي على الغريب» .هؤالء الذين لطاملا شعروا بأنهم غرباء
وابن ّ
هناك وحبثوا عن سكان احتلوا أمكنتهم ومدينتهم .ومل جيدوا أحدًا
سوى ذلك السائح ،الذي اختزل يف «حلظة» كل عدائهم للمدينة.
وجدوا أنفسهم إىل جانب الشرطي ،الذي كان من املمكن أن يكون
نفسه ،الذي سئم «خدمته» يف الوسط التجاري .انتهت التحقيقات
وختدرت العالقة
والعقوبات .خرج الشرطي املعاقب ونامت القصة
ّ
مع املدينة اليت متثل أنياب «الدولة» االقتصادية بعد احلرب .الحقًا،
تكررت احلادثة ،وضرب «أمري» آخر ،لكن
ومنذ فرتة غري بعيدة،
ّ
احلادثة طمرت .فقد ضربه مرافقو إحدى الشخصيات السياسية.
هذه املرة اختلفت الدوافع ،وكانت احللول امليدانية سهلة .سكت
اجلميع .لكن ذلك القبول اجلماعي بالسكوت ال بد أن حيرك شيئًا.
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منوعات

العيش يف سوليدير:
الناس أشباح ملوّنة

التغيري البيئي يف العراق :انقراض حيونات وقدوم أخرى
تشهد مناطق عراقية ظهور حيوانات مل يعرفها العراقيون من قبل
فيما انقرضت أخرى كانت مشهورة بينهم.
وسيم باسم من بغداد :يشري إعالن وزير البيئة العراقي سركون
الزار صليو األسبوع املاضي عن تشكيل جلنة للحد من التعامل
مع احليوانات الدخيلة إىل العراق ،إىل التأثري الكبري للحكايات
واملشاهدات اليت ترتدد بني األوساط الشعبية والنخب عن دخول
كائنات حية إىل العراق مل يعهد بها من قبل.
و تؤكد وزارة البيئة العراقية على أنها شكلت جلنة للتحقيق يف
املوضوع السيما ما يرتدد من حقائق أو رمبا أوهام عن أفعى سيد
دخيل اليت تسببت يف مقتل عدد املواطنني ،اضافة اىل حيوانات
غريبة أخرى.
لكن الباحث وطالب املاجستري يف جامعة كربالء ( 108كم جنوب
غربي بغداد) أمحد عبيد يشري إىل ان القضية ال تتعلق بكائنات
حية دخيلة ،الن هذه املنطق مرفوض من الناحية العلمية ،لكن
املسألة ترتبط بالتنوع البيئي يف العراق وتأثريه على انقراض
بعض احليوانات ومقابل ذلك هجرة بعض الكائنات احلية من واىل
العراق ،حبسب الظروف البيئة املناسبة.

ّ
كأن الذين بنوا هذه املدينة بنوها لسنوات الحقة

على األقل ،أن حيفز الشك يف صدر الزائر عن هوية وسط بريوت
وإمكان تفاعله مع أهله .مرة بعد مرة ،يصبح السؤال أصعب،
وزوار أجدد .فحتى هواة املدينة اجلديدة
إذ يصبح هناك سكان
ّ
وأعداء النوستاجليا باتوا حماصرين بأسئلة ضخمة .أين النوافذ وأين
املنازل والعابرون والسكان األصليون؟ من هو هذا الذي جترأ
وأغلق «باب ادريس» ،راميًا املفتاح يف البحر القريب؟ قد تكون
راض عن تركيبة العاصمة،
اإلجابة يف «حادثة األمري» األوىل .ال أحد
ٍ
وإن كان فرش اخليام فيها ،ال يتخطى كونه انتقامًا من صورتها
املفروضة.

ّ
تبخر صاالت السينما

ّ
يطل على العامل
يف اخلمسينيات من القرن املاضي ،كان لبنان
من وسط عاصمته ،عرب السينما .بعد احلرب ،اختفت صاالت
«كريستال»« ،أوبرا»« ،أمبري» ،و»روكسي» .وبنومها حتت أنقاض
ّ
وخف العيش يف املدينة .فقد كان عدد
احلرب ،نام الزوار،
الصاالت وافرًا وتصميمها مرحيًا ،كما يؤكد أصحاب الذاكرة أن
تؤمن «أفضل الظروف لعرض األفالم» .كانت
التجهيزات كانت
ّ
الرقابة «مقبولة» ،باملقارنة مع البلدان العربية األخرى ،ومل يكن
«امل َ
مقص الرقيب يقتطع إال نادرًا ،على ذمة املتابعني .لكن ُ
قتطع»
تعد اليوم من كالسيكيات السينما العاملية ،مثل
كان من أفالم
ّ
«ساترييكون» للمخرج اإليطالي فدريكو فيلليين ،و»التانغو األخري
يف باريس» الذي أدى بطولته األمريكي الشهري مارلن براندو،
وأخرجه برتولوتشي .اليوم ،تعرض صاالت بريوت ،البعيدة عن
الوسط نسبيًا ،باملقياس الثقايف واالجتماعي ،أفالمًا هوليوودية
يف معظمها ،أقرب بنظر كثريين من متابعي السينما إىل التجارة
من السينما.
وهلذه األسباب ،يرى البعض أن غياب صاالت السينما عن وسط
راع
املدينة اجلديد يفسر «طبيعتها االستهالكية» حديثًا ،إذ مل ُي َ
تاريخ الصاالت القدمية نهائيًا ،علمًا بأن منطقة «البلد» اقرتنت
لفرتة طويلة قبل احلرب ،بالنسبة إىل كثريين ،بصاالت السينما،
أي شيء آخر .ويرفض هؤالء رفضًا قاطعًا اعتبار «جتاهل
أكثر من ّ
بناء الصاالت القدمية حدثًا عابرًا».
على العكس ،ففي العامل ،الصاالت قريبة من البيوت ،مهما اختلفت
الطبقات االجتماعية اليت ينتمي إليها سكان تلك البيوت ،وليس
كما يشاع هنا أن «السينما للميسورين فقط».

«نيو ــ سنسول»

وجممع «البيال»،
يف الطريق اليت تصل بني كورنيش املنارة
ّ
مثة كورنيش جديد« .السنسول» البحري املالصق لوسط املدينة
التجاري ،والذي يبدأ (نظريًا) من فندق السان جورج ،وميتد على
مساحة كبرية ،وصو ً
جممع املعارض الضخم .وللوهلة األوىل،
ال إىل ّ
ُيوحى للناظر أن املكان ممنوع ،فالناس فيه ،إن وجدوا ،يكونون
مبعثرين وقلة .كما أنهم للوصول إىل «السنسول» ،عليهم أن
يتخطوا مواقف السيارات ،ما جيعلهم خيتفون خلفها .إىل ذلك،
ورمبا على عكس املبتغى من مهماتهم ،فإن رجال األمن ،التابعني
ينفرون املارة ،الذين خيال معظمهم املكان مغلقًا.
لشركة خاصة،
ّ
ويتطلب الدخول إىل السنسول ثالث مراحل .أو ً
ال ،الرغبة يف
اكتشاف املشهد القابع خلف السيارات ،ثانيًا ،التجرؤ على ختطي
احلواجز الباطونية املغرزة بالكورنيش ،وثالثًا ،نسيان وظيفة رجال
األمن ،إذ ليس لألخريين سلطة ملنع الناس من الدخول ،لكن
اصطفافهم وحركتهم يف املكان يوحيان بذلك .فحني نتحدث عن
السلكية ،فإننا نتحدث عن
ببزات متشابهة ،وأجهزة
«رجال أمن»ّ ،
ّ
رجال ينفذون مهماتهم بدقة .وقد تكون املهمة «ختفيف» العبور
إىل السنسول قدر املستطاع!

ويتابع  :ال ميكن القول ان هناك كائن غريب دخل اىل العراق،
واغلب ما يقال هو شائعات ،ترتبط يف الغالب بالظرف االجتماعي
والسياسي وحتى االقتصادي ،وال ميكن ان توجد كائنات حية
طارئة على البيئة الن ذلك خيالف منطق العلم.
ويدعو عبيد اىل زيادة الوعي البيئي فيما يتعلق بالتعامل مع
احليوانات النادرة اليت غالبا ما تقتل حني يكتشف أمرها.
ويشري عبيد اىل التعامل اخلاطئ مع متاسيح الديوانية اهلاربة واليت
قتلت وكان يفرتض ان تنقل اىل مكان امن إلجراء التحليالت
والفحوص.
وعلى نفس الصعيد يشري أبو بشري (مزارع ) من اهلامشية (جنوب
بابل ) عن قتل الناس لتمساح صغري يف شط احللة.
ويف اغلب االحيان يفتك البشر بالسالحف الكبرية اليت تظهر على
الشاطيء ويتفاخرون باصطيادها.
ويعرتف حمسن السلطاني انه يقتل سنويا حنو أربعة إىل مخسة
سالحف كبرية مبجرد ظهورها على الشاطئ .ويفسر السلطاني ذلك
اىل انها تفتك باالنسان عند السباحة يف النهر.
كما يشري الطبيب البيطري ثامر احللي اىل ان األولوية جيب ان
تكون لزيادة الوعي البيئي يف العراق الذي خيسر سنويا املئات
من األنواع احليوانية النادرة حبجة انها حيوانات غريبة وتفتك
باالنسان.
ويشري ايضا اىل سخرية االشاعات اليت ينشرها البعض حول
وجود أفاعي وحيوانات غريبة نشرتها القوات االمريكية يف الرباري
العراقية لغرض افساد البيئة.
ويصدق كثريون ذلك ،فأبو حمسن وهو فالح مشال مدينة احللة
يعتقد ان كثرة األفاعي يعود اىل ماليني البيوض اليت نشرها
االمريكان يف األراضي العراقية.
ويدعو احللى اىل بث الوعي ايضا يف كيفية التعامل مع هجمات
احليوانات السيما األفاعي عرب وضع اخلطط ،وتطوير اإلسعافات
األولية لعالج لدغة األفعى وعضات احليوانات املفرتسة و الكالب
الضالة.
اجلدير بالذكر ان عام  2011شهد قصصا للعديد من حوادث هجوم
احليوانات (الغريبة ) على الناس يف املدن والقرى ومن ذلك
اهلجوم الذي أوضحه مدير شرطة الرميثة العقيد سعران عبيد حيث
قال ان حيوانات مفرتسة جمهولة هامجت احدى قرى بين عارض

