

 





ZÔ‹«@Îc@‚bé@Äi@ﬁbóm˝€



<TelV<9709 3322
<MobV<0414 424 275

 
 

 


Full
Ad and

details on


Backpage

ƒËÖ^éπ] <Ì ^“ <Ç„√jﬁ
Ìœ‚^é÷] <ÌÈﬂe˜] <‡⁄
< ÌËÅ^√÷] <Ÿá^ﬂπ] <Óju
Ì�ËÜ§] <‹âÖ <‡⁄
< ]|^jÀπ] <‹È◊äi <±

32

Pages

$1.50

40

www.meherald.com.au/myherald
www.issuu.com/meherald/docs/myherald
Serving
the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

@¿@ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbé
åÏmÎ@ojé@›◊@äáóm
وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
تصدر كل سبت

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

e-mail:
e-mail:info@meherald.com.au
info@meherald.com.au- -e-mail:
e-mail:ads@meherald.com.au
ads@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne:Unit
11 Caulfield
Crescent
RoxburghPark
Vic.3064
Melbourne:
2, 90 Mountview
Rd,
Lalor VIC 3075

Sydney:
Unit 9,46
- 48
Restwell
St, Bankstown
NSW 2200
Sydney:
Unit
9,46
- 48 Restwell
St, Bankstown
NSW 2200
)Tel:(02)Tel:(02
87648186
)Fax:(02
87648062
87648186
)Fax:(02
87648062

Tel/Fax:(03)93085765
Tel/Fax:(03)94659992

- ٢٠١١
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
561٥٢٩
ﺍﻟﻌﺪﺩالعدد
- 2012
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ الثاني
 14كانون
السبت

›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ@Ú‹ÌÏ†@Ò5Ç

4 June
2011,2012,
IssueIssue
No. 529
Saturday 14
January
No. 561

pp:
pp: 255003
255003 // 09613
09613

ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uäعلى«احلاجة إىل إنهاء هجوم حكومة األسد على شعبها»
كلينتون تؤكد
حناس يرفع  3اقرتاحات إىل جملس الوزراء اإلثنني

األجـور تدخـل معـركة السـقوف املرتفعـة!
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

اجلامعة العربية :املراقبون مستمرون وفـرقهـم تنتشـر فـي أحنـاء سـوريـا

دخل لبنان اعتبارًا من يوم
امس االول ،حتت ضغط
عاصفة ثلجية ومطرية
مرشحة ألن تشتد يف
الساعات املقبلة بهطول
كميات كبرية من االمطار
وبلوغ الثلوج مستويات
منخفضة دون الثمامنئة مرت.
ويف هذا اجلو العاصف يبدأ
¶◊<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu <^È
]˜<Hl^Œ^œvjâ
املتحدة
<k∑]àiالعام لالمم
األمني
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ
_<^Èﬂ⁄
زيارة للبنان
<H^ÈqÖ^}Êمون
بان كي
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
حتى االحد املقبل
تستمر
<ÎÅˆi
نحاس_·<
]˘<^⁄c <JJJÌ5^u <Ñﬂ⁄ <±Ê
÷◊<ÏÜ€
<kïÜ Ê
خالل اجتماع لجنة املؤشر
وخصن
يفتتح خالهلا مؤمترًا تنظمه
]÷<ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j
]÷ <ÏÇÈ√äامللف ،بني مؤيد ملشروع
العمالي العام
االسكوا حول االنتقال واالحتاد
]<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢
الدميوقراطي يف الدول من جهة أخرى ،بل أدخلت وزير العمل شربل حناس،
]<–Àﬁ <ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π
العربية ،وجيري حمادثات «مماحكات» جلنة املؤشر وبني متمسك باالتفاق
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
مع الرؤساء الثالثة حول هذا امللف عمليًا يف معركة الرضائي املوقع يف بعبدا
]<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π
مسائل وملفات مشرتكة السقوف العالية كتعبري عن بني اهليئات االقتصادية
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄ <‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
بني لبنان واالمم املتحدة .التناقض اجلوهري السائد واالحتاد العمالي العام،
]÷J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_ <Ç√÷] <_ÇfË <·_Ê <ÌÈﬁ^n
الطقس بني الطرفني ،وبالتالي ومن هنا تشكل جلسة
موازاة
ويف
]÷√”<Çu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e <ÇËÇ¢] <ÂÖ]Áéπ <Íä
العاصف ،كان التباين رمي الكرة جمددًا على جملس الوزراء املقررة
<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷] <l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ] <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
حمطة
املقبل
للبت بهذا االثنني
األجور ،جملس الوزراء
ّ
مبلف
يعصف
حامسة على صعيد طي
وفشل االجتماع الثاني امللف.
للجنة مؤشر غالء املعيشة على أن السؤال األساسي ملف األجور ووقف تأرجحه
التناقضات
حبل
يف ابتداع صيغ رضائية الذي يفرض نفسه يف على
VALE
EAGLEالسياسية،
واملكايدات
INSURANCEحول
 SERVICESهذا السياق هو
خترج هذا امللف من حلبة
Active Insurance Management
يف ولعل االيام الفاصلة عن
امللف
هذا
إخراج
كيفية
التحدي احلاصل بني وزير
For Your Business
العمل شربل حناس من جملس الوزراء الذي يشهد جلسة االثنني تشكل ،كما
 Workers' Compensation for your Employees
وزير الصحة علي
 whenهذا قال
واضحًا حول
انقسامًا
جهة واهليئات
Insurance
starting
االقتصادية up
a Business

حسن خليل فرتة كافية
حلركة اتصاالت سياسية
توص ًال إىل بلورة اتفاق
وخمرج مقبول من قبل
اجلميع حول ملف األجور.
وقالت مصادر واسعة
االطالع إن االجتماع الثاني
للجنة املؤشر انطلق من
النقطة اليت انتهى اليها
االجتماع األول ،واتسمت
املداوالت بافرتاق كلي
يف النظرة اىل امللف بني
وزير العمل و»اهليئات»
و»االحتاد» .وقد ظهر ذلك
جليًا يف االجوبة اليت طلبها
وزير العمل يف االجتماع
األول وهي :ما هو احلد
األدنى لألجور الذي يفرتض
حتديده ،ما سقف الشطر

أكدت اجلامعة العربية،
أمس االول ،أن املراقبني
العرب يف سوريا يواصلون
عملهم على األرض بناء
على الربوتوكول املوقع
السورية.
احلكومة
مع
وفيما أشاد وزير اخلارجية
اجلزائري مراد مدلسي
باخلطوات اليت قام بها
النظام السوري لنزع فتيل
األزمة ،مشريا إىل أن محل
املعارضة السالح يهدد
مبزيد من العنف ،كانت
الدوحة وواشنطن «تدينان
عنف النظام» ،وحذرت
موسكو من أن «واشنطن
وأنقرة تعمالن منذ اآلن
على خطط خمتلفة إلعالن
منطقة حظر جوي (يف
سوريا) ميكن أن تتمركز
فيها وتتدرب وحدات

@CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·ﬂ˛a

@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

Public Liability Insurance for your Trade Work
 Home Construction Insurance



هل تريدون التملك يف لبنان (ارض ،منزل ،شقة او شاليه)
Your Specialist AMP Advisers

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today
02 9707 3077
Mob: 0414 309 360

هل تريدون استئجار شقة مفروشة لقضاء العطل ()Holiday
ًˇ„‘ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j
الرقم0451102032:
اذا ..اتصلوا على
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

خدمة  ..ثقة ..أمانة
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]<≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π
]÷<ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
<ì~◊Ë
<ª
]÷ <HÌﬂÈjالوزراء
توعد ¬∞<رئيس
<·`e
<‰÷ı^Ài
]÷<^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ
بوتني
فالدميري
الروسي
]÷<Íﬁ^€n
]÷<l^¬^ä
سرتد على أية
†<ÿ€روسيا
بأن
]<ÇËàπ
]<HÌ◊fœπاجلانب»
«<∞√eÖ˘]Êأحادية
عمليات
]˝´^<HÌÈe
]÷<l]ÖÁ�j
<‡⁄
الغربيون على
يقوم بها

}^<Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë
<ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
]˜<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ
االلكرتوني «بوتني.2012
_<ÌË
»<ÿfœj÷ <à‚^q
اخلطوط
<·^€È◊âلتحديد
رو»
]÷<ÿÈr√j
<Ç¬^äi
”<ÏÜ
¬◊<Óاالنتخابية
للوعود
العريضة
<Ì„q]Áπ
] <Ì⁄Á”£شركائنا
« <ÃÈ÷`jeإجراءات
له ،أن
DNM<î<Ì€jj÷]E
ال
األحادية اجلانب اليت

�
åÏ∏@…‹�ﬂ@ÔﬂbËm¸a@äaã‘€a@…”ÏnmÎ

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

<ŸÊ˜] <ã⁄_ <lÜ ]Ái
<‡⁄ <ÌÈ ^vë <l^⁄Á◊√⁄
<Ã◊⁄ <ÇÈ√i <·_ <^„ﬁ`ç
]<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-
]÷JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á
<Ãé“ <—^Èä÷] <]Ñ‚ <ªÊ
جاكييه
<‹⁄˘] <ª <ƒÈ Ö <ŸÊˆä⁄
DNM<î<Ì€jj÷]E
مسلحة من املتمردين احلكومة السورية بعض
اخلطوات .رمبا ال تكفي
السوريني».
وقال مدلسي ،يف مؤمتر لكن اختذت بعض اخلطوات
صحايف يف مقر األمم مبعنى أنه قد مت سحب
نيويورك األسلحة الثقيلة من املدن
يف
املتحدة
ملناسبة انتقال رئاسة اليت تواجه مشاكل اآلن».
إطالق سراح
وأضاف «جرى
]÷ <ÇÈ√íjاألرجنتني
جمموعة الـ 77من
»]÷<«ÌËÖÁÀ
]˜<Ì÷^œjâ
]˘<±c <Í“4⁄
<‡⁄]ài
« <Çïاختذت
اجلزائر،
إىل
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التتمة
÷<H‰fÒ^ﬂ
]÷<Ì�◊ä
]÷<‹È◊äiÊ <ãÈÒÜ
<Ìr„◊÷] <ª
]÷<ÖÅ^í⁄ <kﬁ^“ <∞u <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä
_<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ <·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄
<‰ﬁ_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e <H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç
]<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de <ÌïÖ^√π
<ƒ⁄
 <Ü≥ˆ⁄موسكو.
 <ÏÁ¬Åعلى
ارادتهم
 <ªيف الكرملني اذا مت
»]˝}<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á
]÷<ƒ€j.] <ÌËÖÁä
وأضاف ان «قواعد لعبة
]˘ <Çâانتخابه  -يعد الربنامج بأنه
_<HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ
DNM<î<Ì€jj÷]E
السياسة
واالقتصاد «سيتم وضع آليات حقيقية
تتخذ
ان
ميكن
ال
الدولية
ملراقبة انشطة السلطات
او
روسيا
حساب
على
من قبل اجملتمع».
مصاحلها».
على
بااللتفاف
واملوظف السابق يف جهاز
ويف الشق الداخلي قال االستخبارات «كي جي بي»
بوتني «يتعني علينا ان نعيد
 ]Áj÷^eلنفسه حتى اآلن
]§^ <ÌÈqÖصنع
–<<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄
“<ÜËáÊ <Ãé
التفكري بكل نظام محاية
]÷ <ãÈÒÜالقاسي،
 <^‚ÅÇuالرجل
]÷ <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀصورة
]˜<Í“4⁄
مصاحل اجملتمع والتخلي
]<^⁄^eÊضرورة
مشددا على
قيام�^<
fﬂü <‘÷ÉÊ
<’]Ö^e <Íï]Ö˜]Ê <ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
عن امليل لقمع مفرط .ان
ودميوقراطية
قوية
]˜ <HŸÊدولة
<ª
<ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ
<Ì„q]Áπ
]÷<ã⁄_ <ÌÈﬂÈ�ä◊À
هذا الوضع يشوه �جمتمعنا
حتظى
÷√« <Çœموجهة» حيث ال
]˜JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄
]<^u]3Œ] <öÜ¬ <‰ﬁ
وجيعله منحرفا من
اجملتمعية
الناحية <Iالتنمية
<ª^vë
<Ü≥ˆ⁄ <ª <|ÜëÊ
<;È�ä◊ <›¯â <Ü≥ˆ⁄
املعنوية» .وللفرتة -2012
]<áÁ≥ <ÌË^„ﬁ <ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ
DNM<î<Ì€jj÷]E
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 - 2018اي فرتة واليته

bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé

بوتني :سنرد على أي إجراء أحادي ال يأخذ يف االعتبار مصاحل روسيا دولياً

الساحة

الدولية

إذا

مل

تأخذ يف االعتبار رأي
روسيا ومصاحلها ستخضع
للتقييم الضروري وللرد
اشارة
يف
املناسب»
اىل القوى الغربية .ويف
اجلزء املخصص للسياسة
اخلارجية يف برناجمه ظل
بوتني وفيا خلطه العادي
واعدا الروس بأنه سيكافح
كل حماوالت الغرب لفرض

تأخذ يف االعتبار املصاحل
´˝åá„˝Ì7ﬂ@¿@∂Î¸a@È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@Òçº@p

الروسية ،وذلك يف سياق
برناجمه االنتخابي الذي
نشر أمس االول على موقع
محلته االنتخابية ،حيث وعد
أيضا بالتخلي عن «القمع
املفرط» للمجتمع.
HXô@›Óñb–n€aI
وجاء يف وثيقة بوتني
اليت نشرت على موقعه

@È◊aÏœÎ@äbõÇ
†o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb

@åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu

„›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n

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
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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

الوزير خليل وفاعليات ووفود يف قصر بعبدا

ميقاتي« :قوى األمن» أبتت فاعليتها ..واحلوار السياسي حيمي السلـم

سليمان اطلع على التحضريات لزيارة بان كي مون
اطلع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا امس االول
من رئيس بعثة لبنان الدائمة
لدى االمم املتحدة نواف سالم
النهائية
التحضريات
على
لزيارة االمني العام للمنظمة
الدولية بان كي-مون للبنان
غدا واملواضيع اليت سيتناوهلا
البحث بني اجلانبني اللبناني
واالممي .ونوه الرئيس سليمان
باجلهود اليت يقوم بها السفري
سالم مع البعثة يف ابراز املوقف
اللبناني حيال العديد من
القضايا املطروحة يف جملس
االمن واجلمعية العمومية.
وعرض مع وزير الصحة علي
حسن خليل لعدد من املواضيع
املطروحة قيد النقاش بني
املعنيني ،إضافة اىل عمل
وزارته يف هذه املرحلة.
اجلمهورية
رئيس
وتناول

مع الوزير السابق جان عبيد
التطورات الداخلية واالقليمية.
واطلع من مدير الدفاع املدني
العميد رميون خطار على
اخلطوات واالحتياطات اليت
ملواجهة
املديرية
اختذتها
العاصفة الثلجية اليت تضرب
لبنان راهنا ،إضافة اىل
املشاريع العائدة اىل تعزيز
الدفاع املدني بشرا وعتادا.
وزار بعبدا وفد من مؤمتر بريوت
والساحل برئاسة املنسق العام
كمال شاتيال الذي هنأ سليمان
باالعياد ونقل اليه باسم الوفد
تأييده لقانون انتخابي يعتمد
النسبية ،وكذلك أهمية إعادة
اطالق احلوار مع توسيع دائرة
املشاركة فيه ،ومت التطرق
اىل التطورات العامة يف لبنان
واملنطقة.
ومن زوار بعبدا رئيس حزب
احلوار الوطين فؤاد خمزومي،

الذي تناول مع رئيس اجلمهورية
االوضاع العامة.
وبعد اللقاء وزع مكتب خمزومي
بيانا رأى فيه أن حتصني لبنان
يف هذه الظروف اإلقليمية
الصعبة يتطلب تضافر جهود
قوى اإلعتدال من أحزاب
ومجعيات وشخصيات حلماية
وحفظ
اللبناني
اجملتمع
لبنان
وحتصني
استقراره،
امللتزم الشرعية الدولية وموقعه
داخل املنظومة الدولية.
وأثنى على جهود الرئيس
سليمان إلطالق ورشة عمل
حيتاج اليها البلد يف كل
منوها
والصعد،
اجملاالت
مبواقفه يف ما يتعلق بقانون
اإلنتخاب العتيد ،جمددا التأكيد
على أهمية اإلسراع يف سن
ﺻﻔﺤﺔ ١٥
يعتمد النسبية وحيرتم
قانون
صوت املواطن ويؤمن العدالة
يف التمثيل.

ريفي وميقاتي وشربل وعزام (داالتي ونهرا)

أكد رئيس جملس الوزراء وبعد كلمة لكل من رئيس املؤسسة متاشيا» مع احرتام
جنيب ميقاتي «أن قوى األمن قسم حقوق اإلنسان يف قوى حقوق األطراف مجيعا.
الداخلي اليت بقيت تعمل يف األمن الداخلي املقدم زياد من جهة أخرى ،التقى ميقاتي،
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ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ ﺍﳴﻤﺘﺎﺯ
األيام احلالكة من تاريخ لبنان قائد بيه واملمثل اإلقليمي يف حضور وزير االقتصاد
املفوض السامي حلقوق والتجارة نقوال حناس ،سفراء
أثبتت أنها ارتقت من مفهوم ملكتب
َّ
عزام ،االحتاد األوروبي يف السرايا.
دور شرطي السري يف نظر اإلنسان يف بريوت فاتح َّ
ختام االجتماع عقد حناس
ﻃﻮﻧﻲاألمن ويف
العام لقوى
املواطنني ،ومن دور خمفر اعترب املدير
ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
الشكاوى ،إىل دور وطين فاعل الداخلي اللواء أشرف ريفي أن مؤمترا صحافيا مشرتكا مع
يف محاية السلم األهلي ومحاية مدونة قواعد السلوك «جتمع رئيسة بعثة االحتاد األوروبي
الوطن من اخرتاقات العدو يف طياتها رؤيتنا ورسالتنا السفرية اجنيلينا اخيهورست اليت
طموح الشعب السوري.
وإحباط املخططات اليت تهدد باحملافظة على األمن ومحاية أشارت إىل أن عام  ،2011كان
وعن مسألة اطالق الصواريخ
األمن الوطين ،فتكامل دورها مع احلقوق ومكافحة اجلرمية وتطبيق عام تغيري يف لبنان واملنطقة
منذ فرتة من اجلنوب باجتاه
دور اجليش اللبناني واألجهزة القانون واحرتام حقوق االنسان واالحتاد األوروبي .أضافت:
احلوادث
وبعض
اسرائيل
األمنية االخرى يف محاية الوطن واإلستقامة والقدوة واملهنية إننا مسرورون ألن حكومة لبنان
االمنية املتنقلة يف الداخل
يف األداء» .وأوضح أن «التغيري اليت يرأسها الرئيس ميقاتي
وضمان االستقرار».
لفت اجلميل اىل ان السيادة
وشدد على «السعي إىل تعزيز احلقيقي يستغرق وقتًا ،وال قد اختارت مسار االستقرار
تبقى منقوصة يف حال مل
االستقرار السياسي من أجل أن يكون بني ليلة وضحاها ،لذلك واالستقالل والسيادة .وأبدت
يتم حصر السالح بيد اجليش
سيستمر يف
بأن لبنان
االستقرار
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ عبور
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻫﻠﻰ ﻋﺪﺓ يكون جسر
تطبيقي
برنامج
مشروع
ﺳﻠﻄﺔ هناك
HCCP
ثقتهاﻭﻳﻠﺰ
ﺳﺎﻭﺙ
ﳲ ﻧﻴﻮ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻨﻮﻳﻪإىلﻣﻦ
االمنية
والقوى
اللبناني
األمين الدائم ،وذلك من خالل للعام  2012تدعمه اجلهات الوفاء بالتزاماته الدولية سنة
ﻟﺤﻮﻡ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺳﺎﺋﺮ
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺗﺘﻮﻓﺮ
خصوصا مع تنامي ظاهرات
ّ
يشكل املاحنة بشكل واسع ويشمل .2012
احلوار السياسي الذي
ميقاتي استقبل سفري
التدريب والعمل
املزيد من
توفري
األهلي».
مظلة  -حلماية
وكانﻟﺤﻮﻡ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺍﳴﻄﺒﺦ
ﻳﻄﻠﺒﻪ
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ
السلم -ﻛﺒﺔ
ﻫﻤﺮﺒﻏﺮ
اصبحت -ﻛﻔﺘﺔ
املربعات االمنية اليتﻣﻘﺎﻧﻖ
ملجأ لكل اخلارجني عن القانون
كما شدد على العمل على تعزيز على حتسني آلية الشكاوى تركيا إينان اوزدليز الذي حبث
يتحقق
وال ميكن ان
اصالحﺍﳴﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻃﻮﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ
أيﺍﳴﻴﻼﺩ
ﻋﻴﺪﻱ
ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
معه يف تفاصيل برنامج الزيارة
التعاون بني االجهزة األمنية واإلجراءات التأديبية».
كامل
على
ينتشر
السالح
ﻭﺍﻟﺮﺒﻛﺎﺕ
الداخليةﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺋﻠﻦﻴ
ﺑﺄﺣﺮعنﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
اللبنانيةﺧﺎﺻﺔ
فيما ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳴﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰتركيا
خارجية
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ لوزير
ﺑﺎﻟﺨﺮﻴ املرتقبة
والبلديات
ﺍﷲوزير
وأكد
حسابات
بعيدا
تراب الوطن واجليش عاجز عن
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ضرورة احرتام لبريوت اليوم.
شربل على
ﺑﺎﻷﻣﻦ مروان
اجلهاز او
ﻭﻃﻨﻨﺎهلذا
الربح واخلسارة
دخول بعض املناطق.
عناصر قوى األمن الداخلي واستقبل ميقاتي مرتوبوليت
ذاك.
وشدد على ان االولوية
امللكيني
للروم
كالم ميقاتي جاء خالل رعايته ألحكام وبنود املدونة .كما أكد بريوت
اليوم هي ملعاجلة السالح غري
«مدونة قواعد سلوك على حقوق هذه العناصر وعدم الكاثوليك املطران كرييللس
حفل إطالق
َّ
الشرعي الن ما من شيء ميكن
عناصر قوى األمن< الداخلي» التحامل عليها ،عرب «االحرتام سليم بسرتس على رأس وفد
ان ينتظم يف البالد ما دام
املتبادل بني األفراد وعناصر من اجمللس األعلى للطائفة.
أمس االول يف السرايا.
السالح متفلتا.
<V

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

اجلميل :األولوية اليوم ملعاجلة السالح غري الشرعي
أكد رئيس حزب الكتائب
اللبنانية الرئيس أمني اجلميل
يف مقابلة مع قناة احلرة ،وزعها
مكتبه االعالمي ،ان ما جيري
يف سوريا يؤملين كثريا وما من
انسان اال ويتأثر بالدماء اليت
تراق ولكن يف الوقت عينه ال
نستغرب ما حيصل ،خصوصا
واننا يف لبنان عشنا هذه
االمور ،ونعرف ماذا استعمل
اجليش السوري لقمع احلركات
التحررية ،وال بد للنظام احلالي
اال ان يستعمل هذا االسلوب
الن العنف السياسي أعطاه
الشرعية ،ولكن يف املقابل
آن االوان الن ينتفض الشعب
السوري من اجل الدميوقراطية
واحلرية.
وردا على سؤال حول ما
اذا كانت هناك عالقة مع
الثوار قال:ان لبنان وسوريا
يتكامالن وهناك تواصل دائم
بني الشعبني حبكم التاريخ
واجلغرافيا ،ولكن ال قدرة
للبنان على التدخل مباشرة
يف الشأن السوري الن الثورة

السورية أخذت ابعادا عنفية
وحمتدمة ،وال مصلحة لنا يف
ان نقحم أنفسنا يف ما جيري
يف الداخل السوري وال نريد
يف الوقت عينه نقل الصراع
السوري اىل الساحة اللبنانية
الداخلية.
وعن االنظمة العربية الناشئة
قال :كنا نتوقع من هذه
التيارات أن تكون معتدلة
وال بد من التوقف عند البيان
الصادر عن شيخ االزهر والذي
نعتربه مدخال النبثاق السلطات
يف الدول العربية بدءا من مصر
وهذا البيان يؤسس لعالقة
سليمة واجيابية بني شرائح
الشعب تكون منوذجا لعالقات
الناس مع بعضهم البعض.
ورأى ان الدول العربية تتأثر
ببعضها البعض وكلنا رأينا
كيف ان ثورة تونس انسحبت
على عدد من البلدان وسوريا
ال ميكنها أن تبقى بعيدة من
هذه التطورات وقد تأخذ االمور
بعض الوقت ولكن يف النهاية
ال بد أن تنتصر احلقيقة وينتصر

7£@·n„aÎ@‚b«@›◊Î

ﺗﻠﻔﻮﻥU
ﻓﺎﻛﺲ

96371759
96371294

Lucky Len-No 1
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ
Lucky Len . No1

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
مكتب لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳴﺴﻴﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻴﺪﻱ ﺍﳴﻴﻼﺩ ﺍﳴﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ
ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﺮﻴ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﺍﻟﺮﺒﻛﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻭﻃﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
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ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﻮﺗﻮ ﺍﳴﺤﻈﻮﻇﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﺭﺍﺑﺤﺔ ﺍﳴﻼﻳﻦﻴ

 390ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 88735ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻭ 16ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ  200ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ
ﻫﺪﺍﻳﺎ  -ﺻﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ  -ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Rd, Riverwood NSW 2210
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البطريرك الراعي استقبل جلنة
متابعة احلوار بني بكركي وحزب اهلل جعجع :ال ميكننا الوصول اىل دولة فعلية إال إذا كان القرار االسرتاتيجي يف يدها
أجرى جولة أفق مع الراعي وغادر اىل أربيل

املاروني
البطريرك
استقبل
مار بشاره بطرس الراعي ،يف
اخلامسة من مساء امس االول،
اللجنة املكلفة متابعة احلوار بني
بكركي وحزب اهلل ،املؤلفة من
املطران مسري مظلوم ،حارث
شهاب ،غالب أبو زينب ومصطفى
احلاج علي ،يف حضور مدير
املكتب االعالمي والربوتوكول يف
الصرح البطريركي احملامي وليد
غياض ،يف اطار احلوار املتجدد
بني بكركي وحزب اهلل.
افتتح البطريرك الراعي جلسة
إطالق هذا احلوار بكلمة حدد فيها
من جهته ،األطر االساسية للحوار،

مشددا على أهمية انطالق احلوار
بني كل اللبنانيني على قاعدة
املبادىء والقيم الروحية والوطنية
اليت تسمو فوق اجلميع.
ثم جرى نقاش انتهى اىل حتديد
االطر اليت سيتم فيها احلوار،
وهي ختتص بلبنان ،يف كيانه
وميثاقه ورسالته من ناحية
املبادىء اليت يبنى عليها من
أجل مالمسة املواضيع املطروحة
واحملافظة على ما جيمع ويبين
ومعاجلة ما هو سليب ومتعثر،
وهذا ما سوف تواصل اللجنة
العمل عليه يف اجتماعات دورية
الحقة.