القريبة من مقام السيد ابراهيم ( 7كم مشال غرب قضاء الرميثة)،
وأصابت عددا غري قليل من أبناء القرية جبروح بليغة نقلوا على
أثرها اىل املستشفى.
لكن الطبيب احللي يرى ان جتربته عرب السنوات املاضية مع هكذا
قصص ،يشوبها الكثري من املبالغة واملغالطات شأنها شأن الكثري
من األقاويل اليت تلوكها األلسن.
وأضاف  :اغلب الظن ان هذه احليوانات كالبا ضالة او ذئابا تهاجم
يف حاالت نادرة ،املواشي يف القرى واملدن الصغرية ،فينسج
الناس حوهلا الكثري من القصص.
ويتابع  :التنوع البيئي يف العراق ال يتيح نسج مثل هكذا حكايات
هلجمات شبة اسطورية ،فالبيئة العراقية حافلة بأنواع الكائنات
احليوانية املعروفة اليت تعيش بصورة متوازنة مع بيئتها.
ويتابع  :مل نلحظ إىل اآلن هجرات او هجرات معاكسة من واىل
العراق يف داللة اىل ان البيئة العراقية متوازنة ،وهي امتداد
للبيئة يف الدول اجملاورة اليت تشابه يف ظروفها البيئة العراقية
اىل حد كبري.
ويف عام  ،2007قال شهود عيان يف البصرة (  545كم جنوب
بغداد) ،ان حيوانا افرتس أشخاصا يف قرى نائية يف عمق
األهوار.
ووصف مواطنون احليوان املتوحش بأنه يشبه الكلب لكنه أكرب منه،
لكن يديه قصريتان ،ال
وله خمالب طويلة ،ورأسه مثل رأس الدب ّ
خيرج يف النهار بل يف الليل.
وعلى رغم شهود العيان فان الدكتور يف علم األحياء ابراهيم
طاهر ،يرى ان ظهور حيوان غريب مبواصفات ال حتددها فصيلة
حيوانية معينة ،يبدو اقرب اىل اخليال منه اىل احلقيقة.
و يضيف  :تواتر القصص ووجود شهود عيان ال يعين حقيقة وجود
هذا الكائن السيما وان اجلميع يتحدث عن شكل غريب حليوان
خيتلف كثريون حول مواصفاته وصفاته.
ويف الكثري من مدن العراق ،يسمع املرء عشرات القصص حول
احليوانات الغريبة.
ويشري ابراهيم ان املشكلة يف العراق هي عكس ما يتصوره الناس
فاملشكلة ليس يف ظهور حيوانات غريبة بل انقراض واختفاء الكثري
من األنواع احليوانية والنباتية يف العراق.
ويضيف :مساحات احلروب تسببت يف هجرة الكثري من احليوانات عن
أماكنها األصلية يف الرباري اليت أصبحت مسرحا حلروب طويلة.
ويتابع  :احنسار املناطق الزراعية ،ونقص املياه ،إضافة إىل
طغيان املساحات العمرانية واكتساحها للبساتني واملزارع سيتسبب
يف كارثة كبرية على التنوع البيئي الذي عرف به العراق الزمان
طويلة.
ويضيف  :من احملتمل انقراض انواع جديدة يف العراق كما انقرض
األسد الذي كان سائدا بشكل كبري جدا يف العراق.
ويأمل إبراهيم من وزارة البيئة يف العراق ان توضع اخلطط الكفيلة
حبماية التنوع احليوي ،عرب نشر الوعي وجعل اإلنسان يتعامل حتى
مع احليوانات املفرتسة بطريقة تتيح هلذه احليوانات العيش يف بيئة
آمنة ،فمن غري املعقول  -حبسب إبراهيم  -ان اإلنسان العراقي
يقتل أي حيوان يف طريقه ،جملرد انه مفرتس مثال.
اجلدير بالذكر ان مؤمتر األمم املتحدة للتنوع احليوي الذي انعقد يف
عام  2010دعا اىل وقف انقراض احليوانات بشكل كامل.
حبلول عام  ،2010لكن ذلك مل يتحقق .وحبسب مصادر املؤمتر فان
االنقراض ال زال مستمرًا وبشكل كبري ،وما زالت مساحات اجملال
احليوي للحيوانات والنباتات ،تنخفض بشكل مستمر يف خمتلف
أحناء العامل.

التحقيق مع مشتبه يف ضلوعه بهجمات على مراكز دينية يف نيويورك
قامت شرطة نيويورك صباح الثالثاء بالتحقيق مع رجل يشتبه يف انه رمى
عدة قنابل حارقة مساء االحد على حي كوينز يف نيويورك بينها اثنان على
مراكز دينية ،على ما اعلن قائد الشرطة راي كيلي خالل مؤمتر صحايف.
واوضح املفوض كيلي انه من املفرتض ان يكشف التحقيق اجلاري حاليا
ما اذا كان االمر يتعلق جبرمية عنصرية او تنم عن كراهية دينية ،مذكرا
بان اهلجمات مل تؤد اىل اي اصابات.
ومت القاء عبوتني ناسفتني على مركز االمام اخلوئي االسالمي بعيد انهاء
حواىل مئة شخص جتمعا هلم ،اال ان االضرار اقتصرت على اصابة يف
مدخل املركز.
كما مت اطالق عبوة ناسفة اخرى على منزل يضم معبدا هندوسيا ،وثالثة

على متجر تعود ملكيته اىل رجل ميين مسلم ،فيما استهدفت عبوة رابعة
منزال يقطنه مسيحيون.
وحبسب احدى الشهادات فان املشتبه فيه طرد من املتجر يف  27كانون
االول/ديسمرب عندما كان حياول سرقة احلليب والقهوة ،ووعد بالعودة
اىل املكان وفق املفوض كيلي.
واضاف كيلي ان عبوات من القهوة استخدمت يف اربعة من اهلجمات
اخلمسة .ومت حتويلها اىل قنابل حارقة عرب اضافة سائل شديد
االشتعال.
ويقطن حي كوينز يف نيويورك عدد كبري من املهاجرين من جنسيات
واديان خمتلفة خصوصا من اسيا وامريكا الالتينية والشرق االوسط.
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متفرقـات

تطوير جهاز جديد يعيد البصر لفاقديه! لكي ال تعانوا من الزحمة ..اليكم
الحذاء االلكرتوني!
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

السعودية يف املرتبة الثالثة الكثر
البالد استعماال لـ"يوتيوب"!
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كشفت اإلحصاءات الرمسية
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
حول استخدامات اإلنرتنت
يف العامل العربي عن إجراء
حنو  100مليون حبث يوميا
من العامل العربي على
حمرك البحث "غوغل" ،وأن
هناك  13مليون مستخدم
لإلنرتنت يف السعودية،
وأن السعودية حتل يف
املرتبة الثالثة يف متابعة
موقع الـ"يوتيوب" .وأكدت
األرقام خالل اللقاء الثالث
جملموعة مستخدمي تقنيات
"غوغل" جبدة ،مبشاركة
جنح بريطاني يدعى بيرت تريدواي يف التغلب على مشكلة املواصالت الفنان فايز املالكي ،أن
وزمحة املرور بابتكاره حذاء الكرتونيا جديدا ميكنه توصيل األشخاص السعودية تعد ثالث بلد يف
إىل اجلهات اليت يريدونها باستخدام جهاز
مشاهدة للـ"يوتيوب"
< FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]Fالتحكم عن بعد "رميوت العامل
<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F
<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F
كنرتول" .وتصل سرعة احلذاء إىل  15كيلومرتا يف الساعة وجمهز عرب اهلاتف اجلوال.
مبحركات تستمد طاقتها من البطارية وميكن للشخص تغيري اجتاه
سريه بواسطة متايل جسمه لليمني أو اليسار.
وأفصحت اإلحصاءات املعلنة عن مشاركة أكثر من  6ماليني
مستخدم عربي ملوقع "تويرت" وأكثر من  22مليون "تويت" من
وقال تريدواي" :إن احلذاء ميكنه السري ملسافة  4.5كيلومرت دون مشرتكي العامل العربي يف الربع األول من عام  .2011وكشف
احلاجة إىل تعبئة البطارية وأنه فعال يف توصيل األشخاص الذين اللقاء عن حمور مهم يتعلق باإلنفاق على التجارة اإللكرتونية يف
يرتدونه إىل منازهلم أو مقار عملهم أو أي جهة خيتارونها بأمان دول اخلليج ،وهي مسألة متثل حتديا كبريا يف العامل أمجع ،إذ
وسالمة.
أبانت األرقام أن حجم اإلنفاق على التجارة اإللكرتونية يف دول
اخلليج يف عام  2010بلغ حنو  3مليارات و 320مليون دوالر ،بينما
يتوقع أن يالمس حجم اإلنفاق هذا العام  5مليارات دوالر ،أي بنمو
<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F
 45يف املائة.
يصل لقرابة
<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F
<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F
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يف قفزة علمية رائدة قد تعيد النور ألعني الكثريين من فاقدي
البصر ،جنح فريق من العلماء األمريكيني يف تطوير جهاز دقيق
FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
العشر
حياكي وظيفة قرنية العني ستمكن يف غضون السنوات
املقبلة الكثريين من املكفوفني من استعادة أبصارهم خاصة من
بني األشخاص الذين فقدوه متأثرين بإصابتهم بأمراض.
وأوضحت "شيال نريبرغ" أستاذة املخ واألعصاب جبامعة "سانت
دييغو" األمريكية أن اجلهاز الدقيق املطور حياكي وظيفة الدورة
األمامية لقرنية العني اليت قد تتعرض للتلف خاصة عند اإلصابة
بأمراض لتتمكن من التقاط صور وإرساهلا اىل املخ لرتمجتها .وقد
استطاع اجلهاز الدقيق من خالل التجارب األولية اليت أجريت على
فئران التجارب حتى اآلن من متكينهم من استعادة إبصارهم يف
الوقت الذي يأمل فيه العلماء إمكانية جتربة اجلهاز اجلديد على
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅFاألحباث قد
اإلنسان يف غضون السنوات العشر املقبلة .وكانت
عكفت على دراسة آلية استخدام املخ للصور املنقولة له ونشاط
الدائرة الكهربائية لتمكني املريض من استعادة الرؤية.

مجعية مرياطة اخلريية
عقدت اهليئة العامة جلمعية مرياطة اخلريية اجتماعها السنوي
العام وبعد قراءة التقرير املالي واالداري مت انتخاب هيئة
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ادارية جديدة لعام  2012بعد ان انتهت مدة اجمللس االداري
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احلالي .وذلك يوم ]}^<
الظهر يف املركز االسالمي العلوي يف ماركفيل.
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<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
اجمللس]÷<ÌﬂjÀ
∂<ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È
<tÜ™ <Óju
على االخوة الراغبني]÷<Í�âÁ
االداري ان
لعضوية
بالرتشيح
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
يتقدموا بارسال طلباتهم اىل اي من االخوة التالية امساؤهم:
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe <gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
منري محود ،شوكت حممد ،امحد الزيين.
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Êاملوافق يف 1 - 6
آخر موعد لقبول طلبات الرتشيح يوم اجلمعة
مساء.
السادسة
  .2012الساعة]÷<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé
†<pÇ
<‹m
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صناعة قطار على شكل سيف
وسرعته  500كم يف الساعة!

وأوضح طاهر البلوي ،وهو رئيس جمموعة مستخدمي تقنيات "غوغل"
جبدة ،أن اللقاء الذي ينطلق يف نسخته الثالثة منذ إطالق أعمال
اجملموعة يف الربع الثاني من العام احلالي ،يعكس االهتمام بأن
السعودية باتت منافسة قوية على املراتب األوىل يف استخدامات
اإلنرتنت عرب خمتلف وسائل االتصال .وبالعودة لإلحصاءات ،كشفت
عن وجود مائة مليون حبث يوميا من الدول العربية لـ"غوغل" وحنو
 36ألف مستخدم عربي جديد بالـ"فيس بوك" يوميا ،إضافة إىل
تسجيل حنو مائة مليون مشاهدة للـ"يوتيوب" يوميا من الدول
حتميل ساعة كل دقيقة من الدول العربية.
العربية ،ومت
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

أجرت الصني يف
االسبوع
مطلع
جتربة على قطار
السرعة
فائق
بسرعة
ينطلق
 500كيلومرت يف
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
الساعة .والقطار
مصمم
اجلديد
على شكل سيف
صيين قديم وهو
من انتاج شركة
" سي  .ا س  .ا ر "
الفرعية احملدودة وهي أكرب شركة يف الصني لصناعة القطارات.
ونقلت وكالة انباء الصني اجلديدة "شينخوا" يوم االثنني عن شني
تشيون خبري القطارات قوله "انه سيكون مرجعا مفيدا لعمليات
السكك احلديدية فائقة السرعة".
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF

وقالت اإلحصاءات إن أكثر مواد البحث هي يف جمال األخبار والصور
والرياضة واملدونات ،وإن حنو  13يف املائة من البحث يتم عن
طريق اجلواالت و 200يف املائة نسبة ارتفاع البحث عن العام
املاضي .وتصدرت السعودية حبسب اإلحصائية الدول العربية
الستخدام اإلنرتنت عرب اجلوال ،وحلت ثالثة على مستوى العامل
يف نسبة مشاهدة الـ"يوتيوب" عرب اجلوال .كما بينت األرقام أن
حنو  15.08يف املائة من السعودية مشرتكني يف الـ"فيس بوك"
وأن حنو أكثر من  6،567،280مشرتك عربي يف "تويرت" سجلوا
حنو  22.750مليون "تويت" من مشرتكي الدول العربية يف الربع
األول من عام .2011

ونقلت بكني مورنينج نيوز عن تشاو شياو قانغ رئيس شركة "سي.
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
]÷<Çu]Áبالضرورة بهذه السرعة
÷<·^ﬂfتسري
القطارات لن
<≈^œf÷]Êهذه
قوله ان
اس.ار"
<ÿ“Ê <lÊ4eÊ
<ÿf¢]Ê
]<hÁﬂ¢
وحبسب األرقام ،فإن  70%من نشاط املستخدم العربي على
الفائقة واستطرد" :نهدف اىل ضمان سالمة عمليات القطارات".
]JÇuÁπ
اإلنرتنت عرب اجلوال يقضيه يف قراءة الربيد اإللكرتوني و %40من
سيء شهد تصادم قطارين
احلديدية من
السكك
صناعة
وعانت
عام<ÓâÁ⁄
]<gÈ«π
]<›^⁄˜] <^„œ◊õ
]÷<:
]<Ì⁄Ê^œπ
<^ÈuÊ
نشاطه على اإلنرتنت عرب اجلوال يقضيه لزيارة املواقع االجتماعية،
االقل .وتوقفت منذ ذلك
شخصا على
ومقتل 40
]¬^<ÂÅمتوز
]÷<ÖÇíيوليو
يف
]÷<ÍﬁÁÈ„í
<ÊÇ√÷] <ÃëÊ
]!< ]÷<ÎÑ
بينما مت إنفاق  3مليارات و 320مليون دوالر على التجارة اإللكرتونية
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
ويف
الصني.
يف
السرعة
فائقة
القطارات
صناعة
تقريبا
احلني
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
يف دول اخلليج عام  ،2010ومن املتوقع إنفاق � 5
مليارات دوالر
<^ﬂÀÈ◊u
السكك<·Á”Èâ
وزير ]÷<Üíﬂ
<·] <‹”Úﬂ€�ﬁ
<^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
ليو تشي جني الذي وقف
احلديدية
شباط اقيل
فرباير
العام.
يف دول اخلليج على التجارة
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄
هذا]¬<lÇ
اإللكرتونية <ÇŒ
<gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
وراء ازدهار القطاع بسبب مزاعم فساد لكنه مل حياكم بعد.
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ

حركة الشباب املسلم العلوي
دعوة النتخابات هيئة ادارية 2012
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50 king street, st marys
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World News

Syrian regime change only solution: Jumblatt

Progressive Socialist Party leader Walid Jumblatt. (Archive Photo/The Daily Star)
BEIRUT: Progressive So- weak” before leading the
cialist Party leader Walid Czechoslovakian “velvet
Jumblatt took a further revolution” and was one
step Tuesday in breaking of the fathers of the East
ranks with embattled Syri- European pro-democracy
an President Bashar Assad movement that led to the
by calling on Russia and fall of the Berlin Wall.
Iran to convince their ally, “All historic experiences
Syria, that a fundamental have proven that the peochange in the regime is ples’ movement moves
the only solution for the forward and does not go
current unrest there, now backward. What has been
built on null and void will
in its 10th month.
However, Jumblatt’s call not survive,” Jumblatt
fell short of publicly urg- said in a statement.
ing Assad to step down Referring to the current
as he faces the gravest wave of popular uprisings
challenge to his 11-year in the Arab world that has
rule from pro-democracy so far led to the overthrow
protesters demanding a of the leaders in Tunisia,
regime change. Jumblatt Egypt and Libya, Jumblatt
also urged fellow Druze in said: “The power of the
Syria not to join the Syr- weak has propelled and is
ian army and police in the propelling the Arab revolubrutal crackdown on pro- tions demanding freedom,
testers.
dignity and pride.”
In the meantime, the par- “If only the Russian leadliamentary Future bloc ership would consider the
of former Prime Minister principle of ‘the power of
Saad Hariri hoped that the weak’ in its approach
the Arab Spring uprising toward the current situawhich began in Tunisia tion through which its ally,
last year will go on in the Syria, is passing and the
New Year until the march need to acknowledge that
of change and democracy security solutions will not
has been completed in the solve the crisis which can
Arab world.
only be solved through a
Jumblatt called on Russia fundamental change in the
and Iran, which staunchly regime,” Jumblatt said.
support the Assad regime He added that it might be
against a popular upheav- better for Russia to advise
al that erupted in mid- the Assad regime that a roMarch, to reconsider their tation of power was more
approach on the crisis in important than clinging to
Syria, one based on the it and shedding blood.
principle of “the power of Jumblatt issued the same
the weak.”
appeal to Iran, which is
He cited V?clav Havel, the linked in a strategic alliformer Czech president, ance with the Assad rewho died last month at gime.
the age of 75. Havel was a “If only the Islamic Redissident playwright who public [in Iran] would also
spoke of “the power of the consider the principle of