غادر رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع اىل اربيل يف العراق.
وأعلن املكتب االعالمي جلعجع
يف بيان ،ان الزيارة اىل اقليم
كردستان  -العراق تأتي تلبية
لدعوة رمسية وجهها إىل جعجع
رئيس اإلقليم للقاء كبار املسؤولني
يف االقليم ،يرافقه وفد يضم كل
من عضوي اهليئة التنفيذية الوزير
السابق طوني كرم واألستاذ إدي
أبي اللمع ،مستشار رئيس احلزب
لشؤون الرئاسة العميد املتقاعد
وهبه قاطيشا ومسؤول العالقات
اخلارجية بيار بو عاصي.
وكان جعجع زار مساء االربعاء
البطريرك الراعي ،ثم حرم جامعة
سيدة اللويزة يف زوق مصبح،
حيث كان يف استقباله رئيس
اجلامعة األب وليد موسى وجمموعة
من الرهبان والعمداء واألساتذة.
ورأى جعجع ان مشروعنا من اجل
لبنان بسيط جدا هو وجود دولة
حقيقية ،فنحن ال نستطيع القيام
بأي شيء من دون وجود حدود
فعلية باملعنى املادي واجملازي
وان يكون لدينا بلد بكل ما للكلمة
من معنى ،فالقوانني والسيادة
هما أمران ال ميكن املزاح فيهما،
ولكي يشعر اللبناني بأنه مواطن
جيب ان يشعر بأنه يف بلد حيرتم

نفسه أي حيرتم سيادته بشكل
أساسي.
وقال :إن أمسى عمل ميكن القيام
به هو العمل السياسي مبعناه
االسرتاتيجي باعتبار انه من دون
سياسة حكيمة تضيع بوصلة
اجملتمعات.
وأشار اىل انه ال ميكننا الوصول
اىل دولة حقيقية اال اذا كان القرار
االسرتاتيجي يف هذه الدولة،
وان تكون هذه الدولة موجلة
تنفيذ القوانني ومحايتنا يف حال
التصدي ألي اعتداء خارجي ،مذكرا
بان اجليش هو اقوى حاليا مبرات
من كل امليليشيات يف لبنان.
ولفت اىل انه ال ميكن ان تدور
العجلة االقتصادية بشكل جيد يف
ظل وجود سلطات أو دويالت خارج
الدولة.
وشكر جعجع رئيس اجلامعة األب
موسى على دعوته لزيارة حرم
اجلامعة ،مبديا إعجابه وتقديره مبا
مت اجنازه اىل اآلن .واعترب ان
حتقيق مشروع كبري ومهم مثل
 NDUهو حتقيق ملشروعنا ،مبعنى
ان يكون هناك جمتمع ينبض
باحلياة .فمن يريد البناء حيتاج
اىل األمن واالستقرار واىل وجود
دولة ،متمنيا ان يبقى األب موسى
والعمداء واألساتذة والرهبان بهذا

اجلهد والنشاط والروحية ألننا
هكذا نصل اىل حتقيق أهدافنا ،لذا
صلوا من أجلنا لتحقيق مشروعنا.
األب موسى
بدوره ،رحب االب موسى بزيارة
جعجع حلرم اجلامعة ،وقال :لعلها
أول زيارة للدكتور جعجع باجلسد
هلذه اجلامعة ولكن بالروح ان
مؤسستنا لطاملا كانت يف قلبه
املسيحية
املؤسسات
كباقي
والوطنية يف هذا البلد.
وأضاف :لقد بدأنا مشروع جامعتنا
حني كان الدمار يسيطر على
الوطن بهدف بناء االنسان وليس
فقط من اجل بناء احلجر ،وحنن لن
نتخاذل ألن دورنا هو بث األمل يف
جمتمعنا على الرغم من التحديات
الكثرية اليت لن توقفنا عن عملنا.
وكان جعجع قد عقد اجتماعا يف
مكتب األب موسى الذي أطلعه
على أوضاع اجلامعة واخلطوات اليت
تقوم بها لتطوير املستوى العلمي
خدمة للمجتمع ومن اجل تقديم
افضل نوعية تعليم للطالب.
وقدم االب موسى اىل رئيس حزب
القوات درعا تذكارية وجمموعة
كتب مريم العذراء يف لبنان من
اصدار اجلامعة.
بعدها شاهد جعجع واألب موسى
وعمداء اجلامعة والرهبان فيلما

وثائقيا عن اجلامعة منذ تأسيسها
يف  15آب  1987اىل اليوم.
ثم انتقل جعجع اىل دير سيدة
اللويزة حيث كان يف استقباله
الرئيس العام للرهبنة املرميية
املارونية األب بطرس طربيه
والنائب العام ورئيس دير سيدة
اللويزة األب جوزف ابي عون ،حيث
شارك يف صالة املساء وزياح مار
انطونيوس الكبري يف كنيسة
الدير.
وانتقل اجلميع اىل صالون الدير
وكتب جعجع كلمة يف سجل
الشرف جاء فيها :كان لي شرف
كبري أن أحظى بزيارة جامعة سيدة
اللويزة ثم ان أشارك يف صالة
املساء يف الدير الرئيسي للرهبنة
املرميية ،يف حضور االب بطرس
طربيه ومجهور رهبان الدير.
واطلب من اهلل تعاىل ان حيفظ
هذا الدير وجهوده وكل أعماله
ألننا يف أمس احلاجة اىل صلواتهم
وكل اعماهلم.
واختتمت الزيارة بدعوة جعجع
والوفد املرافق اىل مائدة العشاء.
وجتدر االشارة اىل ان زيارة جعجع
استغرقت مخس ساعات رافقه
فيها منسقا الشؤون الكنسية
يف القوات هنري باخوس وجان
العلم.

األكثرية تشيد خبطابي األسد

قاسم :إلجناز التعيينات وحسم مسألة االجور

استمرت مواقف االكثرية اليت
أشادت خبطابي الرئيس السوري
بشار االسد ،اضافة إىل مواقف
تتعلق بالشـأن اللبناني الداخلي.
«احلزب
رئيس
فاعترب
الدميوقراطي اللبناني» النائب
طالل ارسالن يف خالل زيارته
مقر احلزب يف راشيا الوادي،
«ان احلرب الدولية ضد سوريا
بدأت بالتالشي تدرجييا ،وتداعت
آلياتها وادواتها ومراميها امام
سوريا قيادة وجيشا وشعبا،
وما اللجوء اىل االعمال االرهابية
سوى تفليسة استخباراتية عاجزة
أمام صمود الشعب السوري
املتمسك بالعروبة واملقاومة نهجا
ورسالة».
واشار األمني العام لـ»رابطة
الشغيلة» زاهر اخلطيب يف
تصريح اىل أن «اإلطاللتني
املشرقتني للرئيس بشار األسد
حتمالن دالالت ورساالت عدة
وجهت إىل الداخل واخلارج أبرز ما
فيهما تأكيده أن مثة اسرتاتيجية
جديدة للشعب العربي السوري
فيها دور يف جمابهة املؤامرة
اليت باتت يف نهاية فصوهلا».
وقال املنسق العام للجان
والروابط الشعبية يف لبنان معن
بشور بعد زيارته نائب األمني
العام لـ»حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم ،ان «احلاجة اآلن ملحة
جدًا لكي نفتح كل ما منلكه من
بوابات احلوار بني كل املكونات
من أجل قناعات مشرتكة نعمل
عليها مجيعًا ،وخاصة أن عدونا
األساسي واجلوهري هو الكيان
الصهيوني».
كما استقبل قاسم نائب
األمني العام لـ»احلزب العربي
الدميوقراطي» رفعت عيد ،الذي
اكد ان حزبه مع التحالف اإليراني

ـ السوري و»حزب اهلل» و»محاس»
ناق ًال عن قاسم قوله ان «حزب
اهلل» حريص على أن حتقق
احلكومة إجناز التعيينات ودفع
العجلة االجتماعية واالقتصادية
إىل األمام ،وحسم مسألة األجور،
وعدم املماطلة يف تقديم مشروع
قانون االنتخابات ،مضيفًا :حنن
أمام فرصة تداعيات املشروع
األمريكي واإلسرائيلي.
وأدان «احلزب السوري القومي
االجتماعي» يف بيان «اجلرمية
اجلديدة اليت ارتكبتها اجملموعات
اإلرهابية املسلحة يف مدينة
محص السورية ،واعتربتها حلقة
املروعة اليت
من سلسلة اجملازر
ِ
ارتكبتها اجملموعات اإلرهابية حبق
السوريني مدنيني وعسكريني
يف محاه وجسر الشغور ودمشق
وأكثر من منطقة سورية».

من جهته ،اكد رئيس «التنظيم
الشعيب الناصري» اسامة سعد أن
األسد يسعى لتحقيق اصالحات
جدية أما احملور األمريكي
األطلسي الرجعي العربي فال يريد
من سوريا سوى اإلذعان.
واعترب لقاء األحزاب أن زيارة بان
كي مون اىل لبنان غري مرحب
بها .واشاد باخلطابني اهلامني
لالسد الذي جسد التزامه ومتسكه
بثوابت سورية العروبة واملقاومة
ورفض الرضوخ لإلمالءات.
ودعا رئيس «حزب الوفاق
الوطين» بالل تقي الدين احلكومة
اىل العمل جبدية وبسرعة حلل
االزمة املعيشية ،مؤكدا ان
املواطن وصل اىل شفري اهلاوية
والسيما ان الفقر ال مييز بني
معارض وموال او بني فريق 8
و 14آذار.

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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حرب :بعض الوزراء يعتربون انهم ملوك
دعا النائب بطرس حرب
املسؤولني اىل جتنيب لبنان
عليه
احملتملة
االنعكاسات
يف املوضوع السوري ،وترك
صراعاتهم جانبا والتفكري يف
ما ميكن ان خيدم لبنان وشعبه
احلماية
ويضمن
ومصاحله،
للمصاحل اللبنانية.واعترب أن
موقف وزير العمل يف قضية رفع
احلد األدنى لألجور ال يزال يرتدي
يف ظاهره الطابع السياسي،
وإلرضاء العمال ،وقال :انه
لن حيقق مصلحة العامل ،بل
ان متسك الوزير مبشروعه يف
حماولة فرض رأيه على العمال
وأصحاب العمل وجملس الوزراء
ورئيس جملس الوزراء يشكل
سياسة غري سليمة ال حتصن
العقد اإلجتماعي وال توفر للعمال
حقوقا أكثر ،بل تعرضهم بسبب
اإلنعاكاسات اإلقتصادية اخلطرية
على املؤسسات اىل فقدان
فرص العمل او تقليصها نتيجة
اضطرار هذه املؤسسات بصرف
بعض العمال ولتنجب توظيف
الطاقات الشابة ما يشجع على
هجرة األدمغة الشابة اىل اخلارج.
واحلقيقة ان القرار الذي صدر
عن جملس الشورى يشكل يف
ظاهره موافقة على مشروع وزير
العمل ،اال انه عمليا ال يشكل
موافقة على مضمون مشروعه،
حبيث انه ذكر بالشروط
القانونية الواجب ان حيرتمها
اي مرسوم لتحديد احلد االدنى
تتناقض
لالجور،
الشروط اليتﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
مع ما يطرحه وزير العمل ما
سيؤدي اىل عرقلة رفع احلد
االدنى لألجور واإلضرار بالعمال
بشكل مباشر ألن اجلدل القائم
واملتمادي حول نسبة رفع احلد
االدنى لألجور قد أدى قبل إقرار
الزيادة اىل رفع أسعار السلع
اإلستهالكية اليت حيتاج اليها
العمال وعائالتهم ومل حيصلوا
بعد على أي زيادة ،ما يستدعي
ان يتحمل جملس الوزراء يف
اجللسة املقبلة وفورا مسؤولياته
ليحسم األمر ،مبا يضمن مصلحة
العمال وحيمي االقتصاد وحيرتم
أحكام القوانني.
مسلكية وزراء
وشن هجوما على مسلكية بعض
الوزراء الذين يعتقدون أنهم
بتوليهم املسؤولية يصبحون
ملوكا حيق هلم جتاوز القوانني
وتعديلها بإرادتهم ويصبحون
قادرين على االلتفاف على هذه
القوانني لكي حيققوا مكاسب
شخصية على حساب املصلحة
العامة .وقال :لنا يف ما جيري
يف الصفقات الكبرية املشبوهة
اليت حتصل أكرب دليل على ذلك.
ومنها صفقة تلزيم مقدمي
خدمات الكهرباء اليت خالفت
قرار جملس الوزراء الذي كان
قد وافق ،مثال ،على صرف 350
مليون دوالر لتقديم اخلدمات
بينما جاءت الصفقة بقيمة 785،5
مليون دوالر من دون العودة
اىل جملس الوزراء ،باالضافة
اىل أن امتناع الوزير املختص
عن السعي إلصدار املراسيم
التطبيقية الضرورية لوضع
قانون قطاع الكهرباء موضع
التنفيذ يؤدي بصورة مباشرة

الي منح بعض الوزراء ألنفسهم
حق تعطيل احكام قوانني سبق
أن أقرها جملس النواب ،بسبب
سعيهم ملنع إصدار املراسيم
الضرورية للبدء بتنفيذها ،وهو
حال قانون تنظيم قطاع الكهرباء
الذي صدر سنة  2002والذي ما
زال معلقا وغري قابل للتنفيذ
بسبب ذلك ،والذي إمتنع وزراء
الطاقة املتعاقبون عن العمل
إلصدار املراسيم التطبيقية
الواجبة.
وحذر احلكومة من نتائج إقرارها
لتكليف شركة طابان اإليرانية
بتنفيذ مشروع سد بلعة يف
تنورين شرطا للهبة اليت قدمتها
اجلمهورية االسالمية اإليرانية
اىل احلكومة اللبنانية ،مساهمة
منها يف خطة إنشاء السدود،
ألن ذلك سيؤدي اىل إنعكاسات
سلبية بالنظر اىل االشكاالت
اليت سيخلقها إيالء هذه الشركة
االيرانية تنفيذ سد بلعة يف
باحلساسيات
مليئة
منطقة
السياسية واألمنية جتاه هذا
واملفروض
الغريب
الوجود
بالنظر اىل ما سيواكب عمل هذه
الشركة من حضور مسلح غريب
وإنعكاسات هذا الوجود األمين،
وخصوصا أنه كان قد سبق
لوزارة الطاقة ان أجرت مناقصة
لتلزيم هذا السد ،وقد رست
على إحدى الشركات اللبنانية،
وأن قرار جملس الوزراء بقبول
اهلبة االيرانية وتكليف الشركة
التنفيذ خيالف القوانني
اإليرانية
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
الواجب
الشفافية
ويضرب
توافرها يف عمليات مالية ضخمة
تتعلق بالشأن العام.
وطالب حرب جملس الوزراء
بان يعيد النظر بقراره وان
حيول اهلبة االيرانية املشروطة
بتنفيذها اىل منطقة ال يثري
فيها الوجود اإليراني حساسيات
إجتماعية او سياسية او أمنية.
ومحل احلكومة ككل مسؤولية
اإلشكاالت املرتقبة.

Hatem

شربل يبدي خشيته من انعكاس االنقسام السياسي سلبا على االوضاع
اكد وزير الداخلية والبلديات
العميد مروان شربل أن الوضع
االمين حيتل صدارة اهتمامات
الوزارة  ،مشريا اىل أن االمن
عصب االستقرار االجتماعي
واالقتصادي ويرتبط باالمن
السياسي الذي حني يستتب
ينعكس ارتياحا على االوضاع
كافة.
وقال أن االجهزة االمنية التابعة
للوزارة تعمل ضمن امكانياتها
املتوافرة لرتسيخ االستقرار
ومحاية السلم االهلي ،وقد
حققت اجنازات امنية نوعية
مرضية جدا ،الفتا اىل أن عديد
قوى االمن قليل بالنظر اىل
املهمات الصعبة والكثرية.
وأعرب الوزير شربل يف حديث
اىل حمطة أن بي أن عن خشيته
من انعكاس  ،االنقسام
السياسي احلاد معطوفا على
التطورات احلاصلة يف سوريا،
سلبا على الوضع اللبناني،
مؤكدا بذل اجلهود للنأي بلبنان
عن التداعيات اليت تشهدها
سوريا اليت نتمنى أن يستقر
الوضع فيها يف اسرع وقت،
وجيلس اجلميع اىل طاولة
واحدة.
وأوضح أن موضوع القاعدة
الذي أثري مؤخرا يعاجل ضمن
االطار القانوني واالمين وأن
هذه املسألة انتهت يف اجتماع
جملس الدفاع االعلى حيث مت
مناقشة هذا امللف من جوانبه
كافة  ،مشريا اىل أن الوزير
فايز غصن مل يقل أن القاعدة
موجودة يف عرسال بل أن
عناصرها متر عرب احلدود السيما
عرب عرسال املرتامية االطراف.
واعترب أن لبنان كما غريه من
البلدان يشكل بيئة حاضنة
لالرهاب الذي ينمو يف البيئة
الفقرية حيث تنتشر عصابات
االجرام والسرقة  ،داعيا
املسؤولني اىل معاجلة هذه
االمور جبدية بعيدا عن االنقسام

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

الن لبنان ال حيكم من فريق
واحد .ولفت اىل انه مع ارسال
اجليش اللبناني اىل احلدود مع
سوريا وترسيمها بالتنسيق مع
اجلانب السوري ،وبالتالي منع
أي تسلل من البلدين.
وعن عالقته برئيس تيار
املردة النائب سليمان فرجنية،
أكد شربل أن عالقة حمبة
وصداقة قدمية تربطه بالنائب
فرجنية وأن هذه الصداقة ال
تتأثر ابدا باملوقف الذي اعلنه
النائب فرجنية مؤخرا ،وقال :
انه صادق ومواقفه صرحية ،
يقول كلمته ويقف عندها  ،هو
صديق وسيبقى صديقا.
وشدد على أن البلد حمكوم
بالتفاهم يف هذه املرحلة
الصعبة حتى ولو اجتهدنا على
القانون ألن من املهم جدا ان
نتجاوز هذه الظروف الدقيقة
اليت مير بها لبنان  ،وكثريا
ما اسعى اىل تدوير الزوايا
حتى ال نعكر االجواء االمنية ،
معربا عن اعتقاده أن الدولة
اللبنانية هي احللقة االضعف
فيما املطلوب تقوية دعائمها
عرب مشاركة مجيع االطراف
السياسية أو عرب قيام معارضة
ومواالة بناءة.
االنتخابات
قانون
وعن
لفت الوزير شربل اىل ان
النسبية أمر مهم ومنها تبدأ
الدميوقراطية وتنهي الطائفية
واحملادل ،مضيفا :أن النسبية
تؤمن صحة التمثيل وينتخب
املواطن من ميثله ،وهي ليست
باالمر الصعب.

Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
وذلك لبحث موضوع قانون
االنتخاب مع الرؤساء ومع الكتل
النيابية انطالقا من قانون اللقاء
األرثوذكسي على أمل التوصل
اىل صيغة توافقية بني كل
اللبنانيني.
وتابع :أعلنا أن اهلدف من
االجتماع هو تأمني املناصفة اليت
نص عليها الدستور ،الفتا اىل
ان قانون اللقاء األرثوذكسي

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

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

من املقرر ان يكون قد وصل
األمني العام لألمم املتحدة
بان كي -مون اىل بريوت يف
الثانية اال ربعا من بعد ظهر
امس اجلمعة ،حيث يلتقي على
الفور رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ثم رئيس
جملس النواب نبيه بري ورئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ،ويعقد
مؤمترًا صحافيًا يف السابعة
مساء يف قاعة قرطاج يف فندق
فينيسياُ ،ح ّددت مدته بعشرين
دقيقة.
ومن املتوقع أن يزور بان
اجلنوب اليوم السبت للوقوف
على أوضاع اليونيفل ،اال أنه
مل يصدر اي تأكيد يف هذا
الشأن من جانب األمم املتحدة علي اومليل ،االمني العام
يف بريوت.
السابق جلامعة الدول العربية
كما يلقي كلمة يف االجتماع واملرشح للرئاسة يف مصر
الرفيع املستوى الذي تنظمه عمرو موسى ،الناشط يف جمال
االسكوا عن االصالح واالنتقال احلقوق املدنية وزير االعالم
الربغوثي
مصطفى
اىل الدميوقراطية الذي سيفتتحه االسبق
ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي والعضو يف هيئة دعم مشاركة
واألمينة التنفيذية لالسكوا رميا املرأة يف صنع القرار يف ليبيا
خلف يف التاسعة صباح غد االحد القاضية نعيمة جربيل.
يف فندق فينيسيا ،وستقام ويغادر بان لبنان بعد افتتاح
طاولة مستديرة بعنوان آفاق املؤمتر مباشرة ،يف العاشرة
املستقبل يف املنطقة العربية ،والنصف.
يف احلادية عشرة والنصف ويشارك يف املؤمتر عينه
من قبل ظهر االثنني املقبل ،وزير اخلارجية الرتكي امحد
تديرها خلف ويشارك فيها :داوود اوغلو ووزير خارجية
مالدينوف
نيكوالي
رئيس الوزراء اليمين السابق بلغاريا
Saturday
4 June
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2011وزير
عبد الكريم االرياني،
بريوت
سيصلون اىل
الذين
اخلارجية التونسي رفيق عبد تباعا اجلمعة والسبت (امس
السال ،سفري املغرب يف لبنان واليوم).

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
ÊäÏj‹ﬂ
سدني
@@#by@Ú◊ãíمنفتحون على النقاش حول الطرح
املردة:
«@bÁÜaá»néa@Â
االرثوذكسي وغريه
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
أعلن عضو جلنة املتابعة املنبثقة يؤمن هذه املناصفة ،وقد
@Âﬂ@·ÿmbuby
عن لقاء بكركي لبحث قانون يدور حوله نقاش سياسي كبري
االنتخاب الوزير السابق يوسف وهذا أمر مشروع وطبيعي،
]<›Çœi
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñعلى لذلك سنناقش هذا القانون @ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
سعادة أن اللجنة منفتحة
أي نقاش حول قانون اللقاء مع األفرقاء كافة يف لبنان،
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜالقانون األفضل @ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
كل وسنرى ما هو
]<‹ñi<Ìäâˆπوحول
األرثوذكسي
الذي يؤمن صحة التمثيل.
القوانني األخرى.
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
وقال يف حديث اىل وكالة اضاف :النقطة االجيابية
يف هذا @äb»édi@@Úñb©a
طرح
االنباء املركزية :اتفقنا خالل املوضوع هي ،أنه عندما
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
االجتماع الفائت على البدء قانون اللقاء األرثوذكسي،
Úèœb‰ﬂ
باالتصاالت يف األسبوع املقبل ،ومتت مناقشته يف لقاء بكركي
مسعنا من كل األفرقاء أن ّ
مثة
مشكلة يف التمثيل املسيحي،
وهذه عبارة عن خطوة اىل األمام
سنتابعها من خالل اتصاالتنا مع
األفرقاء للتوصل اىل قانون
يرضي اجلميع.
وختم :حنن منفتحون على أي
نقاش ممكن ان حيصل حول
هذا القانون وحول كل القوانني
األخرى.