‘the power of the weak’
and for Imam Khomeini’s
descendants to remember that this principle had
been applied during the
confrontation with the
shah of Iran and led to his
downfall in a major historic struggle,” Jumblatt
said.
“Iranian missiles may
have extensive power but
the echo of the words of
the great [Iranian] poet
Saadi Shirazi has a stronger effect,” he added, referring to Shirazi’s call for
undoing injustice on the
Syrian people.
Since the uprising began
in Syria in mid-March,
Jumblatt, who walked out
of the March 14 coalition
in August 2009 and took a
pro-Syria stance in January 2011 that led to the
toppling of Hariri’s government, has repeatedly
called on Assad to carry
out political reforms and
avoid a security crackdown on protesters.
In his Tuesday’s statement, Jumblatt also called
on the Druze community
in Syria not to take part in
Syrian authorities’ crackdown on protesters. “They
[Druze] in Syria, too, know
that peoples’ movement
does not go backward ...
The time has come to refrain from joining police
and military units which
are carrying out a crackdown against the Syrian
people,” Jumblatt said.
He added that scores of
Druze who joined the Syrian army had returned to
their parents in coffins as
a result of battling fellow
Syrian citizens.
The United Nations estimates that over 5,000
people, mostly civilians,
have been killed in the
crackdown since anti-government protests started
in March 2011, inspired
by uprisings across the
Arab world. Syrian authorities deny targeting civilians, blaming their deaths
on “armed gangs.”
The violence has drawn
broad international condemnation and sanctions,

but Assad remains defiant. The Arab League sent
in about 100 observers
a week ago to verify Syria’s compliance with the
organization’s plan that
requires the regime to remove security forces and
heavy weapons from city
streets, start talks with
opposition leaders and
free political prisoners.
Syria agreed to the plan,
intended to halt the crackdown completely, on Dec.
19. The Arab League’s
chief acknowledged Monday that killings have
continued even with the
monitors working on the
ground.
Meanwhile, the Future
bloc hoped that the Arab
Spring wave that began in
Tunisia last year will continue in the New Year until
“the march of change and
development has been
completed and democratic systems, traditions
and practices have been
spread throughout the
Arab countries so that the
new generations can have
the chance to express
their aspirations and
hopes and participate in
making their future away
from killings, repression
and domination.”
“The Future bloc has announced its position since
the beginning of these
blessed uprisings. It reiterates today its standing
on the side of the march
of Arab change and development and on the side of
the sovereignty of democratic systems and expansion of political participation,” the bloc said in a
statement issued after its
weekly meeting chaired
by former Prime Minister
Fouad Siniora.
Referring to the Arab
monitors’ mission in Syria, the bloc voiced “great
concern over the continued killings, sniping
and shooting on peaceful
civilian demonstrators”
and the failure of Syrian
authorities to release political prisoners and allow media outlets into the
country.
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U.N. chief to visit Lebanon next
week for talks with top leaders

BEIRUT: U.N. SecretaryGeneral Ban Ki-moon is expected to visit Lebanon next
week to meet with officials
as well as members of the
United Nations peacekeeping force deployed in the
south of the country, a government official told AFP.
The official, who spoke on
condition anonymity, said
Ban’s three-day trip would
start on Jan. 13.
The U.N. chief is to meet
with Lebanese President

Michel Sleiman, Prime Minister Najib Mikati and the
commander of the United
Nations Interim Force in
Lebanon.
On Jan. 15, Ban is also
scheduled to give the opening remarks at a two-day
U.N. conference in Beirut on
reform and transition to democracy in the Arab world.
Ban’s visit to Lebanon
comes amid concern over
the safety of UNIFIL troops
which have been the targets
of several attacks in recent
months.
The latest attack in December wounded five French
peacekeepers.
UNIFIL was initially deployed
in 1978 to oversee peace
along the Israeli-Lebanese
border but was boosted significantly following the devastating 2006 war between
Israel and Hezbollah.
It currently has about 13,500
troops and civilian staff.

Row over Ghosn claims not
aimed at army: Hariri

Future Movement leader Saad Hariri

BEIRUT: Former Prime
Minister Saad Hariri has
indirectly accused Marada
movement head MP Suleiman Franjieh of trying to
create discord between the
Lebanese and their army
over claims that Al-Qaeda
is operating in Lebanon.
“It is not helpful to try and
transform the issue as problem between the people and
the army. The problem is in
the inaccurate announcements that were denied by
ministers in the same government,” Hariri said in a
Tweet in Arabic Monday.
Franjieh said Monday that
Ghosn, a member of the

Marada Movement, was facing a violent campaign, adding that the attacks were in
fact targeting the Lebanese
Army.
Franjieh also upheld Monday Ghosn’s claims that AlQaeda was present in Lebanon and dismissed denials
by Prime Minister Najib Mikati and Interior Minister
Marwan Charbel.
Last month, Ghosn said on
two occasions that Al-Qaeda members were entering
Lebanon under the guise
of Syrian opposition activists and rejected March 14
coalition criticism that his
remarks served Damascus.
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Mikati pushes for consensus on
administrative appointments

BEIRUT: Prime Minister
Najib Mikati will wait for
political factions in the
Cabinet to agree on the
names of administrative
appointees before submitting them to Cabinet,
Grand Serail sources said
Tuesday.
The sources added that
Mikati met Tuesday with
the head of the Civil Service Council, Minister of
State Mohammad Qabbani, as well as with Foreign
Minister Adnan Mansour
to discuss the issue of
administrative appointments.
Mikati is taking all necessary legal steps set out in
the formula decided by former Prime Minister Saad
Hariri’s Cabinet, the sources added, but is awaiting
the results of ongoing
communications between
the different factions.
The sources acknowledge
that there are obstacles to
a future deal, but say Mikati will not wait long for
a decision. He will, they
say, ask that each post be
discussed separately in
Cabinet, where appointments will be decided either through consensus
or a vote.
But ministerial sources
say the issue is more simple than a consensus or
a vote, because appointing “category one,” [or
high level] employees to
vacant positions requires
a two-thirds Cabinet vote
and no single group controls such a majority in the
Cabinet.
If voting takes place, it
would continue until a
candidate receives the required two-thirds.
March 8 ministers, including Michel Aoun’s Free
Patriotic Movement, Amal
and Hezbollah ministers will not agree to any
appointments before a
Aoun-backed head of the
Higher Judicial Council is
appointed.
The same sources add
that President Michel Sleiman insists that his candi-

date be head of the Higher
Judicial Council, and Sleiman is supported in this
demand by ministers loyal
to Mikati and the Progressive Socialist Party.
The Maronite League’s
Mediation Committee and
the director general of
General Security, Major
General Abbas Ibrahim,
proposed several options
to resolve disputes over
Christian appointments,
but these options were all
rejected, either by Aoun
or Sleiman. These options
covered a number of positions including those on
the Higher Judicial Council, Customs, Tele-Liban,
the Economic Council, as
well as ambassadors.
The main obstacle faced
by the Mediation Committee was that Aoun and
Sleiman both insist on receiving a position or two
more than the other.
As for appointments in the
Foreign Ministry, Aoun
rejects the appointment
of UNESCO Ambassador Najla Assaker, whose
husband is Lebanon’s
ambassador to France, as
Lebanon’s ambassador to
Italy. Sleiman, meanwhile
insists that she be appointed to Rome.
FPM sources confirm that
despite Maronite Patriarch
Beshara Rai’s attempts to
forge a deal between Aoun
and Sleiman, his efforts
met the same fate as that
of the Joseph Tarabiehheaded Maronite Mediation Committee.
As Amal and Hezbollah
support Aoun in this dispute, and Mikati and Walid
Jumblatt back Sleiman,
neither Christian nor any
other appointments are
imminent unless Aoun or
Sleiman decide to give
ground on one or two
ministers. Only Mikati can
break the deadlock between the two leaders by
holding a vote on vacant
positions, as the votes of
his ministers could secure
the needed two-thirds majority.

Iran Defence Minister repeats warning to U.S.

The Nimitz-class aircraft carrier USS John C. Stennis (CVN 74) transits the Straits of Hormuz. (AP Photo/U.S. Navy, Petty Officer 3rd Class Kenneth Abbate)

TEHRAN: Iran on Wednesday reinforced its warning
to America against keeping a U.S. navy presence
in the oil-rich Gulf, adding
steel to a threat that Washington had dismissed as a
sign of “weakness” from
Tehran.
“Iran will do anything to
preserve the security of
the Strait of Hormuz” at
the entrance to the Gulf,
Defense Minister Ahmad
Vahidi said, according to
the website of Iran’s state
television.
“The presence of forces
from beyond the (Gulf)
region has no result but
turbulence. We have said
the presence of forces
from beyond the region
in the Persian Gulf is not
needed and is harmful,”
he was quoted as saying.
The comments echoed a
warning issued Tuesday
by Iran’s military that it
would unleash its “full
force” if a U.S. aircraft
carrier is redeployed to
the Gulf.
“We don’t have the intention of repeating our warning, and we warn only
once,” Brigadier General
Ataollah Salehi, Iran’s
armed forces chief, said
as he told Washington to
keep its aircraft carrier
out of the Gulf.
The White House on Tuesday had brushed off the
warning, saying it “reflects the fact that Iran is
in a position of weakness”
as it struggles under international sanctions.
The U.S. Defense Depart-

ment said it would not alter its deployment of warships to the Gulf.
But on Wednesday, Salehi
again stressed his warning, and called 10 days of
Iranian navy war games
just held near the Strait of
Hormuz as a “message”
to the United States.
“The forces from beyond
the region have received
the appropriate message
from these maneuvers,”
he said, according to the
official IRNA news agency.
“Those who have come as
enemies should be afraid
of our maneuvers,” he
said.
The exercises climaxed
Monday with the Iranian
navy test-firing three types
of missiles designed to
sink warships.
The head of Iran’s parliamentary national security
and foreign policy commission, Aladdin Brujerdi,
was also quoted by the
Fars news agency as saying the U.S. description of
Iran being weak “is a completely illogical stance”.
He added: “The U.S. talks
about sanctioning our oil
but they should know that
if Iran’s oil exports from
the Persian Gulf are sanctioned, then no-one will
have the right to export oil
through the Strait of Hormuz.”
The developments have
sent the price of oil soaring. New York trading of
West Texas Intermediate
crude was at $102.60 per
barrel, while Brent North

Sea crude contracts in
London were selling for
$111.81.
“The situation with Iran
remains worrisome,” said
Nick Trevethan, a senior
commodities strategist at
ANZ Research in Asia.
“The consequences of any
military action in the Middle East will be enormous.
A spike in crude prices
will kill off any recovery in
the U.S.,” he added.
Iran’s war games were
meant to show the Islamic
republic could close the
strategic Strait of Hormuz,
through which 20 percent
of the world’s oil flows, if
it is attacked or its oil exports are curbed by sanctions.
Last week, a U.S. aircraft
carrier, the USS John C
Stennis, passed through
the strait and eastward,
through the Gulf of Oman
and a zone being used by
the Iranian navy for its
drill.
Iranian military officials
said that, if it tried to return through the Strait
of Hormuz to the Gulf, it
would be attacked.
The U.S. carrier would face
the “full force” of Iran’s
navy, a navy spokesman,
Commodore Mahmoud
Mousavi, told Iran’s Arabic television service AlAlam on Tuesday.
The U.S. Defense Department said in a statement
it would continue the rotation of its 11 aircraft carriers to the Gulf to support
military operations in the
region.

“Our transits of the Strait
of Hormuz continue to be
in compliance with international law, which guarantees our vessels the
right of transit passage,”
it said.
The Pentagon also underlined its pledge to keep
the Strait of Hormuz open,
saying “we are committed to protecting maritime
freedoms that are the basis for global prosperity;
this is one of the main
reasons our military forces operate in the region.”
The increasingly tense
situation in the Gulf was
taking place as Iran struggled with turmoil on its
domestic currency market.
Foreign exchange shops
on Wednesday were shuttered as traders refused
to comply with a central
bank order putting a new,
low cap on the value of
the dollar against the Iranian rial, which has come
under intense pressure in
recent days.
Iranian authorities were
trying to shore up their
currency after it slid 12
percent on Monday to a
record low against the
dollar the day after the
United States enacted
new sanctions hitting
Iran’s central bank.
Iran, however, insisted the
volatility of the rial is not
the result of sanctions.
It “definitely has nothing
to with sanctions,” foreign ministry spokesman
Ramin
Mehmanparast
said Tuesday.
The United States and
other Western nations
have imposed sanctions
on Iran’s economy over
Tehran’s controversial
nuclear program, which
they believe is being used
to develop atomic weapons.
Iran has repeatedly denied
that allegation, saying the
program is purely for energy and medical uses.
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Charbel says authorities have new leads No breakthrough in landmark Palestinin rocket launching
ian-Israeli meeting

The Middle East Quartet welcomed the face-to-face meeting.

Interior Minister Marwan Charbel speaks during a press conference as he explains the
law for the 2013 parliamentary elections in Beirut, Lebanon, Monday, Oct. 10, 2011. (Mahmoud Kheir/The Daily Star)

BEIRUT: Interior Minister Marwan Charbel said
Tuesday that security
forces have discovered
new leads in their investigation of the launch of
rockets from south Lebanon toward Israel in recent months.
Charbel first disclosed
the investigation’s progress during a tour of
police stations over the
weekend, when he was
reported as saying that
the ISF has new and important leads on attacks
against the peacekeepers
of the United Nations Interim Forces in Lebanon.
“What I meant in my statement regarding important
information on attacks
against UNIFIL is that
there is information that
could help us find those
who fired rockets inside
UNIFIL’s area of operation,” Charbel clarified in
a statement from the ministry Tuesday.
U.N. Security Council
Resolution 1701 ended
the 34-day war in 2006
between Lebanon and
Israel and called for an
end to armed forces other
than the Lebanese government and UNIFIL between the Blue Line and
the Litani River.
But in recent months, a
number of rockets have

been launched from south
Lebanon, the first incidents of their kind along
the border in two years.
At least one rocket was
fired in November from
south Lebanon, hitting the
western Galilee region.
The rocket launch was followed by a roadside bomb
that wounded five French
peacekeepers near the
southern city of Tyre.
In a separate attack, a
Katyusha rocket launched
from the south’s Wadi alQaissiya in December fell
short of Israel, landing in
the Lebanese border town
of Houla. One Lebanese
woman was wounded in
the attack.
The incidents were condemned by Lebanese officials and UNIFIL, as well
as by Hezbollah.
“This is the third incident
involving serious security breaches south of the
Litani River in a period of
two weeks. These instances show that despite all
our efforts there continue
to be weapons and hostile armed elements ready
to be used in our area of
operations,” UNIFIL Commander Maj. Gen. Alberto
Asarta said in a statement
hours after the Houla incident.
Charbel has denied that
members of Al-Qaeda

have made their way
into Lebanese territory,
a claim Defense Minister
Fayez Ghosn and others
have made, but he linked
the recent spike in security incidents in the country
to unrest in Syria.
According to interior
minister, no terrorist
groups have succeeded
in infiltrating any of the
country’s communities,
Christian or Muslim. “All
Lebanese
communities are moderates and
against extremism,” said
Charbel in an interview
with TeleLiban.
Commenting on a rise in
thefts in Lebanon, Charbel said the incidents
were not the result of the
state’s failure to ensure
security, but rather due to
criminals exploiting developments in Syria.
Separately, Charbel said
that the Lebanese would
ultimately discuss the
status of Hezbollah’s
arms, regardless of developments in Syria.
“It is important to tackle
this problem, which we
will face regardless of
what happens in Syria,
because it will cause a
problem in Lebanon,” said
Charbel, adding that the
solution to Hezbollah’s
arms lies in the hands of
the Lebanese people.

AMMAN: No breakthroughs emerged Tuesday from the first meeting
between Israeli and Palestinian negotiators in more
than a year, the foreign
minister of host Jordan
said, adding the two sides
agreed to keep talking.
Talks have been stalled
since late 2010 over the
issue of Israeli settlement
construction.
The minister, Nasser Judeh, said the talks were
held in a positive atmosphere. Although there
were no breakthroughs on
matters of “substance,”
he said,” the important
thing is the two sides
have met face to face.”
“We agreed that the discussions will be continuous,” he said, “and will
take place here in Jordan.”
Resumption of any kind
of contacts would be
seen as an achievement,
though the two sides remain far from agreement
on key issues like borders, security, Palestinian
refugees and settlements.
The 15 months without
negotiations have seen
a progressive souring of
the atmosphere, as Palestinians blame Israel for
the deadlock and Israel
charges the Palestinians
with trying to delegitimize
the Jewish state through
propaganda campaigns
and unilateral diplomatic
initiatives.
The Israelis and Palestinians agreed to send their
chief negotiators to Jordan under pressure from

the “Quartet” of Mideast
mediators – the U.S., U.N.,
EU and Russia – though
there was no sign either
was softening its positions.
A diplomat who attended
the larger meeting said
the talks were “serious.”
“It was a brainstorming
session in which both
sides, the Israelis and
Palestinians, showed eagerness to restart peace
negotiations,” the diplomat said. He declined to
elaborate and insisted
on anonymity, saying a
public comment could adversely affect the sensitive meeting.
The Quartet has been
working for months to
restart peace talks. The
international group hopes
to broker a final peace
agreement by the end of
the year.
At the United Nations,
Secretary-General Ban
Ki-moon welcomed Tuesday’s talks. “The secretary-general encourages
the parties to build on this
meeting and to continue
working to establish forward momentum toward
a lasting peace,” said a
statement issued by his
office. The Palestinians
have refused to return
to the table while Israel
builds in its settlements
in the West Bank and East
Jerusalem – areas occupied by Israel in the 1967
war that the Palestinians
hope to make part of a future state. They also want
Israel to commit to returning to its pre-1967 war

lines as the basis for final
borders.
Israel insists on talks
without prior conditions.
The international community has largely backed
the Palestinian positions
on settlements and borders, but stopped short of
making them conditions
for restarting talks.
Ahead of Tuesday’s meeting, Palestinian President
Mahmoud Abbas said that
if Israel accepts his conditions, “we will go to negotiations.” He said the Palestinians have set a Jan.
26 deadline for talks to resume. “After that date, we
will take new measures.
These measures might be
hard,” he said.
Palestinian officials have
said they are considering
resuming their push for
U.N. membership as well
as ways to isolate Israel
at the U.N., such as a new
resolution condemning
Israeli settlements in the
West Bank and East Jerusalem.
The Palestinians asked
the U.N. Security Council
last September to admit
them as a full member
state in the U.N., but the
U.N. bid failed to gain
enough support in the 15member council. The Palestinians have said that
as an alternative they will
seek enhanced observer
status at the U.N.
Israel has strongly opposed the Palestinian efforts at the U.N., saying an
independent Palestinian
state can be created only
through negotiations.
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Cabinet approves oil law, fails to address controversial issues