أمني عام االمم املتحدة يصل لبى بريوت ويفتتح غدا
اجتماعا حول الدميقراطية

FFF

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

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



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



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



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

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

هل فشل العيش املشرتك؟
ادمون صعب

«بشرنا» الرئيس السوري بشار األسد ،يف خطابه الثالثاء حول ما
ّ
جيري يف بالده منذ تسعة أشهر ،بأن املعركة طويلة وقد تستغرق
سنوات ويسقط فيها آالف الضحايا ،مستندًا يف ذلك إىل ما حصل
يف مثانينيات القرن املاضي من مواجهة بني السلطة واألخوان
املسلمني يف محاه وبعض األحناء السورية األخرى؟ وقال ان
عمليات القتل واالغتيال آنذاك استغرقت ست سنوات.
وال شيء يوحي أن املعركة قصرية ،وإن يكن الرئيس السوري
شاء اختصارها بإشارته إىل انه ال يريد «ان ننتظر كل هذا الوقت،
ّ
واحتضنا األمن
فاألمور واضحة بالنسبة إلينا مجيعًا .فإذا وقفنا اآلن
واألجهزة املختصة املختلفة ،فأنا اعتقد ان النتائج ستكون حامسة
وسريعة».
ّ
ويذكرنا هذا النوع من احلروب اليت يتداخل فيها العنصر الداخلي مع
العامل اخلارجي ودعمه العسكري واملادي للحراك الداخلي ولدعاة
التغيري واإلصالحّ ،
يذكرنا باحلرب العراقية ـ اإليرانية اليت استمرت
مثاني سنوات ،أي من  21أيلول  1980إىل  18متوز  1988تاريخ
توقيع اتفاق لوقف النار بني بغداد وطهران برعاية األمم املتحدة.
وقدر عدد الضحايا اليت سقطت خالل تلك الفرتة من الطرفني بنحو
ّ
مليون.
ويف تقديرنا ان الذين ينتظرون سقوط النظام السوري للتحرك
يف الداخل اللبناني باجتاه اإلصالح والتطوير ،قد ينتظرون طوي ًال
وخصوصًا إذا كانوا مينون النفس بإسقاط احلكومة احلالية واحللول

فصل اخلطاب
ساطع نور الدين

اغرب من خطاب الرئيس السوري بشار األسد ،ردود الفعل عليه.
معظمها احتوى على مصطلحات غربية ،ترد بني احلني واآلخر يف
البيانات الرمسية االمريكية او االوروبية ،مثل االنفصال عن الواقع
او االنقطاع عن العامل او اإلغراق يف الدم ،وصو ً
ال اىل االستنتاج
أنه فقد شرعيته وجيب أن يرحل.
سرية االسد وتارخيه وجتربته ،وبينها ما هو لبناني مل يطوه النسيان
بعد ،تسمح باالستنتاج الفوري ان اخلطاب كان واحدًا من ابرز
جتلياته  ،وقد عرب فيه عن شخصيته احلقيقية سواء عندما كان يقرأ
من النص او عندما كان يرجتل ،وكشف عن خطته الفعلية اليت ال
حتتمل اجلدل ،واليت تستكمل صراعًا بدأه والده الراحل حافظ االسد،
واستعاد االبن بعض مصطلحاته وتصنيفاته وتوصيفاته اليت كانت
رائجة يف مثانينيات القرن املاضي ،وأجرى مقارنة صرحية بني
عناوين تلك املرحلة وبني عناصر األزمة الراهنة.
رمبا كانت هذه االستعادة هي اهم ما جاء يف اخلطاب :االسد االبن
ال يزال يف حقبة الثمانينيات بكل ما تعنيه الكلمة من تواطؤ عربي
على االب دفعه للذهاب اىل طهران الثورة اإلسالمية ،ومن ضغط
غربي مل يتوقف اال عند التفاهم على انهاء الغزو العراقي للكويت،
لكنه جتدد يف اعقاب الغزو األمريكي للعراق وتطور يف اعقاب
اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،حتى بلغ ذروته احلالية.
ليس هناك انقطاع عن العامل او عن الواقع كما حيلو للبعض أن
يردد .هذا هو العامل الذي يعيش فيه األسد االبن منذ أن كان
ّ
طف ًال يف الثمانينيات  ،والذي ذكر به املستمعني اىل خطابه يف
جامعة دمشق وطالبهم بعدم نسيانه ،مع أن غالبيتهم تكربه سنًا.
وهذا هو حتليله الطبيعي للثورة الشعبية الراهنة اليت تستهدف
نظامه وتهدده ،واليت هي عبارة عن جمموعة من اللصوص والقتلة
والشياطني واملتآمرين واإلرهابيني الذين ينبغي التخلص منهم
فورًا ومن دون تردد ،وقبل اإلصالح الذي بدأ وهو يسري بشكل
طبيعي أيضًا ،ومبعزل عن مطالب الشارع.
قد يكون هذا العامل الذي يعيش فيه االسد خياليًا بالنسبة اىل
قدم صورة يف السياسة واألمن واالجتماع
سواه ،لكن اخلطاب ّ
واالقتصاد وحتى الزراعة ال توحي بأن الرئيس السوري واهم.
التقارير اليت يتلقاها واالجتماعات اليت يعقدها ال تقود اال اىل مثل
هذا االستنتاجات ،وال تصف الثورة اال بصفتها بؤرًا معزولة ال يزيد
عدد املتجمعني فيها عن بضعة آالف من السوريني.
قبل اخلطاب سربت مصادر رمسية سورية معلومات عن ان االسد
سريسم خريطة طريق إلصالحات جدية تنفذ يف فرتة ال تزيد عن
أسابيع ،وانه سيعلن التمسك باحلل العربي الذي يعرف القاصي
والداني أنه خشبة خالص لنظامه اكثر مما هو عملية تآمر عليه .رمبا
خاب ظن تلك املصادر اليت يبدو انها بسذاجة بعض املعارضني
السوريني او بعض العرب او بعض األمريكيني واألوروبيني الذين
ما زالوا يتوقعون من الرئيس السوري صدمة إصالحية تنهي الكارثة
اليت تسري حنوها سوريا.
ال داعي للمفاجأة .هذا هو االسد وهذا هو عامله وهذا هو حتليله،
مطول ال لبس فيه وال حساب بعد اآلن لكلفته
وقد فصله يف خطاب
ّ
الدموية الباهظة.

مكانها برئاسة النائب سعد احلريري أو سواه .إذ ان الوضع السوري
مفتوح على كل االحتماالت ومنها استمرار املعارك سنوات.
يف هذا الوقت ماذا يفعل اللبنانيون؟ هل يدعون الشلل يسيطر
على املؤسسات ،وتتسع مساحات التباعد والتجاذب بني مكونات
اجملتمع ،أم يعملون من أجل التالقي والتفاهم يف حوار تتم فيه
مراجعة جتربة العيش املشرتك بكاملها ،وليس ما نفذ من اتفاق
الطائف ،وما مل ّ
ينفذ.
ذلك ان التلطي وراء شعار العيش املشرتك ال يستطيع ان خيفي
ما وصفه النائب الدكتور فريد اخلازن ،الذي هو أستاذ للعلوم
السياسية قبل ان يكون نائبًا ،بـ»نقائص الوالدة» ،أي الطريقة
اليت «اخترُ ع» بها لبنان مطلع القرن املاضي والذي قال فيه اخلبري
االسرتاتيجي األمريكي املعروف جورج فريدمان يف كتابه الذي صدر
العام املاضي بعنوان «ماذا ينتظرنا يف السنني العشر املقبلة؟»...
قال فريدمان «ان لبنان كدولة مل يكن له وجود فعلي قبل اعالن
دولة لبنان الكبري يف عشرينيات القرن املاضي .والعامل املوحد
للبنانيني آنذاك كان عاطفتهم جتاه فرنسا واجنذابهم إليها» ،مشريًا
إىل ان الفرنسيني التزموا محاية املسيحيني يف لبنان منذ أحداث
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واليوم ،بعد مرور قرابة قرن على بلورة فكرة لبنان كدولة مستقلة
ذات سيادة ،طاملا متتع أحد مكوناتها حبماية ورعاية فرنسيتني،
جاء حرب مسيحي ،هو البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي،
يقول ألبناء رعيته ان فرنسا مل تعد مهتمة حبمايتهم ،وان هلا
مصاحلها يف املنطقة ،وان عليهم بالتالي تدبر شؤونهم بأنفسهم،
مع شركائهم املسلمني.
وقد شجع هذا املوقف الفرنسي البطريرك الراعي على الدعوة إىل
إحياء امليثاق الوطين يف «عقد اجتماعي جديد» حيث «ال تبعية،
وال وحدة ،وال ارتباط ال بالشرق وال بالغرب ،وإمنا عيش مشرتك
مسيحي ـ إسالمي» ،معتربًا ان «الكنيسة جسر بني الناس».
وبدا إىل اآلن ،ان فكرة العيش املشرتك اليت قام عليها اجملتمع
اللبناني ال تزال قيد االختبار ،كما ان لبنان نفسه ال يزال خمتربًا هلذا
التعايش ،وقد حاذر إىل اآلن اإلقدام على اخلطوة احلامسة اليت من
شأنها إصالح «نقائص الوالدة» ،ونعين بها االندماج واالنصهار يف
جمتمع مدني غري طائفي ،أساسه املواطنة واملساواة بني اللبنانيني
يعوض النقص يف
بصرف النظر عن طوائفهم ومذاهبهم ،وهذا ما ّ
التلوين ،ويغين عن احلماية والتبعية واالرتهان للخارج ،سواء أكان
هذا اخلارج عربيًا أم أعجميًا.
إالم ميكن ان يؤدي إليه
شيحا:
ميشال
وكان تساءل أبو الدستور
َ
العيش املشرتك؟ وهل هو ممكن؟ وجاء جوابه ،ان العيش املشرتك
ممكن ان يؤدي إما إىل احلروب ،أو االندماج ،أو الوحدة والشعب
املتجانس.
ويا لألسف ،فإن العيش املشرتك مل ينتج سوى احلروب.
ويرى الدكتور اخلازن ان الدميوقراطية اللبنانية كان يفرتض ان
تأتي نتيجة حتمية للتطور الذي حيتمه العيش املشرتك بني اجلماعات
الطائفية اليت يتألف منها لبنان ،إال انها وفرت «احلد الصحي املقبول
من السلطوية» ،وساهمت يف «احياء الغرائز الطائفية» ،أي احلرص
على االستمرار يف الوجود .كما انتجت هذه الدميوقراطية التوافقية
تعددية بدال من التنوع الذي تتميز به الدميوقراطية احلقيقية.
وأشار إىل ان أبرز العيوب يف هذه الدميوقراطية هي «الالمساواة
يف املشاركة والنفوذ السياسيني».
وكان شيحا اعترب ان االنتخابات احلرة والنزيهة اليت تؤمن صحة
التمثيل هي أفضل اختبار للعيش املشرتك؟
وقال ان «الربملان هو املوقع اجلامع للطوائف اللبنانية ،وللحوار
والقرار .وهو ليس نتاج الفكر الدميوقراطي حول ماهية احلياة
الوطنية ،امنا هو شرط الرادة العيش بعضنا مع البعض اآلخر».
ولقد ثبت بالتجربة ،بعد قرابة قرن على قيام وطن األرز ،ان
العرضي» ،للبنان املتمثل بالطائفية ،قد حال دون والدة
«الوضع
َ
حس مشرتك لدى اللبنانيني ،كما حال دون قيام جمتمع متجانس
ووطن دائم .وكان شيحا نصح اللبنانيني ،واملسيحيني خصوصًا،
بـ»العودة إىل اجلبل» باملعنيني الواقعي والرمزي ،من أجل «التعلق
باألرض ،وإصالح الرتبة ،وحمبة الفالح واألشجار ومياه األنهر
واحلقول والنباتات .وتبليل النفس بعظمة الطبيعة اليت تقي من
الصغائر».
كذلك نصح ألبناء وطنه بالتكاثر وزيادة الوالدات «إذا أردمت للبنان
أن يدوم».
وقد أدى فشل العيش املشرتك إىل «النزول» من اجلبل وبيع
األرض وتفاقم اهلجرة.
وليس واقعيًا وال صحيحًا اعتبار الرئيس ميشال سليمان ،يف دفاعه
عن النسبية يف قانون االنتخاب «ان احملافظة على وحدة األرض
والشعب واملؤسسات هي من األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها
قانون االنتخاب» ،إضافة إىل «تأمني مشاركة الطوائف واملناصفة
احلقيقية والعيش املشرتك».
ذلك ان حتقيق هذه األهداف ال يؤمنه سوى مشروع وطين جامع،
ويعجل اخلطى حنو جمتمع مدني
ال قانون انتخابي ،يلغي الطائفية
ّ
تلتقي فيه اإلرادات اخليرّ ة.

تنظيم القاعدة يف لبنان
وحماولة استغباء الناس
بطرس عنداري

أدى السجال يف لبنان حول وجود او عدم جود خاليا او افراد
لقد ّ
لتنظيم القاعدة االرهابي على االراضي اللبنانية اىل معمعة سياسية
ُ
ختل كغريها من الشجارات من االتهامات اخلطرية مثل
صاخبة مل
التخوين واالحنراف والتآمر ،وشارك اكثر من مئة سياسي يف هذه
املعمعة اليت هدفت دون قصد اىل استغباء املواطنني وحماولة
طمس ذاكرتهم.
وحده رئيس بلدية عرسال قال كالمًا واقعيًا ومنطقيًا مل يتوقف
عنده غوغائيو السياسة بل راح كل منهم يستميت بالدفاع عن بلدة
عرسال واهاليها مهددًا بقطع كل يد تعتدي عليها.
فقد رد رئيس البلدية املذكورة على كالم لوزير الدفاع فايز غصن
عن تسلل افراد من تنظيم القاعدة اىل الداخل السوري عرب اراضي
عرسال .وجاء يف رد رئيس البلدية« :هناك احتمال ان تكون بعض
العناصر تسللت خلسة اىل سوريا دون علم احد من االهالي» ...مل
يتهم الوزير اهالي عرسال باالنتماء اىل تنطيم القاعدة او حبماية
اعضائها بل قال عرب اراضيها .ومن املعروف ان بلدة عرسال هي
اوسع مساحة عقارية يف لبنان حدودها مع سوريا طوهلا  ٣٣كيلومرتًا
وتبعد عنها  ٥١كيلو مرتًا ،ويصعب على اهالي عرسال وبلديتها
وعلى اجليش اللبناني ضبط حدود كهذه.
ولبلدة عرسال تاريخ طويل من االهمال واملعاناة والعذاب وحتى
االضطهاد .فقد أمر وزير الداخلية والدفاع رميون اده يف اول
حكومة شهابية عام  ٨٥٩١بضرب عرسال بالطائرات ،فدمرت املنازل
يضمد أحد جراحها ...وأعطيت
وسقط عشرات القتلى واجلرحى ومل
ّ
عرسال دائمًا شهرة بانها مركز جتميع السيارات املسروقة وتهريبها
اىل سوريا ووصفت بدويلة التهريب وواجهت مداهمات عديدة ومل
يساندها أحد كما مل ينتقدها أي من السياسيني.
واليوم تتعرف عرسال على وجوه سياسيني من كل املناطق ،وهي
تدرك حقيقة هذه املواقف العابرة واملؤقتة جدًا.
نعود اىل تنظيم القاعدة وفيما اذا كانت له خاليا او اتباع يف
لبنان.
يذكر اجلميع احداث الضنية يف اليوم االول من العام  ٠٠٠٢اي
منذ  ٢١عامًا .بعد احداث احلادي عشر من ايلول  ١٠٠٢يف الواليات
املتحدة ،طلبت وزارة العدل االمريكية من لبنان امساء املساجني
الذين نفذوا عملية قتل الضباط واجلنود يف الضنية حبجة انتمائهم
اجلراح أحد الذين شاركوا
لتنظيم القاعدة ،وكان اللبناني زياد
ّ
بتفجري برجي التجارة يف نيويورك .وبعد ذلك مسعنا وقرأنا الكثري
عن وجود عناصر مؤيدة للقاعدة وبعضها شارك يف القتال يف
افغانستان والعراق واليمنُ ،
وقتل بعض هؤالء كما افادت تقارير
امنية واعالمية.
ونتذكر كذلك كشف خلية ارهابية كانت ختطط لنسف السفارة
االيطالية عام  ،١٠٠٢وقال التقرير االمين اللبناني ان اجملموعة
تنتمي لتنظيم القاعدة .ويف جمدل عنجر وجوارها حصلت اشتباكات
بني اجليش اللبناني وجمموعة مسلحني تابعني للقاعدة ،وجاء يف
التقارير االمنية ان املدعو علي حممد قاسم حامت هو املسؤول عن
جمموعة القاعدة وصدرت عدة مذكرات اعتقال حبقه ،كما قتل هناك
املدعو عبد الرمحن عوض الذي خلف شاكر العبسي يف قيادة فتح
االسالم وأشري اىل انتمائه للقاعدة ...وذكرت التقارير ايضا ان
السعودي جنم صاحل القروي والفلسطيين أمني الشهابي يقودان
جمموعات ارهابية يف لبنان تابعة للقاعدة.
ان هذه االحداث جرت خالل احلقبة احلريرية وهي موثقة .ولن نتطرق
هنا اىل حتقيقات واخبار الصحف اليت حتدثت عن املزيد من نشاطات
انصار القاعدة يف افغانستان والعراق واليمن وغريها.
ان الدفاع املستميت عن قضية عدم وجود للقاعدة يف لبنان مسألة
تثري الشكوك على طريقة كاد املريب ان يقول خذوني .ففي
االمكان القول ان ال وجود خلاليا منظمة او ملراكز تدريب ألتباع
ّ
وموثقة
القاعدة يف لبنان ،ولكن وجود عناصر وافراد قضية مؤكدة
كما أشرنا.
حسنًا فعل الوزير غصن بتوضيحه هذا االسبوع مؤكدًا انه مل يتهم
اهالي عرسال ال من قريب وال من بعيد رغم بعض املالبسات
فر من االراضي
اليت حصلت خالل اعتقال عناصر اجليش الرهابي ّ
السورية اىل جوار عرسال ،فتدخل االهالي وانتزعوه عنوة من اجلنود
مما تسبب باضطراب أمين متكن قائد اجليش من احتوائه.
ان حتويل تصريح وزير الدفاع الذي اقتصر على عدة كلمات اىل
ازمة سياسية تستهدف اجليش اللبناني ودوره الدقيق واحلساس
يف هذه املرحلة ال ميكن ان يكون مسألة بريئة او جزءًا من احلياة
ايار وحماوالت
السياسية ...فمنذ احداث مار خمايل ونهر البارد وّ ٧
زج اجليش يف املعمعة السياسية وتلويث مسعته مل تتوقف ،وكانت
تصرحيات النواب خالد الضاهر ومعني املرعيب وفتفت واضحة يف
هذا االجتاه.
يبدو كل ذلك يف الوقت احلاضر جزءًا من احلملة على النظام السوري
السقاطه بأي مثن دون اجراء حسابات دقيقة ملا سيصيب لبنان من
جراء هذا النهج .واهلل وحده يعلم نتيجة قرار عرب أمريكا وأوروبا
جتاه سوريا حيث ال مصلحة للبنان باختاذ املواقف احلادة او املعادية
خالل االزمات العربية الداخلية وخاصة سوريا.
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لبنانيات

النّائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع تكتّل التّغيري واإلصالح:

عملنا يهدف إىل انتظام عمل املؤ ّسسات وفقاً للقوانني وليس إخضاع املؤ ّسسات ومصاحل النّاس وفقاً ملصاحل ال ّسياسيّني
ّ
ّ
التغيري واإلصالح
تكتل
عقد
إجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
الرابيه ،وبعد اإلجتماع
دارته يف ّ
ّ
النائب أبراهيم كنعان
تال
ّ
التكتل ،فقال:
مقررات
ّ
تكتل ّ
ّ
التغيري واإلصالح
«إجتمع
الرئيس العماد
برئاسة دولة
ّ
بعدة أمور
ميشال عون ،وحبث
ّ
أبرزها:
أو ً
اإلقتصادية
املسألة
ال،
ّ
ّ
أولوية
اإلجتماعية :هنالك اليوم
ّ
ّ
ّ
سياسي
كالم
أي
بنانيني قبل ّ
ٍ
لل ّ
ّ
أي سجال،
أو إعالمي أو
ّ
اإلجتماعية
األولوية
وهي
ّ
ّ
ّ
إن
وبالتالي،
واإلقتصادية،
ّ
ّ
أي كالم سياسي يدور حول
ّ
املواضيع من دون أن يعاجلها،
أو يسعى إىل حتوير احلقائق
ويف بعض األحيان إىل قلبها،
يقدم ال للعامل ّ
اللبناني وال
ال
ّ
لرب العمل وال ّ
حتى للعاطل عن
ّ
أيًا من حقوقه .إنطالقًا
العمل ّ
ٌّ
كتل ّ
الت ّ
من هنا ،يعترب ّ
معين
أنه
ّ
امللفات
أساسي مبعاجلة
بشكل
ٍ
ّ
ّ
جذريًة آخذًا بعني اإلعتبار
معاجلة
ّ
اإلجتماعية ويف نفس
العدالة
ّ
القانونية اليت
الوقت املعايري
ّ
القضائية،
املؤسسات
تعبرّ عنها
ّ
ّ
ّ
أن هذا األمر مل حيصل
ونذكر ّ
زمن طويل .مجيع الذين
منذ
ٍ
ينظرون اليوم أو ّ
ّ
عملية
حيللون
ّ
تكتل ّ
ّ
التغيري واإلصالح
مواقف
ووزير العمل ،إستطاعوا البارحة
ٍ
رؤية ّ
لقاء جامع يف
أنه خالل
اإلقتصادية
الرابية بني اهليئات
ّ
ّ
العمالي العام وكل
واإلتحّ اد
ّ
ّ
كل هؤالء
املعنيني ،كان
ّ
يسمعون آراء بعضهم البعض
حوار
ويعبرّ ون عن آرائهم ضمن
ٍ
بناء يهدف يف ّ
ّ
النهاية إىل ما
هدف إليه وزير العمل ،أال وهو
رؤية شاملة كاملة ومتكاملة
تصحح
ملسألة األجور يف لبنان،
ّ
األخطاء اليت حصلت يف املاضي
ٍ
لعقود من
استمرت
واليت
ّ
ً
خمالفة للقوانني – وهذا
الزمن،
ّ
ّ
الشورى وقراره –
رأي جملس
ِ
تعط العامل يف لبنان
واليت مل
ّ
نصت
حقة مبراجعة
دورية كما ّ
ّ
القوانني .إذًا ،عملنا ال يسعى
إلجياد املخارج ألحد ،وال ّ
حتى
ٍ
سياسي
طرف
ألي
لنا حنن ،وال ّ
ّ
بالدرجة األوىل
آخر ،مّإنا يهدف
ّ
املؤسسات
إىل انتظام عمل
ّ
وفقًا للقوانني وليس إخضاع
ّ
الناس
املؤسسات ومصاحل
ّ
ياسيني.
الس
وفقًا ملصاحل ّ
ّ
املالية
ثانيًا ،حبثنا مبواضيع
ّ
ّ
وبامللفات املطروحة
العامة،
ّ
وميزنا بني ديوان
فيها،
ّ
احملاسبة الذي هو عبارة عن
ّ
مشكلة منذ
قضائية
مؤسسة
ّ
ّ
العام  ،1984وكانت تصدر
قضائية منذ العام
قرارات
ّ
 1993ولغاية اليوم ،وتعاقبت
ياسية يف
الس
السلطة
على
ّ
ّ
ّ
لبنان الكثري من احلكومات،
وأغلبها كان من الفريق
ّ
امللف
السياسي املسؤول عن
ّ
املالي ،إذًا حنن ال نستشهد
ياسية
الس
هنا أو نطلق املواقف ّ
ّ
وفقًا آلراء نريد تسويقها ،بل

القضائية
نتوجه إىل املراجع
ّ
ّ
املختصة ،فبموضوع األجور
ّ
توجهنا إىل جملس شورى
مث ًال
ّ
توجهنا
الدولة ،ومبوضوع املال
ّ
ّ
إىل ديوان احملاسبة.
ّ
توقفنا أيضًا مبسألة املال
ٍ
شامل ملعالي وزير
حديث
عند
ٍ
الصفدي،
حممد
املالية األستاذ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأقل ما ميكن
وقرأناه باهتمام،
ّ
تفضل وقاله معالي
أن ما
قوله ّ
ٍ
وصف لوضع
وزير املال من
املالية كإدارة وكحسابات
وزارة
ّ
وكمركز آلي ،ووصفه يف سوق
ّ
لكل ما ّ
كنا نسمع
عكاظ مث ًال
الت ّ
ّ
ّ
حقق منه
وكنا بصدد
عنه
ٍ
الزمن ،كان
لفرتات طويلة من ّ
أهمية العمل
دلي ًال كافيًا على
ّ
الرقابي الربملاني الذي قمنا
ّ
ّ
الضروري
به ،حيث كان من
«وضع اإلصبع على اجلرح»،
بشفافية
لكي نستطيع أن نعاجل
ّ
وليس
وجدية،
ومبسؤولية
ّ
ّ
للقيام من جديد «بطاحونة هواء»
ألن ذلك ال
ال ّ
ألي نتيجةّ ،
تؤدي ّ
يعبرّ ّ
عنا أبدًا.
حبثنا أيضًا بضوابط اإلنفاق
وضوابط اإليرادات ،أي طريقة
السلفات،
ضبط القروض،
ّ
اهلبات ،اإلعتمادات واملشاريع.
ّ
كل هذه األمور تضبط عن
طريق املوازنة .جيب أن يعلم
ّ
أن غياب املوازنة
بنانيون ّ
الل ّ
ً
أن
لسنوات ليس
صدفة ،كما ّ
املالية منذ
غياب احلسابات
ّ
ً
صدفة أيضًا.
التسعينات ليس
األخبار اليت نسمعها يف اإلعالم
قضائية صادرة
تدحضها قرارات
ّ
عن ديوان احملاسبة يف مسائل
املالية .إذًا حنن نريد
احلسابات
ّ
جدًا
مهمة
املوازنة
املوازنة.
ّ
ّ
بأهمية موضوع األجور،
وهي
ّ
السياسة اإلقتصادية
ة
وبأهمي
ّ
ّ
ّ
امللفات
وبأهمية
اإلجتماعية،
ّ
ّ
املالية الواجب حبثها بطريقة
ّ
وشفافية .املوازنة هي
جبدية
ّ
ّ
أهم مهام احلكومة ومن أهم
من ّ
ستورية للسلطتني
الد
املهام
ّ
ّ
ّ
ّ
شريعية .إبعاد
والت
ة
نفيذي
الت
ّ
ّ
ّ
األولويات هو
هذه
عن
اس
الن
ّ
مبثابة إهلائهم .إبعاد ّ
الناس عن
ضرورة حماسبة املسؤولني عن
العمليات
الفساد وعن حقائق
ّ
املالية اليت حصلت وعن
ّ
حبد
الفساد املستشري ،هو
ّ
لعملية
ذاته مشاركة وتغطية
ّ
عزل لبنان عن واقعه احلقيقي