Mikati urges Cabinet to step up efforts to resolve priority issues.
BEIRUT: The government
approved Wednesday decrees to implement a law
to administer Lebanon’s
oil sector but failed to address a number of controversial issues that have
sparked debate in recent
weeks among members of
the March 8 governing coalition.
The approval of the decrees would open the door
for the Cabinet to draw tenders to start oil exploration
off the Lebanese coast.
However, the Cabinet remained deadlocked on far
more pressing issues including an agreement over
state administrative appointments and a decision
to hike wages.
Mikati, who chaired the
Cabinet meeting, urged
ministers to step up their
efforts to resolve priority
issues starting with the
2012 budget and filling
vacant state positions as
well as initiating exploration for oil and gas.
The government is expected to tackle the wage
hike plans during its next
session Wednesday after the Shura Council rejected Tuesday a third
government proposal on
the issue, leaving Prime
Minister Najib Mikati short
of the 48-hour constitutional period to include it
on Wednesday’s Cabinet
agenda.
Only President Michel Sleiman, who is currently out-

side the country, has the
constitutional right to suggest issues not included
on the Cabinet agenda.
The government had opted during its preholiday
session for Labor Minister
Charbel Nahhas’ proposal
to raise wages instead of a
Mikati-brokered deal inked
between the General Labor Confederation and the
private sector.
The government decision
came after ministers loyal
to Hezbollah and Amal
Movement offered lastminute support to their
ally, Free Patriotic Minister Nahhas’ plan, one day
after a crucial meeting between FPM leader Michel
Aoun and Hezbollah chief
Sayyed Hasan Nasrallah.
Nahhas’ proposal won the
confidence of 15 ministers
while 14 voted against it.
The Shura Council argued
that Nahhas’ proposal violated labor laws by touching on transportation allowances, which were
approved in a 1995 statesponsored deal reached
between labor unions and
the private sector.
The Council described the
intervention of the government to impose a raise on
transportation allowances
as a violation of labor laws,
saying the issue should be
left for agreement between
employers and employees.
Former Prime Minister Saad Hariri criticized

Wednesday the Cabinet’s
approach concerning the
issue, saying it reflected
division among ministers
of the same ruling coalition.
“The mishandling of [the]
minimum wage and salary scale issue reflects the
lack of vision and direction of [the] current Lebanese [government],” Hariri
said on his Twitter feed
Wednesday.
Hariri added that ministers
were competing for popular support rather than creating job opportunities.
“Instead of growing the
economy and creating
jobs for Lebanese graduates, they are competing
among themselves to buy
popular support,” he said.
“The current Lebanese
government is also delaying reforms aimed at modernizing the economy,”
Hariri added.
Various labor groups
lashed out Wednesday at
the Shura Council “for taking employers’ side” in the
verdict it announced Tuesday.
The National Labor Confederation, General Labor
Confederation Union, and
the Union Coordination
Committee all lashed out at
the GLC, which is thought
to be the country’s biggest
labor union.
They said the union had
failed the mandate granted it by workers when it
signed an agreement last

month with private sector
representatives.
The deal signed between
the two groups stipulates
that the minimum wage
rise by LL175,000 to
LL675,000.
Salaries under LL1 million
would see a LL200,000
increase, while salaries
between LL1 million and
LL1.5 million would increase by LL250,000 and
salaries above LL1.5 million would increase by
LL300,000.On the other
side of the divide, leading
businesses across Lebanon lashed out at Nahhas’
proposal, warning that the
hikes would wreak havoc
on the economy and pave
the way for massive layoffs. Under Nahhas’ decision the minimum wage
was hiked to LL868,000
– a sum that includes a
LL236,000 transportation
allowance that the government added to the basic
salary.
On another note, Mikati said security issues
shouldn’t be exploited to
accomplish political gains,
warning of the negative
impact of such tactics on
the stability of the country.
“It is important to refrain
from exploiting security
incidents in political bickering because it would
negatively impact the performance of security institutions ... since political
bickering fails to take into
consideration the particularity of Lebanon and the
sensitivity of current developments,” Mikati was
quoted as saying by acting
Information Minister Wael
Abu Faour.
The rival March 8 and 14
factions have traded accusations during the past few
days over the alleged presence of Al-Qaeda militants
in Lebanon, with March 14
groups accusing Defense
Minister Fayez Ghosn of
making the allegations to
serve the regime in Syria.

Army pursues criminals in
Sidon old city raid

File- Lebanese Army in Sidon. (Archive The Daily Star)
SIDON, Lebanon: Around
100 members of the Lebanese Army raided Sidon’s old
city at sundown Wednesday
pursuing wanted criminals,
including those who were
involved in a shooting a day
earlier.
The army will not leave the
area before arresting the perpetrators, a security source
told The Daily Star, adding
that beginning Wednesday
night the army would patrol
the neighborhoods of the old
city day and night.
Armed men in a car with tinted windows opened fire at
a shop on Sidon’s corniche
Tuesday as part of an ongoing dispute between families
in the old city.
The Sub-Security Council in
the south is set to convene
Thursday at Sidon’s Serial to
discuss the security situation
in the city.
A series of meetings has already been held between the
ISF commander in the south,

Brig. Deeb Tobeili, the head
of the Lebanese Army in the
south, Brig. Gen. Emile Salloum, and the Sidon police to
discuss stepping up security
measures in the city.
Tobeili also recently met with
al-Jamaa al-Islamiya official Bassam Hammoud, who
called on the government to
fulfill its responsibilities and
severely punish all criminals
who tamper with the city’s
security.
“People are afraid of what
is happening in the old city.
We have moved from drugs,
to gangs armed with knives
and now to gangs armed with
guns, and recent shootings,”
Hammoud said.
Sources at Sidon’s Serail said
that Internal Security Forces
personnel authored a report
that calls for establishing a
permanent police station in
the old city. According to the
sources, the ISF asked that the
new police station be based
in Bab al-Serail Square.

Hariri dismisses report of financial woes

BEIRUT: Former Prime Minister Saad Hariri dismissed Wednesday reports that his party was struggling financially and that it
had fired 35 percent of its staff.
Commenting on a recent media report that his Future Movement had fired a large number of employees on low incomes,
Hariri, on his Twitter feed, said: “What do you expect me to say
about such hatred?”
Al-Akhbar newspaper published a report Wednesday saying
that Future Movement had allegedly fired 200 employees, 35
percent of its staff, from its offices in Hamra, Beirut.
The report added that most of those who had been fired were
on low-incomes. It also reported that those in high-ranking
posts would see major cuts to their salaries.
The pro-Hezbollah daily also quoted officials in the party as
saying that the strategy of restructuring the movement would
also take place in other affiliated companies including Future
TV and Al-Mustaqbal newspaper.
There have been several media reports alleging that Hariri’s
family has been facing financial problems, reporting delays
in paying employees’ monthly salaries. Other reports have focused on Hariri’s businesses outside the country, particularly
the Riyadh-based Saudi Oger.
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Man who ate death cap Abducted Australian Warren Rodwell pleads for life in
mushrooms still critical,
Philippines video
‘awaiting liver transplant’
tralian Government had a through because they have

Australian Warren Rodwell is missing in the the Philippines with
fears he was abducted by Muslim militants. Picture: Facebook
Source: Supplied

A 51-YEAR-OLD man remains in a critical condition
after eating toxic mushrooms that killed two others
at a New Year>s Eve dinner
party in Canberra.
The Canberra Times reports
the man is believed to be
awaiting a liver transplant
at the Royal Prince Alfred
Hospital in Sydney.
A fourth man was released
yesterday, having eaten a
small portion of the death
cap mushrooms.
It is believed the four people may have mistaken the
poisonous mushrooms for
mushrooms used in Chinese cooking.
Two - a 52-year-old woman
and a 38-year-old man were transferred to RPA on
Monday from Canberra>s
Calvary Hospital, but died
overnight on Tuesday.
All victims were believed to
have belonged to the same
family.
The mushrooms are usually found in Canberra in
autumn, near oak trees,
but recent summer rain has
spurred the growth of the
mushrooms.
Mycologist Dr Brett Summerell, director of science at the Royal Botanic

Gardens, says death cap
mushrooms, also known
as Amanita phalloides, are
possibly the most toxic in
Australia.
He said death caps can be
mistaken for straw mushrooms commonly used in
Asian cuisine.
They often grow side-byside with common edible
mushrooms, but can be recognised by their white gills.
Dr Summerell said people
who eat the mushroom often experienced symptoms
similar to food poisoning including nausea, diarrhoea
and vomiting - between six
and 16 hours after ingesting them.
«The patients appear to recover after that event, and
then a few days later they>ll
go again into that nausea
and vomiting syndrome,
plus jaundice.
«Quite often, as it sounds
like in this case, the end
result can be death - hence
the name of the mushroom
- or a need to do a liver
transplant.»
The fatality rate for people
who eat death cap mushrooms is believed to be between 25 per cent and 50
per cent.