وعن اإلصالح الذي يريده مجيع
السياق،
املواطنني .يف هذا
ّ
صادر عن ديوان
قرار
أشري إىل
ٍ
ٍ
احملاسبة يف موضوع «service
 »providerوهو توزيع اخلدمات
يف وزارة ّ
الطاقة ،والذي مسعنا
عنه الكثري من الكالم .أريد
أقدم كمثال للجميع ،بني
أن
ّ
ّ
الت ّ
ما يقوم به ّ
جدية،
بكل
كتل
ّ
بالعودة إىل القضاء وبالعودة
إىل اجمللس النيابي ،وبالعودة
السلطة
إىل األصول يف ممارسة ّ
ّ
نفيذية من خالل وزاراتنا،
الت
ّ
وبني الكالم اإلعالمي الفارغ
الذي نسمعه ميينًا ويسارًا .صدر
البارحة قرار ديوان احملاسبة من
العامة لديوان احملاسبة -
النيابة
ّ
بعد ّ
كل ما مسعناه وسنسمعه،
ألن هذا الكالم بات كالمًا
ّ
سياسيًا وال معنى له  -ويقول
ّ
ّ
تتعلق
احلكمية اليت
يف الفقرة
ّ
«أو ً
ال إعتبار مشروع
بهذا العقدّ :
ّ
التوزيع
مقدمي خدمات
تلزيم
ّ
تلزيم
الكهربائي مبثابة عقد
ٍ
عادي» -وهذا يعين ّ
أنه ال حيتاج
ّ
ألي شيء آخر من
لقانون وال ّ
السيناريوهات اليت مسعناها
مؤسسة كهرباء
 «وأجرتهّ
ّ
الطاقة
لبنان»  -وليس وزارة
– عن طريق إستدراج عروض
بغية تطوير القطاع الكهربائي
باإلستناد إىل قانون إنشائها
ّ
النافذة
املرعية
واألنظمة
ّ
لديها» ،وهذا يعين باإلستناد
إىل القوانني .ملن جيب أن
حنتكم إن مل حنتكم للقضاء؟!
ّ
ال جيوز أن ُن َ
اللبنانيني
ض ّيع
بالسياسة،
حبقائق! قد خنتلف
ّ
بالسياسات
وميكننا أن خنتلف
ّ
املالية واإلقتصادية وسياسات
ّ
الطاقة من اآلن حتى خنرج من
احلكم ،ولكن ال ميكننا أن خنتلف
تصدر عن
حول حقائق دامغة
ُ
مؤس ٍ
سات قضائية برملانية
ّ
ودولية! كفى! كفى
حملية
َ
َ
و»ض ِحكًا»
استغباء باملواطنني
ً
عليهم!
أما املوضوع األخري فكان
موضوع األجور ّ
الذي أعطيناه
ّ
ألنه
حيزًا كبريًا من الوقت
ّ
ّ
وأود أن أؤك َد
موضوع مهم،
ّ
ٌ
َ
اهلدف من مسألة
أن
للجميع ّ
ورب
األجور هو إيصال العامل
ّ
حل يعطي
العمل يف لبنان إىل ٍّ
أو ً
ال العدالة اإلجتماعية ،وحيقق
ّ
ً
ثانيا ألرباب العمل ضمن خطة

متوسطة وطويلة األمد العودة
ٍ
مناخ
صحة اقتصادية يف
إىل
ٍ
سليم وإمكانية إعطاء العامل
هذا احلق احملروم منه منذ أعوام
عديدة .هذه هي خطة وزير
العمل!
َ
وقبل
صدرت اليوم مراسيم،
َ
الدولة ما
منها جملس شورى ّ
َ
َ
َ
البعض اآلخر
ورفض
قبله،
منها ،وحنن حتت القانون!
امسه رؤية
أساس
انطلقنا من
ُ
ٍ
شاملة لتصحيح األجور ،وهلذا
كان العمل املضين واجلهد
الكبري ّ
الذي قام به وزير العمل
ّ
شربل حناس من خالل اللجان
ّ
ّ
شكَلها ،من خالل جلنة
اليت
ّ
ّ
املؤشر ،من خالل املراسيم اليت
أعدها ،ومن خالل دفع اجلميع أي
ّ
والعمال كي يصلوا
رب العمل
ّ
ّ
إىل نتيجة ترتفع فيها األجور،
ِ
نفسه ُيعترَ َ ُف هلم
ويف الوقت
فيها باحلقوق ّ
الثانية ّ
اليت كانت
منسية على مدى أعوام ،وهذا
ّ
األمر كان أساس اإلتفاق ّ
الذي
يكون
هو حباجة اليوم أيضًا أن
َ
قانونيًا.
ما ذكر يف ّ
اإلتفاق يف موضوع
بدل ّ
النقل كما كان واردًا يف
صلب الراتب او حتى مبرسوم
خاص كما نص االتفاق بني
ارباب العمل واالحتاد العمالي
العام هو عرضة للطعن ألن
الدولة اعتربه غري
جملس شورى ّ
قانوني .ولكن أن حيصل ذلك
اتفاق خاص ،فهذا يصبح
عرب
ٍ
على مسؤولية املتعاقدين ..هذا
الدولة؟
ما نريده أم نريد ضمانة ّ
يعود اخليار للمعنيني .وهذه
اللقاءات ّ
ّ
اليت
كانت فحوى
ً
ّ
ووض َحت
أمثرت مناخًا إجيابيا
َ
األمور وستستمر هذه العملية
إن شاء اهلل من اليوم حتى
األسبوع املقبل مع وزير العمل،
خصوصًا من خالل وزارة العمل
واهليئات اإلقتصادية واهليئات
ّ
النقابية واإلحتاد العمالي العام
املرجوة
ّ
النتيجة
للوصول إىل
ّ
ٍ
وقت ممكن.
بأسرع
ِ
ِ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
َ
الصحافيني:
ّ
ّ
يتعلق مبوضوع
س :يف ما
ّ
أن
التعيينات ،هل صحيح
ّ
جنح يف
الراعي قد
َ
البطريرك ّ
الرابية وبعبدا
إجياد تسوية بني ّ
حول رئاسة جملس القضاء
األعلى خصوصًا باختيار القاضية

شبطيين؟
أو ً
ال غبطة البطريرك حسب
جّ :
معرفتنا ومعرفة املسيحيني
ّ
ُ
يعمل على مستوى
واللبنانيني،
جدًا
أخالقي ومعايري كبرية
ّ
ِّ
ّ
كل األطراف.
بالتواصل مع
هاجس واحد أال
لدى غبطته
ٌ
وهو الوصول إىل ملء الفراغات
الدولة
املوجودة منذ زمن يف ّ
ّ
اللبنانية ،خصوصًا على مستوى
القضاء وعلى مستوى العديد من
اإلدارات ّ
اليت رأينا ّ
حتو َلت
أنها ّ
السابقة إىل هياكل
يف املرحلة ّ
أنه قد ُأ ِ
فارغة ،كما ّ
نشئت
ّ
مت استغالل
إدارات رديفة
السلطة من خالهلا بدون وجه
ّ
ُ
غبطة البطريرك
حق .إذًا ،يسعى
دائمًا لكي حيصل هذا األمر،
ُّ
السياسيني
وحيث املسؤولني
ّ
ّ
النتيجة،
إىل الوصول هلذه
ُ
يقول هو دائمًا وكما
ولكن وكما
ُ
نعرف عنه عن كثب :ال مواقف
حمددة من أشخاص ،وهو ال
له
ّ
ُ
يفاضل على هذا املستوى بني
ّ
يطرح ما
مرش ٍح أو آخر ،بل
أي
ِّ
ُ
الدولة
يراه مناسبًا على مستوى ّ
ومؤسساتها وضرورة أن يكون
ّ
ٌ
قضائية
مؤسسات
هنالك فع ًال
ٌ
رأينا
عاملة وفاعلة ،وهذا هو ُ
بشكل
ودورنا أن نعمل أيضًا
ٍ
ُ
ّ
الشخص
وجدي إليصال
عملي
ّ
ّ
املناسب إىل املوقع املناسب
ميل سياسي أو
أي
ٍ
بعيدًا عن ِّ
عاطفي.
تراجع وزير
ترون
َ
س :كيف َ
الدفاع فايز غصن يوم أمس
ّ
عن كالمه حول وجود القاعدة
يف لبنان؟
أن هناك تراجعًا.
أر ّ
ج :أنا مل َ
أحيي كل من كان
وباملناسبة
ّ
موجودًا يوم أمس يف اجلان
ِ
بعملها .ولكن
لتقوم
النيابية
َ
أدت ُّ
كل هذه
ُ
كنت أمتنى لو ّ
الضجة ّ
ّ
اليت ُخِل َقت إىل نتيجة.
فالسؤال املركزي ليس هل
ّ
حتدثنا عن املوضوع يف اإلعالم
ّ
السؤال املركزي
أم مل
ّ
نتحدثّ .
الدفاع
وزير
تسر َع
ليس هل
ّ
ّ
ُ
وحتد َ
ث عن املوضوع ،أو إن
ّ
كان ميلك معلومات أم ال ،أو إذا
يوجد أم ال قاعدة أو إرهاب أو
مارين يف لبنان ..إذًا
إرهابيني ّ
ما مسعناه يوم أمس هو عملية
توليف ،إذ عدنا ومسعنا أسئلة
ّ
تغطي عمليًا وإىل
صدرت كي
َ
حد كبري عدم وجود أي معنى
ٍّ
ّ
لكل هذه ّ
الضجة.
هناك تقارير َدولية دبلوماسية،
سري قد ُأ ِ
علن ومنها
منها ما هو ّ
سريًا ،وهناك مواقف
ما ليس
ّ
قد ُأ ِ
عل َنت من مسؤولني ووزراء
يتم تداول هذا
وضباط كبارًا،
ّ
ّ
األمر وحنن لسنا يف صدد
سجال حوله ،هل
الدخول يف
ٍ
ّ
نطرح االشكاليات يف اإلعالم
نظام دميقراطي
إما حنن يف
؟! ّ
ٍ
ّ
والشعب «إلو علينا»
برملاني،
ّ
بكل
نصارحه
كمنتخبني أن
َ
نتابع معه هذه
مسؤولية وأن
َ
يكون شريكًا لنا
امللفات وأن
َ
ِ
ِ
ودفعنا لإلصالح
مبتابعتها لحِ َ ِّثنا
حلمايته أمنيًا واقتصاديًا وماليًا،
نظام «كرتوني»،
وإما حنن يف
ّ
ٍ

أي جنلس يف ثالثة أو أربعة
ُ
ِ
ثم
نقول كذا يف
غرف
داخلها ّ
خنرج ونقول عكسه للمواطنني
ونضحك عليهم!!
أر تراجعًا لدى الوزير،
أنا مل َ
كل ّ
رأيت تراجعًا من ّ
الذين
أنا
ُ
أثاروا هذا املوضوع لتقزميه
وجعله إشكالية لتناوله يف
اإلعالم أم ال أو طريقة تناوله.
ِ
كالمكم
رده على
س :يف إطار ّ
ودفاعًا عن رئيس احلكومة
السنيورة ،اعت َرب
األسبق فؤاد
ّ
ّ
النائب
عضو كتلة املستقبل
غري
اجلراح العماد عون
مجال
َ
ّ
مالك لألهلية ّ
ٍ
ختو ُله أن
اليت
ّ
يتحدث عن اإلرتكابات املالية
ّ
كونه أحد املرتكبني أثناء ّ
توليه
رئاسة احلكومة اإلنتقالية .ما
تعليقكم على هذا املوضوع؟
ج :هذا كالم فارغ .كالم بال
ّ
معنىّ .
يتكلم
ربك
إنه
ٌ
شخص ُم َ
ّ
ليغطي واقعًا قضائيًا
كيفما كان
نواجهه بقرارات
موجودًا .حنن
ُ
ّ
كنا باملنفى يوم اختذت ،العماد
عون كان يف املنفى عام
 ،1993وأيضًا عام  ،1997وعام
 ،2000وصو ً
ال للعام ،2005
السلطة عام
وحتى وصلنا إىل
ّ
 .2011إذًا هذه هي املرحلة
ّ
ّ
واليت ال حسابات فيها
كلها
ّ
واليت صدرت قرارات قضائية
يواجهنا
مالية متعلقة بها ،مباذا
ُ
فأصبح هو
هو؟ بالكالم فقط!
َ
القاضي وأصبح هو اجمللس
ّ
النيابي وأصبح هو وزير املالية
وأصبح هو ّ
التقارير واملؤسسات
َ
الدولية أي من يتابع عن كثب
َّ
الوضع املالي!! (ساخرًا)
ّ
يدل على
إذًا ،كالمه هذا
اهلروب من املسألة األساسية
املركزية ّ
اليت ُيسأل عنها أال
وهي القرارات القضائية ّ
اليت
ّ
«التيكوتاك»
صدرت ..ملف
َ
واخلزنة وال أعرف ماذا أيضًا..
هي نقطة يف حبر اإلرتكابات
َ
املالية ّ
حصلت منذ العام
اليت
 1993حتى اليوم ،واحلسابات
ّ
النقطة املركزية
املالية هي
فيها.
ّ
وبالتالي ليس هناك معنى
هلذا الكالم ،وحنن نعود
ِ
ولرئيسه
اجلراح
للزميل
ونكرر ّ
ّ
ّ
ّ
الذي
السياسي
وللفريق
ّ
أن تربئة ساحة
ينتمي إليه ّ
السياسي وساحة
هذا الفريق
ّ
السنيورة ال تكون
الرئيس فؤاد ّ
ّ
باملقاتالت اإلعالمية وال ّ
باتهام
أشخاص َثُب َت على مدى تاريخ
َ
العمل العسكري
ممارستهم
والسياسي ّ
أنهم مثال
والوطين
ّ
ّ
يف عملية ّ
والشفافية،
النظافة
فليس هكذا ميكنهم أن ُيظهروا
ّ
َ
الطريق الوحيد هو
براءتهم.
ّ
يتوجهون
ولكنهم ال
القضاء،
ّ
ّ
يتكلمون ويعلون
إليه .بل فقط
الصوت يف االعالم! مث ًال ملف
ّ
«التيكوتاك» هو منذ العام
يتوجهوا إىل
 ،2010فلماذا مل
ّ
الدولة؟! كما
جملس شورى
ّ
اجمللس ّ
النيابي هو أيضًا
أن
ّ
َ
لبت
والسليم
الصحيح
املكان
ّ
ّ
ّ
هذه األمور ،ولكن مل حيصل
هذا األمر.
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 جنـود يتبولون على جثـث عنـاصر من طالبان:تضاف للسجل األمريكي
دمشق تشكل جلنة للتحقيق يف فضيحة إجرامية جديدة
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<ª املتحدة
<oË3Ë
<ÍÀËÖ <]Á◊÷] <ƒ⁄ <Ì÷`äπ] <ovfË <·_ <Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ÷]
أنه
)(املارينز
االمريكية
البحرية
حال
أي
يف
يعكس
وال
اصدره مكتبه
بيان
< يفÖ^ç_Ê
< وقالÖ]Üœe
 وحيتجز.مع الواليات املتحدة
4) New SouthJ«’^ﬂ‚<≈^ïÊ˘]
Wales
Torres
Strain
Islander
<ª
<ovf÷]
<ÏÅ^¬c
<≈ÁïÁ⁄
<·ÁuÜ�Ë
<›^øﬂ÷]Ê
<ÖÁjâÇ÷]»
<·_
<±c
<˜c
<ÏÅÁqÁπ]
<l]Ç√π]
<‘”ÀË
«كشف
إىل
،ساركوزي
نيكوال
يف
الثانية
القناة
عن
مندوب
Í‚Ê
<ƒeÖ_
<^„ﬁ_
<V^È÷]3â]V<
<ÏÜ⁄
<ÿ“
<ª
<Ì⁄^Œ˝]Ê
<l]Ü⁄
2)
21
years
Queensland
J«Ö^øjﬁ]
<l^nu^fπ]
<Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m <‡⁄Ê 1)
(الفيديوNon-HQLA)
إن «حكومة افغانستان تشعر من األحوال املعايري والقيم فتح حتقيقا حول شريط
Corporate
TD
Rate Specials
منذABAL
امريكيا
جندياJ«›á¯÷]<Ö]Üœ÷]
املتمردون
� <Íe^Èﬂ÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç÷] <<#»<‰ﬁ]<
<ÇŒ <HÃÒ^�÷]
<—^Ài]
<·^€øﬂË
ÿÈ€¢] يذكر
Jºœ
<Ü„ç_<Ìm¯m
�] ظروف2j√⁄<H«]ÖáÁ÷]<ã◊•<‡⁄
„‹< احلقيقة كاملة» حولjÈﬁ
·<تسميهÁ”i
الفرنسي
التلفزيون
ّ
< الذيÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
ابو
سجن
بفضيحة
 اليت اقسمت قواتنا املسلحةpeople.
3)
16
years
2)
South
Australia
الفيديو
من
الشديد
باالنزعاج
عام
ونصف
عامني
من
اكثر
1
Month:
5.00%
5
Month:
5.40%
<·_
<g´
<oÈù
<HƒËÜéj÷]
<l^È÷a
<˜
<‡⁄ <ÌñËÜ¬
<Ì◊ËÁõ
<ÌíŒ <Ÿ^√j
] <^€“<Íi`i<‡÷<ÌrÈjﬂ÷]<‡”÷Ê<HÌﬂäu
�
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê <‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê <ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ√i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”u
<
وزير
وأدان
.جاكييه
مقتل
.»القناة
*
233999
Engineering
 عندما بثت2004  غريب العام5.
أنWho
وشدد على
.»الذي يظهر جنودا امريكيني على احرتامها
are the
املفاوضات
ويشرتطون لبدء
<‡©
<^e]Áe_
<xjÀﬁ ،جاكييه
<ÇŒ
<^ﬂﬁ˘ <H·ÁqÜË
<Î_ <ª <ÏÜï^u <Ì⁄Á”£] <·Á”i Professionals
<å^©
<ÜËáÁ÷]الربيطاني
<·˘NEC
<ºœ Êاخلارجية
<HÍç 9�÷]
4)
18
years<ÃËÜíi
Western
Australia
<MP
<«ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu
<ª <ÿÈ€¢] <Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£]
<DÅ^Ëá
<Ÿ^€¬˘]
<Ì⁄Á”u <ª 63)
<ìvÀ÷]
<l^f◊�j⁄
<2I
<
هيغ
وليام
يعمل
الذي
وكان
2 Month:
5.05%
Month:
5.60%
 ثالثة «االشخاص الذين تصرفوا على صور معتقلني عراقيني يتعرضونÚzÓzñ@@@@@pbibug
ينتهكون حرمة
< يفH≈Üäj÷]
معتقليهم
<ÎÅˆi <ÇŒÊ <H^„ﬂ¬ <Óﬂ∆ <ª
<kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi
<Ìä◊q
J«∞ﬁ]Áœ÷]<ÌÀ÷^ß<ÇËÜË <›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
<]ÅÇé⁄ <H«;õÁ÷] people
<Ö]Á£] <Ì÷Ê^õ
<±] <Î_Ö <±cجثث
<·˘
<‡⁄مجيع
<Íçعن
<^„È االفراج
<ÅÊÖ^e <ÜËáÁ÷] <l^ Üíi» <·_ <±] <H«Ö]Éa indigenous
طالبت وزيرة
< اهلجوم بينما±]
العامة
حلساب القناة الثانية
- Registered
جانب
واالهـانة من5.70%
سيحاسبون متاما على اىل االذالل
النحوofمن هذاCorrect
3
Month:
5.25%
9
Month:
answers
toZ
«نطلب
وأضاف
.»]·<* افغان254499
االمريكية
االدارة
لكن
.غوانتانامو
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ^�÷]<—^Ài]<4È�i
<g´ <Ìﬂ¢ <Î]» <·] <Ô_ÖÊ <ÏÜr‚
<kﬁ^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ√÷] <’^ﬂ‚ <ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^© <ÿÈœjäπ] <ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u <^„ﬁc <hÁqÊ» <Ó◊¬ <ÊÇf¬ <·Áﬁ^œ÷] <ÿqÜ÷ <ÎÖÁjâÅ
<Ï4ç`i
<g◊�e
<ì~ç
كاثرين
األوروبي
االحتاد
خارجية
ضمن
،الفرنسي
التلفزيون
يف
وشاهدها
امريكيني
عسكريني
.»افعاهلم
 احلكومة االمريكية صراحة اجراءNurse
توقف
ان
املقابل
< يفÍ¬Çjäi
 تشرتط12
<ÌÀë^ﬂπ]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<·Á”i <·]NEC
<g´ <ÿíu <^⁄ <ª <–œ† <ÏÜÒ]Å
<Ì÷ÊÇ÷]
<ƒ€Œ <±] <Ó√äi
<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£] <ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
<Õ^”j¬˜]
<ÌﬂÈ√⁄
<Ì◊uÜ⁄ 5.30%
<ª
4 Month:
Month:
5.80%<ÏÇËÇ¢] Australia
<·^
<H^È÷]3â]
<±c
بال
صحافيني
و»منظمة
اشتون
الذين
الصحافيني
من
جمموعة
.امجع
العامل
يف
االطلسي
احللف
قوة
ونددت
263111
Computer
وإنزال
الفيديو
<يفÌ⁄Á”u
عاجل
افغانستان
< يفJ«^„â^â_
طالبان العنف
<ÃËÜíi
<ª *<Ì÷`äπ]»
<·] - <]�Ç“ˆ⁄
<H«ÏÇË^¶ <ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
<^‚˜ÁjË
<:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê
<ÌÈ€È◊Œ˝] <J«Ÿ^€¬˘]
<ÏÁ¬Å»
<{÷ <Ãâ_Ê
<Ó◊¬ <ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈﬁ^ﬂf◊÷] 1)
European
Settlers
I Question
1 : <ÿæ
2حتقيق
<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7]
الفوري يف
بالتحقيق
السورية
مسحت هلم
العديد من القضايا
< واثارت4È«j÷]»
شائن» ارتكبته
<بـ»عملÜç^f⁄
افغانستان
Systems
<±] السلطات
<^j ˜ <H«l^Èu¯í÷]
<Ô_ÖÊ Network
<ÔÁœ÷
<›^√÷] and
<ÜËÇπ]
<·] »حدود
<käÈ÷ <·]
< شخصã◊•
< بأيãÈÒÖ»
اقسى _·<العقوبات
.كابول
حبكومة
وتعرتف
]<‰÷<‡”µ<·^“
<ÿj”i <ãÈÒÖ
<ÿ”ée <h]Áﬂ÷]
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài
<ÌÈ√ËÜéi
<Ìä◊¢
<ÎÜe <∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
2)
the
Aboriginal
جنودا
بأن
يشتبه
اليت
املماثلة
Currencies
Level
+/%
االفراد
من
صغرية
«جمموعة
.احلادث
حني
وقتل
.محص
بزيارة
ّ
<ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Í◊}]Ç÷] <‡⁄˜] <Å]Á⁄ <ò√e <4äÀi <Á‚ <ÎÖÊÜñ÷]»
.»هذه اجلرمية
< يفÓ◊¬
هجماتها
›<طالبانÇ√÷
]<فتÜøﬁ
وكث
<›ÁË <HÌÈﬁÁﬁ^Œ <ÌœËÜ�e <∞jÈï^π] <‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê <Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈfﬁE
<Ö^fj¬]
<H^„jËÖÁjâÅ
II Question
2 يف
: 4 يدانEngineer
<ÖÁë
<±] <Ìq^ù
<·^“سقطت
<]É_
استياء
فيها
ضالعون
امريكيني
عادوا
ما
انهم
يبدو
االمريكيني
السوري
التلفزيون
واتهم
من
جمموعة
على
قذيفة
J«ÃÒ^�÷]<—^Ài]
<±c<·^”⁄<‡⁄<›^€j‚˜]<ÿœﬁ<ÌÈ√ËÜéi
<ÿ“
<·]
<2j√ﬁ
<^ﬂﬁ˘
<ÿe
<HÜ∑_
<º}
J«^È◊√
<]ÜËáÊ<·^“ people
J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ¯}  * ورأى وزير الدفاع االمريكي ليون391111 - Hairdresser
<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe<·_
هجوم
 وأسفر.2012 العام
بداية
AUDUSD
1.0664
0.0045
0.42%
<áÇË˝]
<ìv
<Ê_
<ÌÈ¬^√çc
االعوام
افغانستان خالل
<يفVŸ^ŒÊ
< عارماÌ⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
...< يؤدون اخلدمة يف افغانستانÌËÜn“˘]
III Question
3 أن: 2بانيتا
< إرهابيةl^äâˆπ]
< «جمموعةÿnµ
الرمسي
<%» <VŸ^ŒÊ
<ÿé Êسلوك
<‰◊é <ÌÈ�«j÷
<Ü}a <ÌËÜ”ä√÷]
<‡⁄ <l]Áﬂä÷] <Ÿ¯} <Ö_ .الصحافيني
<l^øu¯⁄
<‘◊µ <ƒÈ€¢]»
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
العسكريني
اشخاص
عن مقتل مخسة0.7361
< انتحاريŸÁu
AUDEUR
-0.0045
-0.61%
<g◊�÷]
<›Çœ⁄
<Ü€¬
<·^“
<]ÉcÊ
3)
Torres
Strait
وال
تظاهرات
يف
احيانا
جتلى
،االخرية
والقيم
التضحيات
فون
يشر
<Íﬁ^π2÷]
<Í◊€¬
<^„È
<kâÖ^⁄
<:÷]
<H«Ì⁄Á”£]
<ÿÈ”éi
<ª
<ÏÇËÇ¢]
<èÈ¢]
<ÇÒ^Œ
<Ê_
<ÍÀËÖ
<]Á◊÷]
<]Áâ
صحافيني
على
قذائف
بإطالق
السوري
اإلعالم
وزير
وقال
<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ^�÷]
<^⁄»
<^ñ
]Ö
<H«Ÿ^€¬˘]
<ÃËÜíi
<Ÿ¯}
<‡⁄
<HÌÈ◊È�√j÷]
<Ö]Éa
<T
<–ËÜ
ّ
الشريط
يف
ظهروا
الذين
االربعة
بينهم حاكم اقليم وإصابة عشرة
�
<›Ç� Œ� <]É_ <‰ﬁ`e <ÙÖ^œ÷] <Ü“É]
<Ìﬂâ
<Üé¬
<Ìä∏
<‡⁄
<ÿŒ_
IV
Question
4
:
1
�
< ميثلH«Ì÷]
عضو
لكل
املركزية
املتحدث
لكن
.<عنفÿ”ée
ختللتها–<اعمال
AUDGBP
0.0015
0.23%
<ÏÅ^⁄<4äÀi<ŸÁu<·^œÀjË<∞í~ç
<‹„ﬁ˘<HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·^q<Å^€√÷]
<ÿq]
<‡⁄
<Hÿ⁄^“
f��Ë <% Islander
<]Ç“ˆ⁄
Á¢]
<Ó€äË <«‘ËÜ€j÷]»<áÁ´<˜»<‰ﬁ_<Ó◊¬<
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶
حني
يف
،محص
يف
»أجانب
لقائه
خالل
،حممود
عدنان
� <‹Èâ]Üπ^e
people
]أسفا كبريا» وقال يف بيانÅÇé⁄
< «يثريÎ_
عناصر
بينهم تسعة من0.6517
_·< آخرين
<‰È <Ü“É� <Ï4ç`i <g◊õ <xfë_Ê <g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
< يفÿí¨
املشاركة
»اخلمسني
الدول
اعتقد ان
 قال «ال0.45%
< باسم طالبانª
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
<^�Èâ^Èâ
<ò√f÷]
<^ﬂñ√e
<Ó◊¬ <˜»
<‰ﬁ_النظام
<^vïÁ⁄ <H«^ﬂjË^∑
<·Áﬂ
⁄ˆË
<Ü⁄˘]»
<·_ قندهار
<Ó◊¬ <]ÅÇé⁄
˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
<·_ <g´
<ƒËÜéj÷]»
<·_ <–◊§
�
بقتل
معارضون
اتهم
وفدًا من أبناء اجلالية السورية
سلوك
وأرى أن
الصور
«شاهدت
)(جنوب
<قربH«Ìn÷^n÷]Ê
< الشرطة±]<^j
AUDJPY
86.32
0.39
<HÂ¯¬_
<ÏÖÁ“Ñπ]
<‡„π] <‡⁄
V
Question
5
:
4
4)
the
Aboriginal
and
<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€¬
<‡”µ<˜Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<^⁄
<MP
<≈^∂]»
<Ç“_Ê
<J«ÌﬂÈ√⁄
<–e]Áâ
<ÿæ
<ª
<ÌÈ√ËÜéi
<Ìä◊q
<Çœ¬
<‡”µ
.التحالف
على
ستؤثر
اجلديدة
املشكلة
هذه
J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ
Ü⁄
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â»<·_
<ƒÈ�jäi
<HÌÈ◊√
<Ì⁄Á”u
<ÅÁqÊ
<ÿæ
.جاكييه
 إن «التصعيد،يف روسيا
.هؤالء الرجال يثري أسفا كبريا
.وفق السلطات احمللية
�
J^€ju<g◊�÷]<ò 4ä
AUDNZD
1.3073 <ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó◊¬
0.0069
0.53%
<Ó◊¬
<]ÅÇé⁄ <HÜé¬
<H«ÿ”é÷]<Ìä⁄^§]
<]Ñ„e <ÖÁ⁄˘]
<’Üi
<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji <·_ <]Éc <Ìä◊¢] <·_ <Ö^fj¬] <Ì„¢ <Ö]Éa <–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ^€¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u <ÑÒÇﬂ¬
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬ <Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ” <ò ÜË<Ü}˚] <ÌŒÅ^í÷]<ÌÈﬂ÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰ﬁ_<Ó◊¬
Equities
0
#DIV/0!
<˜c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Ö^éﬁ<‡÷» <^⁄ <ÌrÈjﬁ <±] <ÎÅˆi <^„ﬁ] <Á÷ <Óju <‰È <ÇqÁË <Ç◊e <ª <èÈ√÷] <ª
DJIA
12248.5
-41.6
-0.34%
� <·Áñ ÜË<‹„ﬁ˘<ºœ <H^⁄<·^”⁄<ª <·_ <g´ <Ìvï]Ê <∞ﬁ]ÁŒÊ <ÖÁjâÅ
<·Á”Ë <‡÷» <‰ﬁ_ <ÂÅ^œj¬] <ÔÇe_ <‰ﬁ_
S&P500
1312.94
-1.61
-0.12%
<]Ñ”‚<Å^œ√ﬁ˜<ÍﬁÁﬁ^Œ<h^íﬁ<’^ﬂ‚ <±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë<·] <l^Èâ^ä£] <‡¬ <]ÇÈ√e <ÿ£] <·Á”Ë
J«ÌÈÀÒ^�÷]Ê<ÌÈf‚Ñπ]
J«Ìä◊q
J«ÿ€¬<Î`e<›^Èœ÷]
Nasdaq
2773.31
4.12
0.15%
]Ü‚á
<ƒ⁄» <Vh^q_ <HŸ]ˆâ <Ó◊¬ <]�ÅÖÊ <ÌÈ√ËÜéj÷] <Ìä◊¢]» <·_ <±] <Ö^ç]Ê
FTSE
5847.92
-80.69
-1.36%
<«ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê <^�ëÁí}Ê <‡”∫ <Íç <ÿ“ <Ω¯fﬂq <kvfë_<·]ÜËàu<T<ª<^‚Çœ¬<ƒ⁄àπ]
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�ﬁ] <gÒ^ﬂ÷] <‰√€äﬁ <^ﬁ_Çe <ÎÑ÷] <Ü⁄Ñj÷] <Ç√e <‡¬ <Üøﬂ÷] <ò«e <HÌËÖÁjâÅ <4∆
DAX
7074.12
-143.31
-1.99%
<ÌËÜ£] <{ <·^ﬂf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c <ãÈ÷» <‰ﬁ] <Ô_ÖÊ <–ËÜÀ÷] <‡⁄ <‰ﬂ⁄ <›Ç¬ <Ê_ <ÌÈe^Èﬂ÷] <ÌËÜn“˘] <ÖÁñu
Nikkei
9555.04
-164.57
-1.69%
<HÕ¯} <ÿí¨ <%» <‰ﬁ_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê <Ì„fq <ãÈÒÖ <≈ÁqÖ <ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄ <ãÈÒÖ<Ö]Üëc»<^eÜ«jä⁄<H«^‚ÖÁñu
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ľÜëÊ
�

ã»í
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أراد الرئيس السوري بشار األسد اخلارجية األمريكية ومجاعة اإلخوان مصدر قوة ،وقالت عنه املعارضة
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أهدافا�Ö^ä⁄
<Íõعســكرية �
]÷Å]ˆÀ
<kﬁ]Êإيران^ä⁄
]÷<Óœ
كل حدب<—Á
من]<^ﬁ
تغلي<Üبتحــركات�
]÷◊<Óøذلك
وصوب .تزامن
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مع تفاقم التهديدات املتبادلة وسوريا ومستقبل العالقة مع أمريكــية وروسية.
بني إيران والواليات املتحدة ،إسرائيل
غليان البحار رافق ارتفاعا كبريا
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ومع� جتاذبات الفتة حول املراقبني � حديث األسد عن احلكومة قبل يف حرارة اللهجة اإليرانية .هددت
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بإسقاطه .لكن �
جرأته الصحافية
باحرتام منذ فرتة
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فعلت املعارضة السورية والدول انه احد أبرز التطبيقات الفعلية وصلت إىل ذروتها ،مل يبق إال
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ارتفعت اللهجة القائلة بانسداد عن احلكومة واالنتخابات أن يقطع وارد .ال يوازي القلق من االنفجار
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جتربة الطريق على من يلوم األسد على سوى اخلطوات املتالحقة للتهدئة.
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املراقبة العربية لألوضاع يف انه كثري الوعود قليل التنفيذ .تتصدر روسيا قائمة الكاحبني
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سيسحبون عاجال أم آجال ألن اخليار األمين.
التوعد بالرد على أي عمل من طرف
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املطلوب يف األسابيع املقبلة اخليار األمين
واألسد واحد يقوم به الغرب .يريد لكالمه
زيادة الضغط إلعادة فتح امللف مل ينف ذلك بل عززه .لكن كبح مجاح االندفاع صوب التصعيد
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مرفوض عربيا ودوليا أن يشعر الكرة السياسية واإلصالحية يف حتت الطاوالت .تتكرر التحذيرات
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عامل نووي إيراني .اكتفت اإلقليمية والدولية األوسع .صار
واشنطن بإعالن الرباءة من دم الربط بني دمشق وطهران و»حزب
العامل الشاب .أدركت أن اتهام اهلل» أوثق من أي وقت مضى يف
إيران هلا وإلسرائيل يعين حتميلها حرب احملورين يف املنطقة .البد
جزءا كبريا من املسؤولية اليت قد من انفجار أو صفقة .املنطقة
لالنضمام إىل لقاءاته حيال إيران
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اسرتاليــات

ما هو جديد دائرة اهلجرة يف اسرتاليا ؟
يف 21أيلول  2011أعلنت
دائرة اهلجرة توجيهات عديدة
بالنسبة للقوانني اجلديدة اليت
أقرت ،وأيضًا الربامج اليت تنوي
االعتماد عليها واليت سأختصرها
على النحو املبني أدناه :

برنامج لتأشرية اهلجرة
من فئة 1- 457
أطلقت دائرة اهلجرة برنامج
معني هلذه التأشرية عنوانه نعمل
معًا مع الدائرة برنامج معلومات
لوكالء اهلجرة املسجلني
يؤكد هذا الربنامج أهمية
املساعدات املقدمة من وكالء
اهلجرة املسجلني لدائرة اهلجرة
وذلك لتقديم طليات لتأشرية
العمل من فئة ( )457بشكل

كامل وبالطريقة االلكرتونية.
أعطت دائرة اهلجرة لوكالئها
للوثيقة
الالزمة
التوجيهات
بالنسبة لألمور التالية:
 -1املساعدة بتقديم طلبات
لتأشرية العمل من فئة() 457
.
 -2املعلومات بالنسبة لطلبات
وتعني املناصب
الكفالة
والعائدين للتأشرية املذكورة
أعاله .
 -2تقديم طلبات
بالطريقة االلكرتونية

الزيارة

منذ /20أيلول  2011/أصبح
حلاملي اجلنسية من بالد تشيلي
خاص
وتركيا (حاملي جواز

أو دبلوماسي فقط) بالتقدم
بالطريقة االلكرتونية لطلب
تأشرية الزيارة من فئة (.)676

إعالن مشروع خاص
للطيارين

3االسرتالية
احلكومة
أعلنت
مشروع أمسته طريان داخل
وطريان خارج والذي يساعد
بإعطاء الوصل لعمال املهارات
الذين يعملون يف املناطق
النائية للحصول على معلومات
دقيقة ومعينة بالنسبة للمشروع
العائد هلم .وقد أعلنت الدائرة
ستعني منسقني
املذكورة بأنها
ّ
يف ( )4مناطق نائية
جدد
ومفضلة ،وذلك بالتنسيق مع
حكومة الوالية واملصانع فيها.

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية
is the power
1) to make the laws
3. Both Parliament 2) to interpret and
Houses are located in apply the law
3) to put the laws into
1) Melbourne
practice
2) Brisbane
4) to abolish laws
3) Sydney
4) Canberra
4) judicial power

إجابات صحيحة

Correct answers:

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

الكشف عن ماليني الدوالرات متت احلصول عليها من قبل رؤساء حكومات سابقني
سيدني  -اسرتاليا (ترمجة:
العنكبوت االلكرتونية) -
يقال عنه انه اقوى رجل فى
نيو ساوث ويلز،ويطلق عليه
«قيصر البنية التحتية»
ولكن رئيس البنية التحتية
لنيو ساوث ويلز « Nick
دافعي
كلف
»Greiner
الضرائب املاليني على مدار
العشرين عاما السابقة وذلك
بسبب االستحقاقات املمنوحة
لرؤساء حكومات سابقني
خدموا ملدة التقل عن اربع
سنوات.
ووفقا لالرقام الصادرة
عن جملس الوزراء كجزء
من طلب حرية املعلومات ,
حصل السيد « »Greinerاىل
اكثر االستحقاقات على مدى
السنوات الثالث السابقة.
حيث يتبعه «»Neville Wran
و» . »Bob Carr
وهناك «»Barrie Unsworth
والذى كان رئيسا للحكومة
فى الفرتة مابني عام 1986
اىل  1988حيث كان اكثر
املقتصدين حيث وصلت
استحقاقاته اىل 384.61
الف دوالر فى السنة املالية
 . 10- 2009و صرح السيد
« »Unsworthبان ذلك كان
لتأجري سيارات للسفر فى
مهمات رمسية مع الرئيس
الرتكى ونظريه الكورى.
وقد اظهرت االرقام ان
لرؤساء
االستحقاقات
احلكومات السابقني تكلف
اكثر من  5ماليني دوالر على
مدى ثالث سنوات.
وكانت «»Kristina Keneally
السابقة
الرئيسة
هى
الوحيدة التى مل حتصل على
اى شئ.
فى السنة املالية املاضية
 ,حصل السيد « »Greiner
اىل  588.532الف دوالر ,
معظمها ذهب حنو مرتبات
املوظفني والسائق ومكتبه

رؤساء حكومات ومتغطرسون  ...نيفيل ران ،نيك غراينر ،بوب كار ،موريس
ييما ،باري انزوورث وكريستينا كينيلي

فى شارع « .»Macquarie
كما انه صرف  47.317الف
دوالر «على تكاليف اخرى
ذات صلة»  .وقد حصل
اىل  1.83مليون دوالر من
استحقاقات احلكومة منذ عام
.2008
هذا باالضافة اىل حصوله
على  262.500الف دوالر
فى العام املاضى كرئيسا
ملصنع « »Bradkenكما كان
رئيسا جملموعة «»Nuance
باالضافة اىل جمموعة «»QBE
للتامني و جمموعة « Blue Star
 »Printوايضا « .»Playup
كما انه فى نفس الفرتة
حصل السيد»  »Wranعلى
اقل من السيد « – »Greiner
 1.79مليون دوالر – ولكنه
حصل على  601.784الف
دوالر فى السنة املالية
السابقة.
وقد حصل السيد «»Wran
كرئيسا غري تنفيذيا لـ
« »Cabchargeعلى 40.354
الف دوالر فى عام 2011
كما حصل على 96.850
الف دوالر فى عام 2010
ولكنه ختلى عن هذا املنصب
فى العام املاضى .هذا
باالضافة اىل احلصول على
مئات االالف من الدوالرات
من اسهم الشركة خالل فرتة
واليته.
ويأتى «  »Bob Carrصاحب

اطول مدة خدمة كرئيس
للوزراء حيث خدم اكثر
من  10سنوات فى املرتبة
الثالثة حبصوله على 1.47
مليون دوالر على مدار فرتة
الثالث سنوات نفسها.
كما انه عمل كمستشار لبنك
«  »Macquarieمنذ تقاعده
من احلياة الساسية.
الثالث
الرؤساء
هؤالء
القادمون هم وحدهم الذين
حصلوا على اكثر من مليون
دوالر لكل منهما فى غضون
ثالث سنوات  .يأتى بعد ذلك
«  »Morris Iemmaوالذى
خدم ملدة ثالث سنوات و 33
يوما ووصل اىل 314.996
الف دوالر.
وقد اعلن «بارى اوفاريل»
رئيس جملس الوزراء عن
استعراضا ملخطط االستحقاق
لرؤساء احلكومة السابقني فى
اكتوبر من العام املاضى.
ويقول متحدثه الرمسى ان
هذا االستعراض مل يصلنا
حتى االن.
وخالل هذا الوقت من االعالن
 ,قال السيد اوفاريل « ان
رؤساء احلكومة الذين حصلوا
على اغلبية هذه املنافع كانوا
قد امنوا دورهم فى القطاع
يتقاضون
حيث
اخلاص
رواتب جيدة كما انهم على
االغلب الحيتاجون من دافعى
الضرائب تلبية التكاليف

هلذه اخلدمات».
كما انه اقرتح وجوب ان
احلكومات
رؤساء
يظل
فى منصبهم الكثر من 5
سنوات قبل حصوهلم على
مستحقاتهم.
ووفقا للوثائق املطروحة من
قبل رئاسة الوزراء  ,فان
رئيس احلكومة «الذى خيدم
طويال» يتم تعريفه على انه
من خيدم  4سنوات او اكثر
فى منصبه.
حيث ان هذا خيول هلم
سيارة و سائق بدوام كامل
باالضافة اىل هاتف السيارة
و احلصول على حياة رغدة
عند السفر على مجيع خطوط
السكك احلديدية فى اسرتاليا
وايضا سفر بدون مقابل
ملدى احلياه و 12رحلة من
الدرجة االوىل فى اسرتاليا و
 12رحلة جوية داخل الدولة.
لزوجاتهم
يسمح
كما
باحلصول على رحلتني من
الدرجة االوىل فى رحالت
السكك احلديدية بني الدول
باالضافة اىل  7رحالت من
الدرجة االوىل على منت
خطوط السكك احلديدية
داخل الدولة كل عام ,
هذا فى كل عام من اخلدمة
كرئيس للحكومة .وميكنهم
ايضا احلصول على سفر
جوى بدون مقابل اذا كانوا
مسافرين سويا.
وحيصل رؤساء احلكومة
فرتات
يقضون
الذين
طويلة فى اخلدمة على هاتف
منزىل و مكتب وفريقني
عمل بدوام كامل باالضافة
اىل بريد جمانى .وقد جرى
االتصال بالثالث رؤساء
للحكومة السابقني للتعليق
على ذلك ولكنهم مل يردوا
على اتصاالتهم التليفونية.
Sydney
املصدر:
Morning Herald

The

1. What is the
population of Australia
?today
1) about 12 million
people
2) about 40 million
people
3) about 22 million
people
4) about 28 million
people

4. The Capital of New
South Wales is
1) Melbourne
2. Parliament belongs 2) Sydney
to the
3) Brisbane
1) special power
4) Perth
2) executive power
3) legislative power
5. The Judicial Power

صناعة السيارات تقول ان ضريبة
الكربون ستأكل املنح احلكومية
ستتعرض منح احلكومة العمالية
األخرية لقطاع صناعة السيارات
املكافح واملعرض خلطر التقويض
بسبب خطط احلكومة نفسها
للطاقة النظيفة حيث ستتآكل
الدوالرات املخصصة
ماليني
لدعم هذه الصناعة جراء ضريبة
الكربون وارتفاع تكاليف الكهرباء
املرتبطة بهذه الضريبة.
الغضب يف هذه الصناعة بسبب
تأثري ضريبة الكربون  --وواقع
أن املصنعني احملليني سيكون
عليهم استيعاب التكاليف ،بينما
ال يسري هذا الشيء على العديد
من املستوردين  --يستوجب
تكثيف املفاوضات يف حني تريد
احلكومة تعهدات من شركيت فورد
وجنرال موتورز هولدن مبواصلة
عملياتهما يف اسرتاليا.
وكان وزير الصناعة االسرتالي
كيم كار قد توصل اىل اتفاق،
مع شركة فورد يف ديرتويت هذا
االسبوع ،قضى مبساهمة احلكومة
مببلغ  34مليون دوالر من أموال
رزمة املساعدة والدعم الفيدرالية
البالغة  103ماليني دوالر لتحسني
كفاءة سياراتها احمللية واحلفاظ
على عملياتها األسرتالية للعام
.2016
ولكن احلسابات املستندة على
االنبعاثات السابقة لفورد تشري
إىل أنه عندما يبدأ العمل بتطبيق
ضريبة الكربون البالغة  23دوالرا
للطن يف  1متوز ،فان احلد األقصى
لفاتورة االنبعاثات املباشرة قد
يكون  3.3مليون دوالر على مدى
السنوات األربع املقبلة.
كما ميكن أن تدفع  19،8مليون
دوالر كحد أقصى يف ارتفاع
األسعار لدى مترير تكاليف ضريبة
املوردين ،ال
الكربون من قبل
ّ
سيما شركات الكهرباء.
وتصر احلكومة على ان فاتورة
ضريبة الكربون النهائية ستكون
أقل بكثري لفورد ومجيع شركات
السيارات األخرى ألن ليس كل
عملياتها يف املرافق اليت تنبعث
منها أكثر من  25000طن من غاز
ثاني أكسيد الكربون.
وتعتقد احلكومة أيضا أن التكاليف
غري املباشرة لفورد ستكون أقل
بكثري يف حني ان التكلفة كاملة

لن يتم متريرها من قبل شركات
الكهرباء أو غريها من املكونات
االخرى.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة
الفيدرالية لصناعة السيارات
إيان تشاملرز ان من املتوقع ان
تكلف ضريبة الكربون املصنعني
احملليني من  50اىل  60مليون
دوالر على مدى السنوات األربع
املقبلة.
ورأى السيد تشاملرز ان هذا
سيتم استيعابه الن العديد من
السيارات املستوردة لن تواجه
نظام تسعري كربون مماثل.
وقال املتحدث باسم املعارضة
حلقيبة املناخ غريغ هانت ان
التعوضات على اخلسائر احملتملة
لفورد جراء ضريبة الكربون
أظهرت «احلماقة يف سياسات
احلكومة».
واضاف يقول «من ناحية ،أنهم
يوزعون أموال دافعي الضرائب
حلماية مفرتضة للوظائف ،ومن
جهة أخرى يسرتجعون تلك االموال
عن طريق ضريبة الكربون ..إنه
وسيعرض
وضع مثري للسخرية
ّ
الوظائف االسرتالية للخطر».
وتأتي مهمة السناتور كار
االنقاذية اىل ديرتويت بعد تضرر
الصناعة احمللية بفعل ارتفاع
الدوالر االسرتالي ،مما جعل
السيارات املصنعة يف اخلارج
أكثر جاذبية ،وكذلك التباطؤ
االقتصادي العاملي الذي أعاق
الصادرات.
ويتفاوض السيناتور كار وحكومة
جنوب أسرتاليا مع شركة جنرال
موتورز للحفاظ على عملياتها
احمللية ،مع التوصل اىل اتفاق
قد يبلغ  100مليون دوالر،
مستندا اىل احلسابات نفسها
لالنبعاثات حيث ميكن لعمليات
هولدن احمللية ان تواجه أسوأ
سيناريو وهو  3،1مليون دوالر
جراء ضريبة الكربون على مدى
أربع سنوات بالنسبة لالنبعاثات
املباشرة و  11،6مليون دوالر
لالنبعاثات غري املباشرة.
وتواجه تويوتا عقوبة هي االسوأ
حيث تصل اىل  4،1مليون دوالر
لالنبعاثات املباشرة و 12،6مليون
دوالر لالنبعاثات غري املباشرة.
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اسرتاليــات

ال اتهامات ضد دونالد بروك لطعنه حتى املوت مقتحم
ﺻﻔﺤﺔ ٨
منزله يف ياغونا
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