KIDNAPPED
Australian
Warren Rodwell has pleaded for his life in a video that
has been sent to his Filipino
wife.
In the video, posted on Fairfax websites, a distressedlooking Mr Rodwell says
his captors are demanding
$US2 million ransom.
“To my family please do
whatever to raise the two
million US dollars they are
asking for my release as
soon as possible,” he says.
“To the Australian embassy
here in the Philippines, this
is your constituent appealing for his life and safety ...
If I’m given my last wish, my
last wish is to please help
me out of here alive please
Madame Ambassador.”
Fairfax reports the proof
of life video was sent to Mr
Rodwell’s wife just before
Christmas and lasts less
than two minutes.
Mr Rodwell was taken from
his home on the southern
island of Mindanao on December 5.
Bloodstains were found
after the 53-year-old was
taken.
Local army commander
Major General Noel Coballes said Mr Rodwell tried
to fight back against his
kidnappers and suffered a
wound to his hand.
“The victim fought back
because he was an ex-serviceman of the Australian
Army. He was hit in the
hand because he resisted,”
Coballes told reporters on
Wednesday.
He did not say how severe

the wound was.
Major General Coballes said
the hunt for Mr Rodwell was
continuing in the strife-torn
southern Philippines.
“There were several reports
... but we are just trying to
find out the exact location
of the Australian,” he said.
The Australian embassy in
Manila issued a statement
saying: “Philippine authorities are taking the lead on
responding to Mr Rodwell’s
kidnapping. Our embassy
in Manila is working closely
with Philippine authorities.”
Major General Coballes said
it was possible Mr Rodwell
was being held by the Abu
Sayyaf, an Islamic extremist
group founded in the 1990s
with seed money from alQaeda.
The group has been blamed
for the worst terror attacks
in Philippine history and
has been known to kidnap
foreigners and Christians
for ransom.
Australian journalist Nigel Brennan, who was kidnapped and held captive in
Somalia for 15 months, said
Mr Rodwell would be living with a “constant fear of
death.”
“He sounds incredibly distressed, it (the video) was
actually very difficult for me
to listen to,” he said.
“It sounds very scripted
and that’s usually the way.
Every single time I spoke
to one of my family members and when I did the ransom video, it was the same
thing.
Mr Brennan said the Aus-

responsibility to provide
counselling and support to
Mr Rodwell’s family.
“They need to be upfront
and give them options of
the other help that is out
there,” he said.
“It will be a very traumatic
experience for them, perhaps even more traumatic
than what Warren is going

no idea of the conditions he
is being kept in or whether
he is alive.
“He will be living with the
constant fear of death, he
will be thinking àre they
just going to take me out
one day and execute me?’.
Because the longer these
things go on, the more valuable you become.”

Qantas pilots to take unpaid leave,
fly with rival airlines as part of costcutting measures
QANTAS Airways Ltd. said
today around 150 of its
2,000 pilots have elected
to take unpaid leave, some
to fly with rivals, after it cut
services to stem losses at
its struggling international
flights unit.
The announcement by Australia’s flag carrier comes
as the airline industry faces
persistent global economic
uncertainty and higher fuel
costs, but is set to entrench
divisions with labor unions
concerned that Qantas
is tarnishing its premium
brand by focusing on lowercost offshoots.
Some of the pilots have
been told they can fly with
rival airlines, including Middle Eastern carriers such as
Emirates.
“This is not an uncommon
practice for Qantas and we
have done so before when
capacity has been reduced,
such as during the global
financial crisis,” a Qantas
spokeswoman said in an
emailed statement.
The most recent offers of
unpaid leave or employment
with rivals were announced
last year by the pilot’s
union, which said Emirates
had offered in July to take
pilots from Qantas for a period of three years.
The airline may still have a
surplus of around 400 pilots over the next few years,
but this number could vary
depending on whether it al-

locates incoming new Boeing 787-8 aircraft to Qantas
International or low-cost
offshoot Jetstar, Australian
International Pilots Association president Barry Jackson said.
“With respect, they’re playing games with young pilots’ careers,” Jackson
said. “A lot of young guys’
prospects of a command
post with Qantas are fast
disappearing into the horizon with the grace of these
partly-owned subsidiaries.”
Sydney-based Qantas in
August inflamed tensions
with unions representing
pilots, engineers and baggage handlers by announcing 1,000 job cuts and plans
to establish a new premium
subsidiary in either Singapore and Malaysia and
a low-cost joint venture in
Japan.
Protracted strike action
by engineers and baggage
handlers prompted it to
ground its entire fleet for a
few days in October, forcing the government to stop
all industrial action and
lead the parties into binding
arbitration.
The airline is attempting to
lower its cost base, which
it says is up to 20 percent
higher than rivals, to try and
turn around an international
unit it says lost more than
AU$200 million (US$207
million) in the year to June
30.
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Melbourne City Council Workplace bargaining unsurprising: Bill Shorten
rapped over worker
«The opposition will in
THE current spate of in- there were more contrib- tions policy.

MELBOURNE City Council
failed to report a breach of
the law by an employee,
documents obtained under
Freedom of Information reveal.
A council letter outlining
the matter said the worker’s behaviour had been a
“serious infringement of
policy and legislation ...
had serious ramifications
... and may have caused
considerable financial and
reputational risk to Council”.
Council said the employee
was involved in inappropriate dealings with a party
outside council, but declined to provide details.
A spokeswoman said high
standards of conduct were
required of all employees,
but “Council is not obliged
to report all breaches of
the Act to the Local Government Inspectorate.
“In this situation, the City
of Melbourne believed it
would be best handled internally.”
The worker and a team of
colleagues were ordered
to complete training about
conflicts of interest and
have “no further dealings”
with the outside party.
But former mayor Kevin
Chamberlin said the failure to report the matter to
the inspectorate confirmed
“that the council’s good
governance has essentially

collapsed in tatters”.
“If this is a matter that
should have been reported
to the State Government
authority, their ratepayers
should be asking, ‘Why
not?”’ Mr Chamberlin said.
Documents revealed nine
employees were disciplined last financial year.
Two were sacked and
seven warned. Incidents
included:
A WORKER who called
and abused a boss outside
work hours with inappropriate language.
AN EMPLOYEE ordered to
have counselling after making an unwelcome physical
gesture to a colleague.
A PERSON sacked for poor
work which had caused
chaos with bookings for
council facilities.
The Local Government and
Investigations Compliance
Inspectorate slammed the
City of Melbourne for not
reporting the breach to it.
A spokeswoman said that
there was no obligation on
a council to report a breach
of the Act.
“(But) we would expect a
council which had identified a breach of the Act by
a councillor or senior staff
member to report it to the
inspectorate,” she said.
She said there had been no
investigation into the council since the inspectorate
was set up in 2009.

EMPLOYMENT programs
aimed at NSW Aborigines
are not helping them get
jobs, the state government
says.
A recent review revealed
that 14 job programs for
Aborigines were basically
redundant, NSW Aboriginal Affairs Minister Victor
Dominello said.
«There has regrettably
been no clear or consistent
strategy for job creation for
Aboriginal people in NSW,»
Mr Dominello said.
«The voices of Aboriginal people were not heard
and, under Labor, there
was duplication in service

provision, inefficiency in
administration and unclear
accountability.»
The review recommends
that greater engagement
with the Aboriginal community is needed and that
career pathways should be
connected to school programs.
«The findings of this report
are another significant reason why a new approach to
Aboriginal affairs is needed
and the reviews recommendations will be considered
by the recently appointed
Ministerial Taskforce on
Aboriginal Affairs,» Mr
Dominello said.

NSW Aboriginal job programs ‘not working’

dustrial disputes is not
unusual or surprising,
federal Workplace Relations Minister Bill Shorten says.
And he does not believe
Labor’s workplace relations system, which has
now been in place for two
years, is to blame.
He said the rate of industrial disputation was far
lower than a decade ago.
«I don’t accept though the
proposition that somehow this system is more
extreme than the one we
replaced,» Mr Shorten
told ABC radio on Thursday.
«People have to bargain.
«It>s the day job of the
union and the management to work through
these issues.
«Nothing I’ve heard surprises me but I just don’t
draw the same conclusion ... that the system is
in peril.»
Opposition Leader Tony
Abbott said the rate of
industrial disputes had in
fact increased since the
new laws were brought
in.
«When I was the workplace relations minister,
workplace disputes were
at a historic low,» he told
reporters in Brisbane.
«In some cases it’s increased quite sharply and
I think it is important for
government to address
these problems.»
Mr Abbott said it was important to ensure «as far
as is humanly possible»
the country has strifefree workplaces.
A review of the Fair Work
Act was announced in
December and a panel is
set to report back to the
government in May.
Mr Shorten said that
contrary to concerns of
some business groups,
the review would look at
improving productivity
since that was an objective of the legislation.
However, he cautioned

uting factors to increasing productivity than just
workplace relations.
The coalition is yet to
unveil its workplace rela-

Mr Abbott said on Thursday his party was talking
to people about what they
believed were difficulties
with the system.

good time respond to the
kind of practical problems that we see in our
economy as a result of
this act,» he said.