ستوصي الشرطة بعدم توجيه
اي اتهامات ضد صاحب منزل
بعد طعنه رجال اقتحم منزله
مهددا اياه مبسدس صاعق.
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وقال السيد بروك انه سعيد
<HÌÈﬂ⁄á
˘<ÏÇ⁄ <ÿŒ
]˜<ÌÈ÷^œjﬁ
التوصية بعدم
الشرطة
بقرار
<H^ﬁÜøjﬂË
<^⁄
<Áï
<ª
}^<Ìë
توجيه التهم اليه لكنه ينتظر
<ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu
اآلن تقرير الطبيب الشرعي قبل
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e
وضع هذه احملنة وراءه.
<‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ‚» <·_ <Õ^ï_Ê
علي
بروك
وأكد حمامي السيد
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
الشرطة
( )Hallaniان
حالني
¬◊<Ó
]˘<ÍeÊÖÊ
<Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
ستوصي بعدم
 <·Á”iبانها
أبلغته
<Ì�œﬁ
<^€Ò]Å <Üí⁄
_·<
ينتظر
موكله،
<‹m
لكنه<‡⁄Ê
]<HÌœ�ﬂπ
اتهام ÷<ŸÊÇ
]<á^”iÖ
}¯<ÏÖ^rj÷] <Ÿ
]÷<‡⁄ <·Ê^√j
<Íi`Ë
بذلك.
تأكيدا رمسيا
_<Ê
]˜<Ê_ <Ö^€njâ
_<Ê
]÷<Ìu^Èäخمفر
السوبراينتندنت يف
وقال

مزاعم بفيض من االعتداءات اجلنسية تضرب اجليش االسرتالي
ٌ
سيل من شقته يف  .Holsworthyوأحيلت
هز اجليش االسرتالي
ّ
ساوث
نيو
شرطة
إىل
املسألة
غري
اجلنسية
االعتداءات
اتهامات
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الالئقة ضد البالغني واألطفال ،ويلز.
على الرغم من سنوات من وقبل ذلك بعام  ،ذكرت طالبة
الدعاية السلبية حول االعتداء يف مدرسة قوة الدفاع لإلشارات
اجلنسي اليت كان من املفرتض أنها تعرضت العتداء جنسي يف
فندق يف مدينة ملبورن على يد
أن تغري ثقافة قوة الدفاع.
وتشمل االدعاءات ،الواردة يف طالب زميل .وأحيلت املسألة
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
الشرطة<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• .
<Áñ¬ <±c
من وثائق إىل
حوالي  350صفحة
_·<
]˘<Í“4⁄
]÷<gÒ^ﬂ
<ÌË˜Ê
<ª
]÷<Íõ]ÜœµÇ
]<hà£
االغتصاب ومواد وقالت قوة الدفاع ،يف بيان
<2j¬]Êسابقا،
سرية
]<Í⁄^ﬂjπ
]÷<ÎÊÁﬂ
>]˜<Ö^éjﬁ
<Çﬁ]2È◊Èq
“<∞jäËÜ
<’ÖÁËÁÈﬁ
وأشرطة فيديو ولقاءات اصدرته ليل االربعاء ،ان «ال
إباحية
<ÃÒ]Ñœ÷]Ê
<'ËÖ]Áí÷]Ê
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È
_ <^„«◊eمع سوء السلوك»
الئقة <Ì◊i^œ÷].تسامح
جنسية غري
وعالقات
<^„ﬂ⁄Ê
]÷√^<H%
<ŸÁu
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
]<ÏÇË]àjπأبريل املاضي زعمت وابلغت املسائل اجلرمية على
يف شهر
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄
<Ÿ^ŒÊ
≥<^„”◊j
<:÷] <‘◊i
إىل الشرطة.
}� <HÏ4الفور
_ <Ì€øﬁحادثا
االعالم
وسائل
بعض
<]Üqc
<Ö]ÜŒ
<≈ÊÜé⁄
<Çï
<kiÁë
<ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
جنسيا مزعوما يف أكادميية يف حادث حصل على فرقاطة
_∑<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ
قوة الدفاع ظهر عرب سكايب النجاح ()HMAS Success
]!< <›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂf÷ <ª
( )Skypeوذكرت جمندة يف افاد احد افراد الطاقم عن
∆<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê <HÏà
 6RARيف بريزبن انها رأت اعتداء مزعوم غري الئق يف احدى
<ÌÈ⁄^ä÷] <ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj÷] <›Ç√÷ <]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ
كامريا موضوعة أسفل شاشة الغرف وذلك بعد أربعة أيام
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
االعتداء
التقرير األول
‚ <ÂÑمن
underneath
محامها
حجرة
<ÏÖ]Åc
<Çﬁ]2È◊Èqيف<Ö]Üœe
<kfuÖÊ
_·< ( ≥<ÿËÁ
<xïÊ_Ê
السفينة
منت
على
اجلنسي
the
screen
of
her
shower
]÷<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_ <0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
¬ <Çœان
]<ÏÇvjπوزعم
]˘.2009 <‹⁄
]}<Ö^Èjيف عام
) <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] .نفسها
<Ü≥ˆ⁄
]÷<l^Ë˜Á
cubicle
شباط
وقع يف
املزعوم
 <·Á”iاحلادث
><Ç√e
<’ÖÁËÁÈﬁ
<ª
<O <·^eÖÊÅ
<^€ﬂË_Ê
]˘<ºâÊ
مذكرة
] <hÜ�ñπيف
قوة الدفاع
وقالت
سنغافورة.
املاضي يف
]÷<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ
<‡⁄ <ºœ
<›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê
]˘<ÌÈ“4⁄
]÷<l]Áœ
''تعترب املسألة
ما يلي :
موجزة
 <2€jfâمنت
السلوك على
>‚ <ÂÑالدعاية
<Ìﬁ^‚c
حول <MM
<l^€r7
<·_ <Õ^ï_Ê
]˘<J·ÁÈ“4⁄
الهتمام
للغاية نظرا
حساسة
النجاح تبدو أيضا أنها
 <–Èf�iفرقاطة
˘J>^“4⁄
<Ç¬^äi
]<l^íí~π
¬◊ <Óيف
املستمر
االعالم
وسائل
]÷ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇتظهر اىل العلن بعض الشكاوى
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
حالة املتدربات اإلناث يف قوة
]<ÌÈ√€¢
‚^<è⁄
¬◊<Ó
كبريا يف
ضابطا
<D2€jfâEان
]˘ <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄مثل الزعم
الدفاع االسرتالية (.)ADFA
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
عالقات غري
اإلعالم ليست على علم البحرية كان على
وسائل
<ÏÇ¬Ê
]÷<l^Ë˜Á
<kﬁ^“Ê
] <ÏÇvjπان
وزعم
حبارة
 <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ªمالئمة
صغار ُ
مع ّ
بهذا احلادث'' .
أفعال<ª
عن]<Ü≥ˆπ
<k√õ^Œ
<ŸÊÅ
]<ƒõ^œjâ <^„ﬁ_ <ÏÇvjπ
∆<ÌÈeÜفيديو
أشرطة
] <Ü≥ˆπبديه
املزاعم االخرية تأتي بعد حنو
]÷<:
]˜<l]Å^œjﬁ
<gfäe
]÷<–e^ä
<ª
]<ÏÇvjπ
]÷<‹⁄˘] <‰€øﬂi <ÎÑ
التحقيق يف جنسية .هذه القضية ال تزال
عامني من بدء
للتحقيق<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ .
<‰÷¯} <‰qÁi
<Ìv
^”π
]<ÿfœπ
_<D2€jfâE <ŸÁ◊Ë
اجلنسي على منت ختضع
االعتداء
J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√iعلى
]÷√ <ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂوهناك قضايا مزعومة أخرى
cHMAS
Su
(
النجاح( 
فرقاطة
]÷√^<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ <ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç
الفرقاطة توومبا (HMAS
منت
).
cess
�
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
<^È5Ö <Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰ﬁc <k÷^Œ
بالتحرش
يف اآلونة األخرية وحتديدا يف )Toowoomba
÷√<ÇŒÊ <>NLLM <ÌËÜíﬂ√÷] <Ìñ‚^ﬂπ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊوالبلطجة وهتك عرض و (beer
شهر ايلول املاضي  ،مت اعتقال
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
“ <^€مع
اجلنس
ملمارسة
]bounty <l]Ü≥ˆπ
<ªبسبع تهم
 <ÿÈÒ]Üâcاجلو
<±cأفراد سالح
أحد
<Ç„ç
]÷<ÅÁqÁ
<ª )<^„œ£Ê
األعراض ،وال تزال القضية الضحية
املزعومة<Ö^”ﬁc <NLLU <›^¬.
]<Íﬁ^n÷] <Ü≥ˆπ
]÷JÌœe^ä
هتك
التلفزيونية
حصلت القناة
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊوقد
_∑<ÎÇ
]˝<ÅÁ€¶ <Íﬁ]ÜË
]÷<ãÈÒÜ
أمام احملاكم.
احلوادث
تفاصيل
السابعة على
<^�⁄Ár‚Ê
]÷<ÌËá^ﬂ
÷◊<ÌŒÜv€
]˘<Å^® <ÌÈ“4⁄
شهر]§^<ÌÈqÖ
يف<ÜËáÊ
<Ç¬^ä⁄
ايلول ،اعتدى
أيضا
<¬◊JÿÈÒ]Üâc<Ó
<åÁﬁ^€“^⁄
<ÃËáÁq
املعلومات.
¬ ^�ÀÈﬂقوانني حرية
 <Ì÷^âÖمبوجب
<‰qÊله يف
زميلة
جنسيا على
جندي

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

∆<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ <Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4
]˝<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª <ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
_¬<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi <ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
“<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i <Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
]˝<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je <HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
“Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷ <‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
}¯<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ÷] <Ÿ^ŒÊ <ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
]÷<l^íí~π] <Ìﬂ¢> <·c <·^Èe <ª <ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
<Ì÷^âÖ
_<k◊âÖ
]÷<HÌÈ¬^ Ç
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê <^ﬂÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ <·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
_¬◊<Óتلغراف)
(املصدر»الدايلي
¬ <2ياغونا
منزله يف
<;√Ëبروك يف
<Üí⁄توقيفها
الشرطة لدى
<ã”√ËÊ
»]<Ö]Üœjâ
<ÔÁjä⁄
<ìÈí°
<·_Ê
<H^„◊€“`e
]<Ìœ�ﬂπ
]<Ö]Üœjâ
≥<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
]<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ
_·< <‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª <^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái <xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
]÷<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
]÷<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
]÷<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
]<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <]�2j√⁄
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê <Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄ <^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
]÷<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í
]˜ <J«l^e^~jﬁاملنزل يف ياغونا (املصدر»الدايلي تلغراف)
]÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:
�
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
 <DÌﬂr◊÷]Eيف
مسع أصواتا
>_<Ü”çعندما
بانكستاون دايف ايردلي ( Daveأيلول
<ÿÈe
]÷<ãÈÒÜ
¬◊<;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó
 )Eardleyان الشرطة تسعى
]÷” <Ö^fجيري
للتحقق مما
املنزل وذهب
<›ÖÁﬁ
<^ñ¬˘]Ê
<»ﬁÁË <ÔÇ√ji
<l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
الشرعي يف
لتوصية الطبيب
.3:15
حوالي
¬◊<Ìﬂr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ <Ó
<‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
حيث أحيل موجز
<—Áœuاملسألة
هذه
 <H«‹„i^ËÜuÊوقدم اجلريان بيانات للشرطة
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
]<∞ËÜíπ
لألدلة إىل مكتب الطبيب
]÷ <H>s⁄]2بروك
مسعوا السيد
<_ <‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁبانهم
<‹„€¬ÅÊ
<ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
]�Ç“ˆ⁄
 <·ÁÈ◊⁄تعال
«<NOQzSتعال،
(املقتحم)
الشرعي <ÖÊÇﬁ <ÿøﬂâ <Ö^äπ] .ينادي
<xÈvíiÊ
<Ö˜ÊÅ
÷<ìÈí~j
وكان السيد بروك يف الفناء
÷◊√^›< ُأ ِ
]<JÎÖ^¢
بت»
]÷ ،<ÿËÁ€jلقــد
 <]Ñ7الــوراء
 <ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁuإىل
ص َ
_·< ولىّ
∆^اخللفي ملنزله ()backyard shed
<Ñﬂ⁄
}<kíí
<Ü“ÉÊ
النازف
]÷◊<Ìﬂrالرجل
وقــت
◊∞<¬‡<]÷ <ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çjيف
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS
بعد ظهر يوم الثالثاء يف
 20 <J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Êهاربا.

@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@

@@@@@@@@

eeds

y@ãˆbè€
‰‡‹€

ns~@
ash
Glass
LpbÌaãﬂ

mF@@@@@

¸a

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

�
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú”Ü

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@

åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]

<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
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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
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4 June 2011
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@=‹„
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

<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

0407405846@Zﬁbóm˝€
ANBBRICKLAYINY
17 003 994 394
RAINBOW
P/L
@97405846@@@@@@@@@@@
Safwat
Arfan – Sayed
·ÿmbuby@ãˆbè€

Manager
�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
b‡Á7ÀÎ@Êb
(B.COMM., FTMA, AIM, FTIA)
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
0407
666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<

<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
LicZ@185750C
B
G
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
Glass & Glazing
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
for
all your glazing needs

Êbœã«@pÏ–ñ

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
Mob: 0419
999 554
- 0405 203 535
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
Tel/Fax:
(02) 8704
1490
(Bell Tower
Centre)
k‹�€a@kèy

@Showers Rd.
Screens~@
Unit 24/ 191 Parramatta
@Tables tops~@Splash
Auburn, NSW
2144
back~@Frameless Glass
�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
Tel: 8756 3600 @Ÿ€à@7ÀÎ@p
- Fax: 8756
3699
Email:
safwat@ozemail.com.au
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

@=‹„
@pbj‹†
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
Active Insurance Management
@Úœb◊
For Your Business
*تعويضات أرباب العمل للعمال
نقبل املواعيد أيام
@ بتأسيسpbjéb‰æa
*التأمني لدى البدء
السبت
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

مصلحة

نصائح مختصة من
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
Tel/Fax:
ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
AMP (02)
شركة9725 7011 املنزل
*التأمني لدى بناء
753165C
Hume
HwyStreet
Shop Bankstown
28A Bass Hill
Wattle
PlazzaCall
BassusHill
NSW 2197
Today
sayitwithroses@optusnet.com.au

02 9707 3077
Mob: 0414 309 360
email:
danny@eaglevaleinsurance.com.au
RAINBOW
BRICKLAYINY P/L

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

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

@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
(B.COMM.,
FTIA)
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
 ﺟﺎﻫﺰﺓAIM,
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
ﻃﻠﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐaÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
االلكرتونية
العنكبوت
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﻭﺧﺒﺮﺓيف
عربي
الكرتوني
ﺃﺳﻌﺎﺭاكرب
احد
ﻓﻲ
..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
موقعﻓﻲ
واهم ﺻﺪﻕ
..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
الباسيفيك
شرق
ﺍﻟﻌﻤﻞ
Ph:(02)
9709 2267
- وجنوب
Fax:(02)اسرتاليا
9707 3213
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
ضناوي
نبيل
بالسيد
االتصال
(ﻣﺴﺒﻖ
ﲟﻮﻋﺪ
)ﺍﻻﺣﺪ
٦ العالناتكم
ﻧﻔﺘﺢ
Mob:
0410
606ﺃﻳﺎﻡ786
Êbœã«@pÏ–ñ
0404149000
:الرقم
على
30 Hoskins
Avenue
Bankstown
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
Ph: www.alankabout.com
9635(Bell
7629
– Fax: 9633 1658
Tower Centre)
UnitPhillip
24/ 191St.
Parramatta
Rd.
51
Parramatta
Auburn, NSW 2144
Opposite
Crowne Plaza Hotel
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Abraham
Email: safwat@ozemail.com.au
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

Y
PH:

Ph:(02) 2012
9709الثاني
2267
- 14
Fax:(02)
123213
صفحة
كانون
 السبت9707
Mob: 0410 606 786

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

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

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

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

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

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

04

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

ﻃﻠﺒﻪ
ﺔ
ﻓﻲ
ﺮﺓ
<gë

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

Ph:(0
Ph

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

Êbœã«@pÏ–ñ

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

@D

30O

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
@Hasham
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@ Tailoring
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
@kÓè„@p˝´

B G

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

LicZ@185750C

Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€

@ÚÓ
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تحقيقات

مزرعة مرفأ بريوت مئات املليارات يف مزراب الفساد

يسرتد تجار ضريبة القيمة املضافة عرب تصدير بضائع غري التي استوردوها (أرشيف)
ُيفرتض أن يكون مرفأ بريوت واحدًا من أكثر املرافق
تأمينًا للواردات املالية للخزينة .لكن الفساد الذي ينخر
عظامه حيول دون ذلك ،ويسمح بسرقة املال العام.
«عدة» السرقة واهلدر بسيطة :ترانزيتور ومجركي،
ّ
ومستورد يريد التهرب من الضريبة ،يصنعون فسادًا
ّ
اخلطني ،استريادًا وتصديرًا
على

حسن عليق

الرائحة املنبعثة من مرفأ بريوت تصل إىل برج محود
ً
مشاال وشرقًا .أما غربًا ،فتتخطى وسط بريوت
وما بعده
والسرايا احلكومية .تلك الرائحة الكريهة تنبعث من
يشمها يف حتديد مصدرها .مرة
حني إىل آخر .حيار من
ّ
ُيقال إنها من األخبرة املتصاعدة من مكب برج محود
السابق .وحينًا ُيقال إن سببها املسلخ ،لكن السؤال
يؤدي إىل مصدر آخر :بواخر حمملة باألبقار ترسو عند
ميناء العاصمة ،فتنبعث الرائحة من قاذوراتها .لكن
الروائح املنبعثة من املرفأ تتخطى روث األبقار .مثة
رائحة من نوع آخر .إنه الفساد الذي ينخر جسم امليناء
البحري األكرب يف لبنان ،وما ُيتباهى بكونه صلة الوصل
التجارية بني الشرق والغرب.
أخبار الفساد يف املرفأ تشبه اخلرافات ،ويصعب حصرها
يف موقع واحد .لكنها ترتكز يف مكانني ال يؤديان إال
إىل نتيجة واحدة :هدر مال الدولة ،ومبئات مليارات
اللريات.
شحن البضائع عرب مرفأ
املكان األول هو االستريادُ :ت َ
بريوت حباويات .وكل حاوية متنحها اجلمارك اللبنانية
إما بيانًا أخضر ،أو بيانًا أمحر .األخضر يعين أن البضاعة
مصرح به .ال ختضع
غري مشكوك فيها ،ومطابقة ملا هو
ّ
للتفتيش ،وخترج من املرفأ تلقائيًا ،بعد دفع الرسوم.
وهنا مربط الفرس .تبدأ اخلطوة األوىل من رحلة
الفساد .قبل حتديد لون البيان ،يتدخل الرجل السحري:
ّ
خملص املعامالت .إذا أراد تاجر ما
«الرتانزيتور» ،أو
إدخال بضاعته بال وجع رأس ،يقصد «الرتانزيتور» قائ ًال
له :سأدفع لك «مقطوع» .وسعر هذه الكلمة  12ألف
دوالر .أما ترمجتها العملية فتعين أن املستورد سيدفع
 12ألف دوالر ،هي ضمنًا بدل الرسوم اجلمركية،
وضريبة القيمة املضافة ورشوة اجلمركيني املعنيني
ّ
خملص املعامالت .ال فرق إذا كانت البضاعة
وحصة
املستوردة ذهبًا أو ترابًا أو خضارًا أو أدوات كهربائية.

وال فارق بني بضاعة مشمولة بالضريبة على القيمة
معفية منها .كلها عند الرتانزيتور
املضافة ،وأخرى
ّ
سواء .وحبسب عاملني يف املرفأ ومطلعني على شؤونه،
بإمكان «الرتانزيتور» أن يسجل الثياب الغالية الثمن
شوكًا وسكاكني ،كما بإمكانه تسجيل الذهب مساحيق
جتميل .وكل ذلك يعين ضياع عشرات ماليني اللريات
على اخلزينة العامة .هذه اإلجراءات ،على حد قول
عاملني يف امليناء ،تستخدمها شركات كربى ،وذات
أمساء المعة ،كما صغار املستوردين .فإحدى شركات
األلبسة الشهرية جدًا ،تستورد بعض ثيابها الـ»سينييه»
على أنها «بالة» ،تهربًا من الرسوم اجلمركية املرتفعة.
لكن يف لبنان هناك من يعتمدون إجراءات قانونية مئة
يف املئة ،ويدفعون رسومهم اجلمركية كاملة وضريبة
القيمة املضافة كما هي ،إال أن هؤالء قلة ،ويشار
إليهم بالبنان.
ويف مرفأ بريوت «سكانر» .ماكينة متطورة ملسح
املستوعبات ،تكشف ما يف داخلها من دون احلاجة إىل
«احلريف» ابتكر طريقة تسمح ،عندما
فتحها .لكن اللبناني
ّ
حيضر الرتانزيتور «الشاطر» وأوراق العملة اخلضراء،
بتعطيل السكانر بطريقة تظهر معها النتيجة اليت يريدها
الزبون.
هلؤالء «الرتانزيتور» شركاء يف اجلمارك يف املرفأ،
ً
وصوال إىل بعض من
من مفتشني ورؤساء تفتيش،
يف اإلدارة .وبعض ما يقومون به حباجة إىل شركاء
خارج املرفأ أيضًا ،وحتديدًا يف أمانات السجل التجاري.
فمرفأ بريوت ،كما غريه من املوانئ ،ال ُيستخدم
لالسترياد فقط .و»سكة» الفساد تسري على خطني:
يف االسترياد والتصدير ،وحتديدًا ،يف إعادة التصدير.
ومن يستورد إىل لبنان شاشات كومبيوتر متطورة،
مث ًال ،يدفع رسومها اجلمركية ،وضريبة القيمة املضافة.
وإذا أعاد تصديرها ،يسرتد من وزارة املال ما دفعه
من ضريبة .اإلجراء حتى اآلن قانوني وطبيعي .لكن
بعض التجار يستغلون هذا األمر لتحصيل مبالغ مالية
طائلة ،من دون وجه حق .شاشات الكومبيوتر املتطورة
سجل يف خانة إعادة التصدير .وجمددًا ،بواسطة
ذاتها ُت ّ
مرتش ،حيوي املستوعب،
ومجركي
شاطر،
ترانزيتور
ٍ
ً
بدال من شاشات الكومبيوتر ،بطاطا منتجة يف البقاع.
ً
تتم العملية ،انطالقا من العنرب الرقم  ،6ويسرتد التاجر
من اخلزينة نسبة الـ  10يف املئة اليت سبق أن دفعها

مرفأ بريوت مزراب فساد
ضريبة على القيمة املضافة .أما الشاشاتُ ،
فتباع يف
السوق اللبنانية ،ويستويف التاجر من زبائنه بدل القيمة
املضافة جمددًا ،ليبدأ نهاره بنسبة ربح غري مشروع تبلغ
 20يف املئة من قيمة السلعة ،من دون حساب هامش
رحبه املعتاد.
أين دور السجل التجاري؟ بعض التجار خيرتعون شركات
وهمية ،مستخدمني أوراقًا ثبوتية مزورة .وهلذه الشركات
رقم مالي وهمي أيضًا .وبعد استخدام بياناتها ملدة عام
ً
بدال منها شركة جديدة،
واحد ختتفي من الوجود ،لتنشأ
وبالطريقة ذاتها.
الفساد يف املرفأ يفيض عما فيه .وكل ما يحُ كى عن
املطار يكاد ال يساوي نقطة يف حبر امليناء .فتشدد
جهاز أمن املطار يف ضبط املخالفات ،وخاصة يف اآلونة
األخرية ،دفع بعض املستوردين إىل ابتكار أسلوب جديد
للعمل .إذا ُح ِجَزت البضاعة املستوردة يف املطار لسبب
ما ،يلجأ املستورد «الشاطر» إىل حيلة الرتانزيتُ .تنقل
البضاعة من املطار إىل املرفأ« ،ترانزيت» .ومن هناك،
ُيعاد إدخاهلا إىل لبنان ،بواسطة ترانزيتور شاطر،
مرتش ،وإدارة عمياء أو مشرتكة.
ومجركي
ٍ
يؤكد عاملون يف املرفأ أن «الرتانزيتورية» يتنافسون يف
ما بينهم .وغالبًا ما يسعى املفسدون منهم إىل إبعاد
من يعملون وفقًا للقانون ،على قلتهم .وللفاسدين
أمساء معروفة .بعضهم ،وهو األقوى ،يعمل من دون
أي صفة رمسية ،مستخدمًا تواقيع زمالء له حيملون
تراخيص للعمل يف ميناء العاصمة .وكل الفاسدين
حيظون حبمايات سياسية ،ومعروفون يف األوساط
األمنية واإلدارات الرمسية.
ّ
املعين األول مبعاجلة ما جيري يف مرفأ بريوت هو وزير
املال حممد الصفدي ،الذي ورث مشكلة صارت متجذرة
يف األحواض اليت ترسو فيها سفن الشحن .بعض
سرق
املقربني منه يعرفون أن مئات مليارات اللريات ُت َ
من اخلزينة .الوزير يبذل جهده ،حبسب املقربني منه،
ملعاجلة امللف ،عرب إجراءات ال يراها بعض املعنيني
كافية .ويشكو عاملون يف امليناء من أن بعض من
يقدمون أنفسهم للوزير على أنهم إصالحيون هم
ّ
أنفسهم ممن يعرفون سبل الفساد اليت سلكوها سابقًا.
يف احملصلة ،يبقى للحل عنوان واحد :تعيني شخص
كفؤ يف منصب املدير العام للجمارك ،وآخر يف رئاسة
اجمللس األعلى للجمارك.
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تحقيقات