Greens leader Bob Brown defends clean-energy fund

Greens Senator Bob Brown says there will “always be failures” in schemes such as the $10bn
clean-energy fund but says the project will secure Australian jobs. Source: The Advertiser

GREENS leader Bob
Brown has conceded
there will “always be failures” in schemes such as
the $10 billion clean-energy fund but says it is vital
the project goes ahead to
secure Australian jobs.
Speaking this morning Senator Brown said
“clean energy’s time has
come”, and it was the role
of government to choose
projects that would benefit the nation in the longerterm.
“Governments are there
to help foster good markets and new markets are
in the wider public interest,” Senator Brown told
ABC Radio.
“There will always be failures in schemes like this
but it will be directed at
arms length and is going
to help Australia get the
lead in environmentally
positive industry energy
production that all economies which are going to
prosper in the 20th century are going to need.”
The Australian revealed
today that some of Aus-

tralia’s biggest industry
sectors have warned the
clean-energy fund could
distort markets.
The corporation should
have a role “match-making” between the proponents of clean energy projects and other sources of
funds instead of financing
certain projects with taxpayer funds, the industry
groups said.
But Senator Brown said
that would not be the best
plan for Australia.
“(Renewable energy is)
what has been so successful in Germany, where
there are now 250,000
people employed in renewables and the environmental sector,” Senator Brown said.
“Australia will have the
same experience. There
are thousands of jobs
dependent on us going
ahead with this and keeping up with the rest of the
world when it comes to
establishing renewable
energy.”
The clean-energy fund
was a key demand of the

Greens in exchange for
their support of the $23a-tonne carbon tax to be
paid by 500 big polluters
from July 1 this year.
The Australian Industry
Greenhouse
Network,
whose members include
BlueScope Steel, mining
giant Rio Tinto Australia
and Wesfarmers, as well
as peak industry groups
in the cement, automotive, food and chemicals
sectors, said giving discounted finance or equity
to some energy projects
through the Clean Energy Finance Corporation
could be distorting.
The group has insisted
that if the fund proceeds
a mishmash of more than
200 other greenhouse-reduction programs and policies should be scrapped.
Their warnings came as
The Australian also revealed Treasury had not
forecast the budget impact of Labor’s Clean Energy Future plan beyond
the forward estimates period, which goes out until
2014-15.
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Julia Gillard defends role of
unions in the ALP

JULIA Gillard has defended the ALP’s industrial
wing after Labor’s longest-serving prime minister, Bob Hawke, called for
reforms to ensure union
power did not suffocate
the party.
Brushing aside Mr
Hawke’s call for a reduction of union influence,
the Prime Minister said
the partnership between
the unions and the Labor
Party had worked well in
the past and would continue to do so in the future.
“I believe our great trade
union movement is important to Australian society and for representing the needs of working
people. It was the trade
union movement, shoulder to shoulder with the
Labor Party, that fought
back and got rid of Work
Choices. And we’re going
to up keep the fight,” Ms
Gillard said.
But Mr Hawke was backed
by former NSW state Labor minister Frank Sartor,
who has called for union
control of ALP conference votes to be reduced
from 50 per cent to 20.
This would be in line with a
decline in union numbers,
with 18 per cent of employees -- and 14 per cent
of private sector workers
-- holding membership as
of August 2010.
“Hawke is totally correct,” Mr Sartor said. “The
unions are a shrinking
base and their stranglehold on Labor govern-

ments becomes more and
more severe.
“The structure of the Labor Party needs radical
reforms, and the unions
need to give up control or
they will both drown together.”
Mr Hawke said it was
necessary to weaken the
unions’ hold over Labor.
“The party will always be
sympathetic to the interests of working men and
women, but that doesn’t
mean there has to be what
is now an almost suffocating union influence,”
he told Fairfax.
Speaking at the Sydney
Cricket Ground yesterday, Ms Gillard said Mr
Hawke was right to call for
the modernisation of the
party, and key structural
reforms were discussed
at the national conference
last month.
“Bob is right to say the
Labor Party needs to keep
modernising,” she said.
“That’s why at our national conference we did
respond to the review that
I ordered and which was
subsequently undertaken
by Steve Bracks and Bob
Carr and John Faulkner.”
However, a conference
proposal to provide half
the conference delegates
from the rank and file was
shelved.
ACTU president Ged
Kearney backed grassroots activism but warned
it would be a “really sad
day” if the union movement lost major influence
over the party.
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Liverpool residents
forced to pay for infrastructure for new
neighbours

RESIDENTS of Sydney’s rural fringe will
be forced to pay for the
infrastructure needed
to support tens of thousands of new neighbours.
Liverpool Council said
a state government
cap on developer levies would leave it with
a $63 million bill to provide vital community
and recreation services
to a massive residential
development.
It said homeowners in
Liverpool and Camden
will face skyrocketing
rates to cover the costs
of the Austral and Leppington North development precinct of 20,000
new homes.
Camden Council estimated the cost of services in its part of the
development would be
about $52,000 per lot,
but state legislation limits section 94 developer
contributions to $30,000
a lot.
“I understand the area
has to grow but the infrastructure here is pretty woeful and then we
have to pay for someone else,” West Hoxton
resident Bart Gajewski
said on tuesday.
Liverpool Mayor Wendy Waller called on the
government to abandon
or increase the cap for
developments in greenfields areas where infrastructure must be started from scratch.
A report last month into
the development, said:
“(The state government)
is restricting the funding for local infrastructure which will have a
severe impact on existing ratepayers who may
be expected to fund the

infrastructure shortfall
for the future neighbourhoods.”
Ms Walker said that
without the funds:
“We will condemn new
residents to deprived
neighbourhoods. We
are not talking about
extravagant essential
facilities, we are talking
about sensible needs
-community halls, playgrounds, libraries, child
care centres.
“These greenfields areas have special infrastructure needs - drainage, waterways - they
are different to developing in established suburbs.
“A standard one size fits
all infrastructure levy on
developers needs to be
rethought.”
Camden Council also
faces the cost of building and improving roads
to the development’s
town centre and railway
station.
“When that railway station opens in 2016, people are going to want to
get to it. That doesn’t
just mean Camden Valley Way, there are a lot
of local roads needed,”
the council’s strategic
planners warned.
Both councils said Planning Minister Brad Hazzard had been sympathetic but that the state
government still needed
to act decisively on their
legitimate concerns.
Mr Hazzard said “sniping from the sidelines”
would not solve funding
concerns, blaming “the
mess left from 16 years
of the former Labor government ignoring local
government concerns”
over infrastructure.
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Indonesia’s relaxed visas could increase asylum seekers in Australia

More asylum seeker boats are expected to arrive in Australia. Source: The Daily Telegraph

NEW, relaxed visa rules
could trigger a flood of
refugee boats to Australia, Indonesia conceded
yesterday.
As the first two boat arrivals of 2012 emerged
and with a border protection solution still in limbo,
Jakarta confirmed people
from Sri Lanka and Bangladesh would gain easier entry to Indonesia with
similar changes for Pakistanis and Afghans awaiting approval.
The move, aimed at promoting diplomacy and Indonesian tourism, comes
despite the four nations
being listed on Indonesia’s so-called “red list”
due to security fears.
Law and Human Rights
Ministry immigration chief
Bambang Irawan could
not quantify the impact
yesterday but insisted
security issues would be
monitored by consulates
processing visas.
“There’s the potential for
the new policy to lure
more boat people heading to Australia,” he said.
“(We) may have an interest in increasing the number of tourists ... but we
should also be aware of
security problems resulting from their entry.”
With Labor under mounting pressure after recording 4565 arrivals from 69
boats last year - its second highest annual total since 2007 - a federal
government spokesman
said the changes were an
Indonesian domestic mat-

ter.
“We work very closely on
people-smuggling matters with Indonesia as a
important regional partner. I won’t speculate
about a policy of another
nation that hasn’t yet been
implemented,” he said.
The two latest boats were
intercepted on Monday
carrying 35 and 16 passengers.
The larger boat was intercepted southwest of
the Ashmore Islands off
Western Australia, while
the smaller boat was
found north of the Tiwi
Islands, off Darwin, after
a tip-off from an offshore
oil and gas exploration
company.
Talks between Labor and
the Coalition remained
deadlocked yesterday
after a special bipartisan
meeting on December 23
in the wake of the deaths
of 200 asylum seekers off
Indonesia.
Labor has offered processing on Nauru but the
Coalition refuses to support a condition requiring it to back the government’s ill-fated Malaysia
people-swap deal.
While Immigration Minister Chris Bowen and coalition spokesman Scott
Morrison are on leave
this week, a government
spokesman yesterday
said talks were “ongoing”
but would not elaborate.
The opposition confirmed
Labor had yet to return
with more detail on some
matters from the meeting.
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