شريط بأبرز األحداث خالل العام :2011

السيد نصر اهلل يطعن بشرعية احملكمة ..رحيل بيلمار واحلريري خيلع..
إعداد علي املوسوي-
ودع لبنان العام  2011مبا حفل من أحداث سياسية
ّ
وأمنية وقضائية كثرية بعضها كان طعمه حلوًا
وتصدرت الواجهة السياسية
مرًا.
ّ
وبعضها اآلخر ّ
إسقاط حكومة سعد الدين احلريري ،واستنكاف
املدعي العام الدولي يف احملكمة اخلاصة بلبنان
السيد
دانيال بيلمار عن تسليم اللواء الركن مجيل
ّ
ّ
ومصنعيهم
األدلة املطلوبة ملالحقة شهود الزور
برغم صدور قرار قضائي عن قاضي اإلجراءات
التمهيدية يلزمه بهذا األمر ،وذهاب بيلمار إىل
اتهام أربعة مقاومني باغتيال رفيق احلريري من
استمر
يقدم دلي ًال واحدًا مقنعًا ،فيما
دون أن
ّ
ّ
قوات « اليونيفيل» يف جنوب لبنان
استهداف ّ
مرتبعًا على صدارة األحداث األمنية مع قيام
مناصري حزب املستقبل باقرتاف غري حادثة ّ
خملة
باألمن واالستقرار الوطين على غرار ما حدث بعد
سقوط احلريري االبن يف طرابلس.
وهنا استعادة سريعة ألبرز األحداث على الساحة
اللبنانية:
ـ يوم األحد يف  2كانون الثاني/يناير من العام
 ،2011ألقى جمهول قنبلة يدوية على منزل
فيصل كرامي جنل الرئيس عمر كرامي يف شارع
أدى إىل جرح حارسني
مما ّ
املعرض يف طرابلسّ ،
اثنني.
ـ يوم األربعاء يف  12كانون الثاني/يناير من
العام  ،2011استقال وزراء حزب اهلل وحركة
وتيار املردة من حكومة
احلر
والتيار الوطين
أمل
ّ
ّ
ّ
الرئيس سعد الدين احلريري األوىل ،وتبعهم
السيد حسني احملسوب على رئيس
الوزير عدنان
ّ
اجلمهورية ميشال سليمان ،لينفرط عقد احلكومة
وتصبح مستقيلة فورًا.
ـ يوم اجلمعة يف  14كانون الثاني/يناير من
العام  ،2011عقد قاضي اإلجراءات التمهيدية يف
احملكمة اخلاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسني
السيد
جلسة علنية يف دعوى اللواء الركن مجيل
ّ
على املدعي العام يف احملكمة القاضي دانيال
ّ
األدلة على شهود الزور
بيلمار بشأن تسليمه
بغية مالحقتهم أمام القضاء الوطين املختص
جنسية ّ
مقر
كل واحد منهم ،وذلك يف
حبسب
ّ
ّ
احملكمة يف ضاحية اليدسندام يف الهاي يف
هولندا حيث ترافع السيد نفسه ووكيله احملامي
أكرم عازوري ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو،
وقائد فريق احملاكمة يف مكتب بيلمار األملاني
إيكهارد فيتهوف.
ـ يوم االثنني يف  17كانون الثاني/يناير من العام
 ،2011أعلن رئيس قلم احملكمة اخلاصة بلبنان
أن القاضي دانيال
اهلولندي هريمان فون هايبل ّ
ّ
سلم قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال
بيلمار
فرانسني قراره االتهامي»مرفقًا بالعناصر
إن «املستندات
املؤيدة» .وقال هايبل
ّ
ّ
ّ
املتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق
رفيق احلريري وآخرينُ ،أ ِ
ودعت لدى قلم احملكمة
عند الساعة  16.35من بعد ظهر يوم االثنني
الواقع فيه  17كانون الثاني/يناير .»2011
ـ يوم اجلمعة يف  21كانون الثاني/يناير من العام
 ،2011قتل أحد مرافقي مفيت اجلمهورية اللبنانية
ّ
اجملند يف جهاز أمن
قباني
الشيخ
ّ
حممد رشيد ّ
الدولة يوسف شبقلو ،برصاص خاطئ انطلق
من أحد رفاقه خالل قيامه بطلقي حيطة وتسليم
بندقيته إىل رئيس املواكبة يف منزل قباني يف
حملة عائشة ّ
ّ
ّ
املوظف املدني يف
بكار .كما أصيب
دار اإلفتاء راسم النويري جبروح طفيفة.
ـ يوم الثالثاء يف  25كانون الثاني/يناير من العام
 ،2011أعلن املدعي العام يف احملكمة اخلاصة
بلبنان الكندي دانيال بيلمار عن تعيني الفرنسية
صويف بوتو دوال كومب يف منصب املسؤولة عن
اإلعالم والناطقة الرمسية بامسه.
ـ يوم الثالثاء يف  25كانون الثاني/يناير من العام
 ،2011احتجاجًا على خروج الرئيس سعد الدين
احلريري من رئاسة احلكومة ،وحلول الرئيس جنيب
ميقاتي مكانه ،قام أنصار حزب املستقبل بقطع

عدد من الطرقات يف بريوت والبقاع األوسط
والبقاع الغربي وطرابلس وطريق الناعمة -اجلنوب،
وإحراق دواليب وحاويات ومستوعبات النفايات،
وتنفيذ اعتداءات باجلملة على مواطنني آمنني،
أدى إىل جرح عدد من املواطنني
مما ّ
وإطالق نار ّ
ّ
تدخل
والعسكريني يف اجليش اللبناني الذي
ّ
ونظم احتجاج يف طرابلس
إلخراجهم من الشوارع.
ّ
سيارة نقل
ختلله اعتداء على الصحافيني وإحراق ّ
مباشر تابعة لقناة « اجلزيرة» الفضائية.ويف
هذا اليوم بالذات اندلعت ثورة الشعب املصري
إلقالة رئيسه حسين مبارك.
ـ يوم اخلميس يف  3شباط/فرباير من العام
وجه رئيس احملكمة اخلاصة بلبنان أنطونيو
ّ ،2011
كاسيزي طلبًا إىل األمني العام لألمم املتحدة بان
حيل ّ
قاض ّ
حمل القاضي اهلولندي
كي مون لتعيني
ٍ
بريت سوارت املعينّ رئيسًا لغرفة الدرجة األوىل،
وذلك بسبب إصابته بـ»مرض خطري وطويل
األمد» على ما جاء يف البيان الصادر عن املكتب
اإلعالمي يف احملكمة اخلاصة بلبنان.
وبتاريخ اجلمعة يف  25شباط/فرباير من العام
 ،2011نعت احملكمة سوارت الذي وافته املنية
بعد صراع طويل مع املرض.
ـ يوم االثنني يف  7شباط من العام  ،2011أصدر
قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة اخلاصة
بلبنان دانيال فرانسني قرارًا إعداديًا طلب فيه
من املدعي العام دانيال بيلمار تسليم مجيل
ّ
ّ
ّ
مبلف شهود الزور.
املتعلقة
األدلة
السيد
ّ
ـ يوم االثنني يف  7شباط/فرباير من العام ،2011
عقدت غرفة االستئناف يف احملكمة اخلاصة بلبنان
برئاسة القاضي أنطونيو كاسيزي جلسة لسماع
رأيي املدعي العام دانيال بيلمار ورئيس مكتب
الدفاع فرانسو رو حول مفاهيم اإلرهاب واملؤامرة
بناء لطلب قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال
فرانسني.
ـ يوم اجلمعة يف  11شباط/فرباير من العام
 ،2011سقط نظام الرئيس املصري حسين مبارك
تنحيه عن منصبه وسط فرحة عامرة
بعدما أعلن ّ
للمصريني املنتفضني يف ّ
كل املدن واملناطق
املصرية ،واليت شاركتهم فيها شعوب بعض
الدول العربية بينها لبنان حيث مسع إطالق
نار بغزارة يف منطقة الضاحية اجلنوبية لبريوت
واجلنوب والبقاع.
ـ يوم األربعاء يف  16شباط/فرباير من العام
 ،2011عقدت غرفة االستئناف يف احملكمة اخلاصة
بلبنان برئاسة القاضي انطونيو كاسيزي جلسة
أصدرت فيها قرارًا ّ
مؤلفًا من  152صفحة ،يعترب
خارطة طريق احملاكمات بتفسريها « اإلرهاب»
و»املسؤولية اجلنائية» وسواها من املفاهيم
القانونية الواجب تطبيقها يف سري احملاكمات.
قدم
ـ يوم اجلمعة يف  11آذار/مارس ّ ،2011
املدعي العام لدى احملكمة اخلاصة بلبنان القاضي
دانيال بيلمار لقاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال
معد ً
ال نتيجة» مجع
فرانسني قرارًا اتهاميًا
ّ
ّ
األدلة» حبسب البيان الصادر
وحتليل مزيد من
عن مكتبه.
احلريري خيلع
ـ يوم األحد يف  13آذار/مارس ّ ،2011
نظمت قوى
 14آذار احتفا ً
ال يف ساحة الشهداء ملناسبة مرور
ّ
وختلله كلمات لعدد
ست سنوات على تأسيسها
ّ
انصبت ّ
التهجم على حزب
كلها على
من قياداتها
ّ
ّ
اهلل وسالحه .وأبرز ما فيها قيام رئيس حكومة
تصريف األعمال سعد الدين احلريري بعرض أمام
ّ
ومشر عن
اجلمهور حيث خلع سرتته وربطة العنق
يديه.
ـ يوم الثالثاء يف  15آذار/مارس  ،2011انتخب
املطران بشارة الراعي بطريركًا للموارنة يف لبنان
وأنطاكيا وسائر املشرق ،خلفًا للبطريرك بطرس
صفري الذي كان قد استقال من منصبه يف
شباط/فرباير .2011

ـ يوم األربعاء يف  23آذار/مارس ّ ،2011
مت خطف
سبعة مواطنني أستونيني خالل مرورهم على
ّ
حملة املدينة الصناعية
دراجاتهم اهلوائية يف
ّ
يف زحلة .وأفرج عنهم يوم اخلميس الواقع
فيه  14متوز/يوليو ،2011بعد عملية تفاوضية
طويلة شاركت فيها املخابرات الفرنسية ّ
أن
حتى ّ
األجهزة األمنية اللبنانية مل تعرف خبرب اإلفراج ّ
إال
بعد وصول األستونيني إىل السفارة الفرنسية
يف بريوت.
أن اخلاطفني هم سلفيون يعملون بإشراف
ّ
وتبينّ
عباس من بلدة جمدل عنجر البقاعية ،وكانوا
وائل ّ
حيتجزون األستونيني يف بلدة عرسال فيما جرى
إطالقهم يف بلدة الطيبة قرب بلدة بريتال البقاعية
ّ
املنفذين وانتماءاتهم
إلبعاد الشبهات عن حقيقة
ّ
األقل.
احلرية على
وتوريط آخرين جبرمية حجز
ّ
ـ يوم األحد يف  27آذار/مارس  ،2011وقع انفجار
السيدة يف املدينة
أمام الباب اجلانيب لكنيسة
ّ
الصناعية يف زحلة نتج عنه وقوع أضرار مادية
السيارات املركونة يف
يف الكنيسة وعدد من
ّ
حميطها.

وأوضحت احملكمة ّ
أنه «يف أثناء هذه اجللسة،
نوقشت مسألة حتديد املستندات اليت يتعينّ
السيد ،وسيفصل
على املدعي العام إحالتها إىل
ّ
قاضي اإلجراءات التمهيدية يف هذا املوضوع يف
الوقت املناسب».
ـ يوم االثنني يف  25نيسان /أبريل  ،2011عادت
أعمال الشغب إىل سجن رومية املركزي حيث
أقدم بعض السجناء على إشعال النريان يف مبنى
يتمدد الشغب إىل
املوقوفني «د» ،قبل أن
ّ
أدى إىل حرق فرش وأمتعة
مما ّ
املبنى «ب»ّ ،
وتكسري وختريب ،وتدخلت قوة من قوى األمن
الداخلي وعملت على إعادة اهلدوء إىل داخل
السجن ،وقد أصيب أحد السجناء خالل مقاومته
القوى األمنية.
أيار/مايو  ،2011أصدرت
ـ يوم اجلمعة يف ّ 6
أن املدعي
احملكمة اخلاصة بلبنان بيانًا أعلنت فيه ّ
بيلمار)عدل قرار االتهام الذي
العام ( دانيال
ّ
ً
مضيفا
قدمه يف  17كانون الثاني/يناير 2011
ّ
إليه «عناصر أساسية جديدة» .وهذا التعديل
هو الثاني الذي أدخله على قرار االتهام.

مترد مساجني رومية
ّ
ـ يوم السبت يف  2نيسان/أبريل  ،2011شهد
استمر
متردًا جديدًا للمساجني
ّ
سجن رومية املركزي ّ
أيامًا متتالية ،ونتج عنه مقتل سجني ووفاة آخر
وإصابة أكثر من عشرين سجينًا جبروح خمتلفة.
ـ يوم الثالثاء يف  5نيسان/أبريل  ،2011أعلنت
احملكمة اخلاصة بلبنان عن تعيني الكندي من
أصل مصري مارتن يوسف ناطقًا رمسيًا بامسها.
ـ يوم اخلميس يف  14نيسان/أبريل 2011
أصدرت الغرفة التاسعة حملكمة التمييز اجلزائية
الناظرة استئنافًا يف قضايا املطبوعات ،برئاسة
القاضي أنطوان ضاهر وعضوية املستشارين
مادي مطران وجان مارك عويس ،حكمها النهائي
ضد جريدة
السيد
يف دعوى اللواء الركن مجيل
ّ
ّ
ّ
ممثلة مبديرها املسؤول توفيق
«املستقبل»
خطاب والصحافيني أمين شروف وعبد السالم
موسى جبرمي القدح والذم ،وذلك من خالل مقالة
كتبها املدعى عليهما األخريين بتاريخ 2009/1/28
يف اجلريدة املذكورة خالل فرتة وجود اللواء
السيد يف االعتقال السياسي.
ّ

وأضاف البيان »:وليست عملية النظر يف قرار
ألي جدول
املؤيدة له خاضعة
االتهام واملواد
ّ
ّ
حمددّ ،
أن قاضي اإلجراءات التمهيدية
زمين
ّ
إال ّ
يسعى إىل استكمال هذه العملية يف أسرع وقت
ممكن بعد إجراء هذا التعديل».
وتابع البيان »:وحرصًا على ضمان مراجعة عادلة
ومنصفة ،ينبغي معاينة القدر الكبري من املواد
َّ
ً
املتوقع إجناز
معاينة دقيقة وشاملة .ومن
املؤيدة
ّ
هذه العملية يف غضون األشهر القادمة ،وميكن
لقاضي اإلجراءات التمهيدية تصديق قرار االتهام
رد بعض التهم الواردة فيه
رده ،أو ّ
برمته أو ّ
ّ
وتصديق تهم أخرى .وحيمل قرار االتهام واألدلة
املؤيدة له طابع السرية وأي كشف عن حمتواه
ّ
يبلغ درجة حتقري احملكمة».

وقد قضى احلكم بتثبيت احلكم الصادر عن حمكمة
السيد ،بعدما رفضت حمكمة
املطبوعات لصاحل
ّ
املقدم من املدعى عليهم،
التمييز االستئناف
ّ
ّ
وأكدت على تغرميهم مببلغ مخسة عشر مليون لرية
لبنانية بالتكافل والتضامن يف ما بينهم لصاحل
السيد ،وتغرميهم مبلغ ستة ماليني لرية
اللواء
ّ
لبنانية لصاحل الدولة.
ورأت احملكمة يف منت حكمها ّ
أنه» إذا كان
يعود للصحايف التعبري عن رأيه وانتقاد الزعماء
والوزراءّ ،
أن هذا احلق وهذه احلرية يف التعبري
إال ّ
اليت كفلها الدستور اللبناني ،ال تعطي األفراد
ّ
والتعرض
احلق يف جتاوز القانون
والصحافة،
ّ
لكرامات املواطنني كائنًا من كانوا .وإذا كان
ذمة التحقيق
اللواء السيد قد أوقف احتياطيًا على ّ
يف ّ
فإن هذا
ملف اغتيال الرئيس رفيق احلريريّ ،
التوقيف ليس من شأنه ،يف ّ
ظل عدم االدعاء
ّ
األول
حبقه بهذا الشأن ،توصيفه باملتهم
ّ
يف جرمية االغتيال ،أو اتهامه بالتحريض على
ّ
بكل الوسائل املشروعة وغري
الرئيس احلريري
املشروعة».
ـ يوم الثالثاء يف  19نيسان /أبريل ،2011
أعلنت احملكمة اخلاصة بلبنان يف بيان أصدرته
أن «قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة
ّ
سرية
جلسة
عقد
فرانسني
دانيال
بلبنان
اخلاصة
ّ
السيد
وغري وجاهية يف إطار طلب اللواء مجيل
ّ
تتعلق ّ
ّ
مبلفه ويعتقد ّ
أنها
احلصول على مستندات
يف حوزة املدعي العام لدى احملكمة (دانيال
بلمار)».

السيد
فرانسني ومستندات
ّ
أيار/مايو  ،2011أصدر
ـ يوم اخلميس يف ّ 12
قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة اخلاصة
بلبنان دانيال فرانسني قرارًا ألزم فيه املدعي
العام دانيال بيلمار بتسليم اللواء الركن مجيل
ّ
األدلة اليت
السيد أكثر من  270مستندًا من
ّ
املتسببني باعتقاله التعسفي من
يطلبها ملالحقة
ّ
شهود الزور بغية مالحقتهم أمام احملاكم الوطنية
املختصة حبسب جنسية ّ
كل واحد منهم.
أيار/مايو  ،2011استشهد
ـ يوم األحد يف ّ 15
قوات
عشرة مواطنني فلسطينيني برصاص
ّ
االحتالل اإلسرائيلي يف بلدة مارون الراس
اللبنانية ،خالل تنظيمهم مسرية العودة إىل
فلسطني احملتلة ملناسبة الذكرى الثالثة والستني
للنكبة يف العام .1948
أيار/مايو  ،2011منعت
ـ يوم اخلميس يف ّ 26
عناصر من «فرع املعلومات» يف قوى األمن
الداخلي وزير االتصاالت شربل ّ
حناس من الدخول
إىل الطابق الثاني من املبنى التابع للوزارة يف
منطقة العدلية بداعي وجود أمر من املدير العام
لقوى األمن اللواء أشرف ريفي مبنع دخول أحد
معدات لتشغيل
إىل هذا الطابق الذي تبينّ وجود ّ
مقدمة هبة من الصني .ورفض
شركة هاتف ثالثة ّ
زياد
ريفي تنفيذ أمر وزير الداخلية والبلديات ّ
بارود باالنسحاب من املبنى مما استدعى عقد
األخري مؤمترًا صحافيًا رفض فيه االستمرار
أن عناصر فوج
يف منصبه ،وزاد األمر تعقيدًا ّ
السفارات واإلدارات العامة يف قوى األمن
أي مبنى رمسي تبادلوا مع
املوجلني قانونًا حبماية ّ
عناصر «فرع املعلومات» تلقيم أسلحتهم بوجه
بعضهم بعضًا.
ّ
ّ
توترًا ،إىل أن طلب
شكل هذا احلادث
وقد
ّ
تدخل
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان
اجليش اللبناني الستالم املبنى ،وهو ما حصل
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تحقيقات

وسط مطالبة بإحالة ريفي ،والعقيد وسام احلسن،
ومدير عام وزارة االتصاالت عبد املنعم يوسف،
على التحقيق القضائي.
أيار/مايو  ،2011انفجرت عبوة
ـ يوم اجلمعة يف ّ 27
لقوات « اليونيفيل» على
ناسفة خالل مرور موكب ّ
أدى إىل جرح ّ
ستة
مما ّ
طريق الرميلة الساحليةّ ،
عناصر من الكتيبة اإليطالية ،ومدنيني لبنانيني.

حكومة ميقاتي

ـ يوم االثنني يف  13حزيران/يونيو  ،2011أعلن
عن تشكيل حكومة الرئيس جنيب ميقاتي الثانية
من ثالثني وزيرًا توزعوا على الشكل التالي:
مسري مقبل نائبًا لرئيس جملس الوزراء ،عدنان
منصور وزيرًا للخارجية واملغرتبني ،حسني احلاج
حممد فنيش وزيرًا للتنمية
حسن وزيرًا للزراعة،
ّ
ً
اإلدارية ،فايز غصن وزيرا للدفاع ،وائل أبو
فاعور وزيرًا للشؤون االجتماعية ،غازي العريضي
وزيرًا لألشغال العامة والنقل ،جربان باسيل وزيرًا
للطاقة واملياه ،مروان شربل وزيرًا للداخلية
والبلديات ،شربل حناس وزيرًا للعمل ،علي حسن
للصحة العامة ،نقوال ّ
حناس وزيرًا
خليل وزيرًا
ّ
ً
حسان دياب وزيرا للرتبية،
لالقتصاد والتجارةّ ،
حممد
فيصل كرامي وزيرًا للشباب والرياضة،
ّ
الصفدي وزيرًا للمال ،شكيب قرطباوي وزيرًا
للعدل ،ناظم اخلوري وزيرًا للبيئة ،نقوال صحناوي
وزيرًا لالتصاالت ،وليد الداعوق وزيرًا للرتبية،
للمهجرين ،فريج اردايش
عالء الدين ترو وزيرًا
ّ
صابوجنيان وزيرًا للصناعة ،غابي ليون وزيراً
للثقافة ،فادي عبود وزيرًا للسياحة ،نقوال فتوش
النواب ،علي قانصو،
وزير دولة لشؤون جملس
ّ
وسليم كرم ،وأمحد كرامي ،وبانوس منجيان،
وزراء دولة ،وفور إعالن
وطالل إرسالن،
تشكيل احلكومة استقال ارسالن منها وشهدت
منطقة خلدة حيث تقع دارته نزو ً
ال ملناصريه إىل
الطرقات وقطعها باحلجارة واإلطارات .وجرى
الحقًا تعيني مروان خري الدين مكان ارسالن.
ونالت هذه احلكومة ثقة اجمللس النيابي يف 7
متوز/يوليو  2011جامعة  68صوتًا ،وقد انسحب
نواب قوى  14آذار من اجللسة كفعل اعرتاض
ّ
وحتوهلم إىل أقلية.
على خسارتهم لألكثرية
ّ
ـ يوم الثالثاء يف  14حزيران/يونيو  ،2011نعت
احملكمة اخلاصة بلبنان يف بيان صادر عنها،
رئيس قلمها السابق القاضي الربيطاني روبن
فنسنت الذي أسهم يف اإلعداد هلا يف فرتة
تأسيسها وجتهيزها ،وقالت ّ
إنه «صاحب خربة
أو ً
ال يف
مهنية طويلة
ومتميزة يف جمال القضاءّ ،
ّ
ثم على الصعيد الدولي.
اململكة املتحدة ومن ّ
وبعد خدمته املهنية يف اململكة املتحدةُ ،عينّ
ثم نائبًا
رئيسًا لقلم احملكمة اخلاصة لسرياليونّ ،
لرئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،وعمل مستشارًا لدى احملكمة اجلنائية
وقدم املشورة يف مرحلة إنشاء
الدولية لرواندا.
ّ
الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية،
واحملكمة اخلاصة بلبنان ،وبشأن عمل احملكمة
اجلنائية العراقية العليا».

مناصرو املستقبل يفتعلون احلوادث

ـ يوم اجلمعة يف  17حزيران/يونيو  ،2011افتعل
مناصرو حزب «املستقبل» حوادث أمنية يف مدينة
التبانة
وتطورت إىل اشتباكات بني باب
طرابلس
ّ
ّ
ّ
ستة قتلى بينهم
وجبل حمسن سقط بنتيجتها
ثالثة من «املستقبل» ومسؤول عسكري يف احلزب
«العربي الدميقراطي» وجندي من اجليش اللبناني
فض ًال عن جرح حنو  60شخصًا.
ّ
ـ يوم اخلميس يف  30حزيران/يونيو  ،2011سلم
وفد من احملكمة اخلاصة بلبنان مدعي عام التمييز
األول مع
القاضي سعيد مريزا القرار االتهامي
ّ
ّ
حبق أربعة أشخاص ينتمون إىل
مذكرات توقيف
حزب اهلل وهم :مصطفى بدر الدين ،وسليم
العياش ،وأسد صربا ،وحسن عنيسي .ويوم
االثنني الواقع فيه  11متوز/يوليو  ،2011أعلنت
أن
احملكمة اخلاصة بلبنان يف بيان صادر عنهاّ ،
قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني،
أصدر يوم اجلمعة يف ّ 8
متوز/يوليو ،2011
ّ
مذكرات توقيف دولية ّ
املتهمني ،وقد
حبق هؤالء
ّ
طلبت احملكمة إىل اإلنرتبول إبالغ الدول كافة،
ّ
مبذكرات التوقيف».

أدلة نصر اهلل

ـ يوم السبت يف  2متوز/يوليو  ،2011ألقى األمني
السيد حسن نصر اهلل كلمة عرب
العام حلزب اهلل
ّ
تلفزيون «املنار» تناول فيها القرار االتهامي يف
ّ
ومذكرات
قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري
ّ
ّ
حبق أربعة أشخاص ينتمون
التوقيف الصادرة
ّ
أدلة تطعن بشرعية احملكمة
وقدم
إىل احلزب،
ّ
ونزاهتها جلهة وصف رئيسها القاضي اإليطالي
انطونيو كاسيزي بصديق كبري إلسرائيل،
وارتباطات العاملني يف قسم التحقيق بأجهزة
استخبارات أجنبية خمتلفة.
ـ يوم الثالثاء يف  12متوز/يوليو  ،2011باشرت
املتضررين يف احملكمة اخلاصة بلبنان،
وحدة
ّ
ّ
املتضررين للمشاركة يف إجراءات
طلبات
ي
بتلق
ّ
احملاكمة بعد التصديق على القرار االتهامي
األول.
ّ
ـ يوم اخلميس يف  14متوز/يوليو  ،2011أفرج
عن املواطنني األستونيني السبعة الذين خطفوا
يف  23آذار/مارس  ،2011خالل مرورهم يف ّ
حملة
املدينة الصناعية يف زحلة يف بعد عملية تفاوضية
طويلة شاركت فيها املخابرات الفرنسية ّ
أن
حتى ّ
األجهزة األمنية اللبنانية مل تعرف خبرب اإلفراج ّ
إال
بعد وصول األستونيني إىل السفارة الفرنسية
يف بريوت.
أن اخلاطفني هم سلفيون يعملون بإشراف
ّ
وتبينّ
عباس من بلدة جمدل عنجر البقاعية ،وكانوا
وائل ّ
حيتجزون األستونيني يف بلدة عرسال فيما جرى
إطالقهم يف بلدة الطيبة قرب بلدة بريتال البقاعية
ّ
املنفذين وانتماءاتهم
إلبعاد الشبهات عن حقيقة
ّ
األقل.
احلرية على
وتوريط آخرين جبرمية حجز
ّ
ـ يوم الثالثاء يف  26متوز/يوليو  ،2011أصيب
مخسة جنود من أفراد الكتيبة الفرنسية العاملة
جراء
ضمن ّ
قوات «اليونيفيل» جبروح خمتلفة من ّ
مكب للنفايات عند
انفجار عبوة مزروعة قرب
ّ
جسر سينيق على األوتوسرتاد البحري يف مدينة
صيدا.
ـ يوم اجلمعة يف  29متوز/يوليو  ،2011أصدر
قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة اخلاصة
السر ّية عن
بلبنان دانيال فرانسني قرارًا برفع
ّ
كامل أمساء وألقاب األفراد املذكورين يف القرار
االتهامي الذي صادق عليه يف  28حزيران/يونيو
 ،2011وهم :مصطفى أمني بدر الدين ،سليم
مجيل عياش ،حسني حسن عيسى ،أسد حسن
السر ّية عن
صربا .كما مشل قرار فرانسني رفع
ّ
املعلومات املتعلقة بسريهم الذاتية ،وصورهم
املوجهة إليهم.
والتهم
ّ
ـ يوم األربعاء يف  3آب/أغسطس  ،2011أعلن
مكتب املدعي العام للمحكمة اخلاصة بلبنان
ّ
دانيال بيلمار ّ
تسلمها شخصيًا
أنه يدرس عناصر
من ممثلني حلزب اهلل يف  13متوز/يوليو  ،2011يف
إطار التحقيق يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري
وجاء هذا التسليم بعدما دعا بيلمار األمني العام
السيد حسن نصر اهلل يف  4متوز إىل
حلزب اهلل
ّ
أي معلومات ووثائق قد تساعد احملكمة
تسليمه ّ
«يف سعيها إىل إحقاق العدالة»ن وذلك على اثر
الكلمة املتلفزة اليت ألقاها نصر اهلل يف  2متوز
وعرض فيها معلومات عن احملكمة والتحقيق ّ
تؤكد
بأن احملققني العاملني يف مكتب بيلمار معادون
ّ
للمقاومة.
وقال مكتب املدعي العام ّ
إنه «يواصل متابعة
مجيع اخليوط يف إطار التحقيق».
وما لبث حزب اهلل يف اليوم نفسه ،أن نفى
«بشكل قاطع أن يكون ّ
ممثل عنه قد ّ
سلم شخصيًا
أي مستندات ،أو وثائق ،يف إطار التحقيق يف
ّ
ألي أحد
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريريّ ،
يف مكتب املدعي العام بلمار ،كما ذكرت العديد
أن
من وسائل اإلعالم نق ًال عن بلمار .والصحيح ّ
عدة نسخ عن اخلطاب
حزب اهلل كان قد أعطى ّ
السيد حسن نصر اهلل ،وما
األخري ألمينه العام
ّ
ورد فيها من وثائق ملدعي عام التمييز القاضي
وبناء على طلب مريزا شخصيًا كما
سعيد مريزا،
ً
حصل سابقًا بالنسبة ملؤمتر القرائن .ويعترب حزب
اهلل ّ
يقدم ما لديه للقضاء اللبناني ال
أنه مّإنا
ّ
ومؤسساتها
ألن موقفه من احملكمة الدولية
غريّ ،
ّ
واضح ومعلن ونهائي».
ـ يوم الثالثاء يف  9آب/أغسطس  ،2011أصدرت
أن
احملكمة اخلاصة بلبنان بيانًا أعلنت فيه ّ
تقريرا إىل احملكمة
قدمت
«السلطات اللبنانية ّ
ً
اخلاصة بلبنان عن التدابري اليت اختذتها للبحث
ّ
املتهمني يف قضية اعتداء  14شباط/فرباير
عن

 2005وتوقيفهم ،وإحالتهم».
قدم النائب العام لدى حمكمة
وأضاف البيانّ »:
التمييز اللبنانية( القاضي سعيد مريزا) تقريره
أيا من األشخاص
يف هذا اليوم .وذكر فيه ّ
أن ًّ
األربعة املتهمني مل ُيعتقل ّ
حتى اآلن».
وختم البيان»:وعليه ،سوف ينظر رئيس احملكمة
اخلاصة بلبنان ،القاضي أنطونيو كاسيزي ،يف
يبت اخلطوات التالية لذلك
التقرير بعناية ،وسوف ّ
يف الوقت املناسب .وأما التزام لبنان توقيف،
واحتجاز ،ونقل املتهمني ،عم ًال بالقرار 1757
الصادر عن جملس األمن لدى األمم املتحدة ،فال
يزال قائمًا».
ـ يوم اخلميس يف  11آب/أغسطس  ،2011استمع
وفد من مكتب املدعي العام يف احملكمة اخلاصة
بلبنان برئاسة نائبته القاضية اللبنانية جوسلني
ثابت ،إىل إفادات الوزير السابق الياس املر
والنائب مروان محادة واإلعالمية مي شدياق يف
قضايا االعتداء عليهم ،وذلك يف مكتب النائب
وصرح
العام التمييزي القاضي سعيد مريزا.
ّ
قضييت األولني متالزمتان مع قضية اغتيال
بأن
ّ
ّ
قضية شدياق فغري متالزمة.
احلريري ،بينما
ّ
ـ يوم اجلمعة يف  12آب/أغسطس  ،2011أبلغ
الوفد الدولي من مكتب املدعي العام يف احملكمة
اخلاصة بلبنان برئاسة نائبة املدعي العام القاضية
اللبنانية جوسلني ثابت ،أرملة األمني العام األسبق
للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي وابنته نارا،
قضية اغتيال الرئيس رفيق
قضيته مع
تالزم
ّ
ّ
احلريري ،وذلك بعدما التقاها يف مكتب املدعي
العام التمييز القاضي سعيد مريزا وحبضوره.
كما التقى الوفد الدولي عائلة مرافق النائب
مروان محادة الذي قضى يف حماولة االغتيال
أول يف قوى األمن الداخلي غازي شامل
الرقيب ّ
بو كروم ،وسائقه أسامة عبد الصمد الذي أصيب
جبروح طفيفة.

نريان قواتية على قصر فرجنية

ـ يوم األحد يف  14آب/أغسطس  ،2011أطلق
ّ
القوات اللبنانية»
مسلحان ينتميان إىل حزب «
ّ
النار من أسلحة حربية على قصر الرئيس سليمان
أدى إىل جرح أربعة
مما ّ
فرجنية يف بلدة إهدنّ ،
أشخاص بينهم أحد املهامجني.
ـ يوم األربعاء يف  17آب/أغسطس  ،2011أجاز
قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة اخلاصة
بلبنان دانيال فرانسني نشر القرار االتهامي
ّ
تسلمه من املدعي العام دانيال بيلمار
األول الذي
ّ
بعدما صادق عليه.
ـ يوم اجلمعة يف  19آب/أغسطس  ،2011أصدر
قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة اخلاصة
أن دعاوى
بلبنان دانيال فرانسني قرارًا اعترب فيه ّ
مروان محادة والياس املر وجورج حاوي متالزمة
مع قضية اغتيال رفيق احلريري ،طالبًا من القضاء
اللبناني التنازل عن اختصاصه هلذه اجلهة .ويف
يوم الثالثاء يف  23آب/أغسطس  ،2011طلب
املدعي العام القاضي دانيال بيلمار من السلطات
ّ
ملفات هذه الدعاوى الثالث
اللبنانية تسليمه
بداعي التالزم.
ـ يوم اجلمعة يف  19آب/أغسطس  ،2011نشرت
جملة « تايم» األمريكية مقابلة زعمت ّ
بأنها مع أحد
املتهمني األربعة من حزب اهلل يف جرمية اغتيال
الرئيس رفيق احلريري ،من دون أن تذكر اسم
وهو ّية هذا الشخص ،وما لبث حزب اهلل أن نفى
ّ
ّ
اجمللة يف
حصول هذه املقابلة ،كما نفى مندوب
لبنان نيكوالس بالنفورد قيامه بإجرائها .وقد
استمع النائب العام التمييزي القاضي سعيد
مريزا إىل بالنفورد ملعرفة حقيقة هذه املقابلة.
ـ يوم الثالثاء يف  23آب/أغسطس  ،2011عقد
حممد رعد واحملامي سليم جريصاتي مؤمترًا
النائب ّ
صحافيًا يف اجمللس النيابي ّ
فندا فيه املغالطات
األول
والثغرات الواردة يف القرار االتهامي
ّ
للقاضي بيلمار.
ـ يوم السبت يف  3أيلول/سبتمرب  ،2011أصدرت
احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن
نزار خليل حكمها على العميد املتقاعد يف اجليش
احلر» فايز
التيار الوطين
اللبناني والقيادي يف «
ّ
ّ
بالعدو اإلسرائيلي ،قضى
كرم ،جبرم االتصال
ّ
بوضعه ثالث سنوات يف األشغال الشاقة وخفضها
إىل السنتني مع جتريده من حقوقه املدنية .وقد
أثار هذا احلكم ردود فعل متباينة يف لبنان.
ـ يوم األربعاء يف  7أيلول/سبتمرب  ،2011أعلنت

أن مكتب الدفاع فيها نشر
احملكمة اخلاصة بلبنان ّ
املنضمني إليه ،وذلك
قائمة بأمساء احملامني
ّ
بالتزامن مع وجود رئيس مكتب الدفاع احملامي
الفرنسي فرانسوا رو يف لبنان.
ـ يوم اخلميس يف  8أيلول/سبتمرب ،2011
للمرة األوىل عن
كشفت احملكمة اخلاصة بلبنان
ّ
أمساء قضاة غرفة الدرجة األوىل وهم :القاضي
السويسري روبرت روث رئيسًا والقاضية اللبنانية
ميشلني بريدي والقاضي األسرتالي دايفيد ري
عضوين ،والقاضية اجلامايكية جانيت نوسورثي،
والقاضي اللبناني وليد عاكوم مناوبني .وقد
أصدر رئيس احملكمة القاضي أنطونيو كاسيزي
قرارًا بعقد اجتماع لغرفة الدرجة األوىل.
ـ يوم االثنني يف  19أيلول/سبتمرب ّ ،2011
سلم
النائب العام التمييزي القاضي سعيد مريزا وفدًا
أعده
من احملكمة اخلاصة بلبنان ،التقرير الذي
ّ
ّ
ملفات اغتيال األمني العام األسبق للحزب
عن
الشيوعي اللبناني جورج حاوي ،وحماوليت اغتيال
املر،
الوزيرين السابقني مروان محادة و إلياس
ّ
ّ
امللفات
إيذانًا برفع القضاء اللبناني يده عن هذه
الثالثة ،بعدما سبق للقاضي مريزا أن أودع
ّ
امللفات ،بناء على طلب
احملكمة نسخة عن هذه
قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني.

رحيل كاسيزي

األول/أكتوبر ،2011
ـ يوم االثنني يف  10تشرين ّ
أن رئيسها القاضي
أعلنت احملكمة اخلاصة بلبنان ّ
اإليطالي أنطونيو كاسيزي قد استقال من منصبه
ليستمر كمستشار يف غرفة االستئناف،
كرئيس
ّ
ّ
وأنه جرى تعيني القاضي النيوزيلندي دايفيد
باراغوانث مكانه رئيسًا للمحكمة.
األول/أكتوبر ،2011
ويوم اجلمعة يف  21تشرين ّ
صراع
تويف كاسيزي «يف منزله يف فلورنسا إثر
ٍ
طويل مع مرض السرطان» حبسب ما جاء يف بيان
صادر عن احملكمة اخلاصة بلبنان.
األول/أكتوبر
ـ يوم اخلميس يف  20تشرين
ّ
معمر
 ،2011أعلن عن مقتل الزعيم اللييب العقيد
ّ
ّ
القذايف يف منطقة سرت يف ليبيا على أيدي
رجال اجمللس االنتقالي الذين ّ
متكنوا من إلقاء
ثم أردوه قتي ًال.
القبض عليهّ ،
األول/أكتوبر ،2011
ـ يوم اخلميس يف  20تشرين ّ
أصدرت غرفة الدرجة األوىل يف احملكمة اخلاصة
بلبنان برئاسة القاضي السويسري روبرت روت
قرارًا بتحديد جدول زمين ،طلبت فيه إىل مكتب
كل من املتهمني
املدعي العام دانيال بيلمار وإىل ٍّ
ّ
ّ
اخلطية بشأن اإلجراءات الغيابية.
مذكراتهم
إيداع
كما طلبت الغرفة إىل مكتب الدفاع برئاسة
ّ
مذكراته يف هذا الصدد نظرًا
فرانسوا رو إيداع
املتهمني مل يوكلوا حمامي دفاع لتمثيلهم
أن
إىل ّ
ّ
بعد.
ـ يوم األربعاء يف  16تشرين الثاني/نوفمرب ،2011
أعلنت احملكمة اخلاصة بلبنان عن تعيني اليابانية
كاورو أوكويزومي نائبة لرئيس قلمها اهلولندي
هريمان فون هايبل وأدائها قسم اليمني.

متويل احملكمة

ـ يوم األربعاء يف  30تشرين الثاني/نوفمرب ،2011
عقد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مؤمترًا صحافيًا
أعلن فيه ّ
حصة لبنان من متويل احملكمة
حول ّ
أنه ّ
اخلاصة بلبنان واضعًا حدًا للجدل السياسي الذي
احلصة
استمر شهورًا وأسابيع عديدة .وبلغت هذه
ّ
ّ
 32,184,635دوالرًا أمريكيًا .ويف اليوم التالي،
أعلنت احملكمة يف بيان صادر عنها ّ
أنها استلمت
مساهمة لبنان .ويف يوم اخلميس يف  15كانون
األول/ديسمرب  ،2011أصدرت مجعية مصارف
ّ
لبنان بيانًا أعلنت فيه قرارها بتغطية قيمة املبلغ
الذي دفعته احلكومة اللبنانية من املخصصات
حصة لبنان
املالية للهيئة العليا لإلغاثة لتسديد ّ
من ميزانية احملكمة اخلاصة بلبنان.
األول/ديسمرب ،2011
ـ يوم اجلمعة يف  9كانون ّ
انفجرت عبوة ناسفة بدورية تابعة للكتيبة الفرنسية
قوات « اليونيفيل» يف مدينة صور،
العاملة ضمن ّ
أدى إىل جرح مخسة أفراد من الدورية وأحد
مما ّ
ّ
املواطنني الذين صادف مروره بالقرب منها.
األول/ديسمرب
ـ يوم األربعاء يف  14كانون
ّ
 ،2011أعلن املدعي العام الدولي يف احملكمة
اخلاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار ّ
بأنه أبلغ
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون قراره
بعدم متديد واليته عند انتهائها يف شباط/فرباير
صحية».
 ،2012وذلك « ألسباب
ّ
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ـ يوم األربعاء يف  30تشرين الثاني/نوفمرب
 ،2011عقد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
مؤمترًا صحافيًا أعلن فيه ّ
حصة لبنان
حول ّ
أنه ّ
من متويل احملكمة اخلاصة بلبنان واضعًا حداً
استمر شهورًا وأسابيع
للجدل السياسي الذي
ّ
احلصة  32,184,635دوالرًا
عديدة .وبلغت هذه
ّ
أمريكيًا .ويف اليوم التالي ،أعلنت احملكمة يف
بيان صادر عنها ّ
أنها استلمت مساهمة لبنان.
األول/ديسمرب
ويف يوم اخلميس يف  15كانون ّ
 ،2011أصدرت مجعية مصارف لبنان بيانًا
أعلنت فيه قرارها بتغطية قيمة املبلغ الذي
دفعته احلكومة اللبنانية من املخصصات املالية
حصة لبنان من
للهيئة العليا لإلغاثة لتسديد
ّ
ميزانية احملكمة اخلاصة بلبنان.
األول/ديسمرب ،2011
ـ يوم اجلمعة يف  9كانون ّ
انفجرت عبوة ناسفة بدورية تابعة للكتيبة
قوات « اليونيفيل» يف
الفرنسية العاملة ضمن ّ
أدى إىل جرح مخسة أفراد من
مما ّ
مدينة صورّ ،
الدورية وأحد املواطنني الذين صادف مروره
بالقرب منها.
األول/ديسمرب
ـ يوم األربعاء يف  14كانون
ّ
 ،2011أعلن املدعي العام الدولي يف احملكمة
اخلاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار ّ
بأنه أبلغ
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون قراره
بعدم متديد واليته عند انتهائها يف شباط/فرباير
صحية».
 ،2012وذلك « ألسباب
ّ
أرسل بن الدن عدة رسائل بعد  11سبتمرب
نافيا
 ،2001تشيد باهلجمات وشرح دوافعها
ً
أي 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 للمسلمني الرد بهجوم انتقامي .وأدعى
ً
أيضا 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».

احلرب 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  11سبتمرب .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  11سبتمربُ .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
األمريكية يف اعتداءات  11سبتمرب
ً
أن 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 1982
« :وبينما أنا أنظر إىل تلك األبراج املدمرة يف
لبنان ،أتى يف ذهين أن نعاقب الظامل باملثل.
أبراجا يف أمريكا لتذوق بعض ما
وأن ندمر
ً
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  1991إىل 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
 57شخص وإصابة  ،700ومت توجيه االتهام
إىل  74شخص 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
هربا من حالة التحفز
وحلفائها إىل اإلنرتنت
ً
الدولي ضدها .ونتيجة لذلك ،أصبح استخدام
تطورا ،ومشل
القاعدة لشبكة اإلنرتنت أكثر
ً
التمويل والتجنيد 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
ُ ،2004بثت 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 األرضً ،
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
دربوا اجملاهدين ،ألن املسئولني
يكونوا قد ّ
الباكستانيني 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
ً
وخاصة العراق.
اإلسالمية
ً
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.
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تتــمات

االجور تدخل معركة ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
الشطر الذي جيب ان يعطى زيادة الـ  %100وما هو سقف
الشطر الثاني ونسبة الزيادة عليه؟
واشارت املصادر اىل ان جواب اهليئات االقتصادية جاء بتأكيد
التمسك باالتفاق الرضائي املوقع يف بعبدا الذي حيدد احلد
االدنى لالجور بـ  675الف لرية ،وزيادة  %35على الشطر
االول بني  500الف ومليون لرية على اال تزيد عن  200الف
لرية .واحداث زيادة ال تقل وال تزيد عن  50الف لرية على
الشطر الثاني بني مليون ومليون و  500الف لرية .واحداث
زيادة ال تقل وال تزيد عن  50الف لرية على الشطر الثلث
بني  1500000ومليونني .واما بدل النقل فيبقى  8آالف لرية
عن كل يوم عمل فعلي على ان يصدر ذلك مبرسوم استثنائي
منفصل عن مرسوم تصحيح االجور.
واشارت املصادر اىل ان وزير العمل توقف عند بند بدل
النقل يف االتفاق الرضائي خماطبًا اهليئات قائال « ..لكن
انتم انفسكم تقدمتم بثالثني طعنًا اىل جملس شورى الدولة
البطال مراسيم بدل النقل» .ودار نقاش حول هذا املوضوع،
برزت فيه دراسة للبنك الدولي مت عرضها من قبل فريق
الوزير حناس تبني ان  50يف املئة من أجراء القطاع اخلاص يف
لبنان ال يتقاضون بدل نقل ،كما ان  %2من هؤالء األجراء ال
يعرفون بوجود شيء امسه بدل نقل .وقد ابدى ممثلو اهليئات
االقتصادية حتفظهم على هذه الدراسة .اال انهم عربوا عن
موافقتهم على اصدار قانون
يشرع وجود بدل النقل امنا خارج
ّ
األجر وال حتتسب عنه اشرتاكات الضمان االجتماعي وال ترتتب
عليه الضريبة وال يستفيد منه األجري يف تعويضات نهاية
اخلدمة واملعاش التقاعدي.
وحبسب املصادر فإن حناس عقب على متسك اهليئات باالتفاق
الرضائي واصفًا اياه بانه غري قانوني ،وإن جملس شورى
الدولة سريده يف حال متت إحالته اليه ،ويف كل االحوال.
وكان الالفت لالنتباه هو رفع السقف عاليًا من جانب االحتاد
العمالي العام انطالقا من متسكه باالتفاق الرضائي مع اهليئات
االقتصادية وعرض رئيس االحتاد غسان غصن موقف االحتاد
عرب شقني:
االول :التمسك باالتفــاق الرضــائي بني طرفـي االنتاج يف
لبنان.
الثاني :يف حال مل يتم التوافق على االتفاق الرضائي ،حنن
نطالب حبد أدنى لألجور قيمته مليون و 250الف لرية وزيادة
ّ
على االجر بقيمة  %100على
كل األجر ،مع احتفاظنا حبق
مكتسب هو الـ  200الف لرية اليت زيدت يف العام ،2008
ومبفعول رجعي اعتبارًا من متوز  2011وبدل النقل يزاد من 8
آالف اىل  12الف لرية عن كل يوم عمل فعلي وان تزاد املنح
املدرسية من  500الف لرية عن كل ولد اىل مليون لرية عن
كل ولد.
وحبسب املصادر فإن الوزير حناس عقب على كالم غصن قائ ًال
ما مفاده «أنت تطرح شيئًا خمالفًا للقانون واملنطق والعقل»،
فرد غصن «هذه هي مطالبنا وليس لدينا شيء آخر نقوله».
ّ
وقالت املصادر إنه بعد هذا الفرز الواضح يف املواقف اعلن
وزير العمل ختم اجتماعات جلنة املؤشر وأبلغ احلاضرين انه
سيذهب اىل جملس الوزراء بثالثة اقرتاحات األول االتفاق
الرضائي بني اهليئات االقتصادية واالحتاد العمالي ،واالقرتاح
اجلديد لالحتاد العمالي برفع احلد األدنى لالجور اىل 1250000
لرية وزيادة  %100على كل االجر ،ولن اطرح بدل النقل
واملنح ألنهما خمالفان القانون ،واما االقرتاح الثالث فهو
اقرتاحه بصفته وزير العمل صاحب الصالحية باالقرتاح ،حيث
سيقدم مشروع املرسوم الذي وافق عليه جملس شورى الدولة
ّ
مسبقًا ،والذي يعتمد االتفاق الرضائي اساسًا له ولكن بالصيغ
القانونية أي ال يوجد بدل نقل ،بل تصحيح لألجر اعتبارًا من
العام  1996وحتى اليوم .ويقوم مشروع املرسوم على اآلتي:
 حتديد احلد األدنى لالجور بـ  800الف لرية شهريًا. حتسم  200الف لرية من االجور اليت تقاضاها األجراء مبوجباملرسوم الصادر سنة .2008
 تطبق زيادة غالء معيشة بنسبة  %100على الشطر االول مناالجر حتى  600الف لرية .على اال تقل الزيادة عن  500الف
لرية.
 تطبق نسبة غالء معيشة  %25على الشطر الثاني بني 600الف لرية و 1500000لرية.
وابلغ حناس اجملتمعني قوله :سأطرح كل هذه االقرتاحات،
وعلى جملس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته يف هذا االطار وحيدد
احلد االدنى لالجور ونسب غالء املعيشة وكيفية تطبيقها.
وقال رئيس االحتاد العمالي العام غسان غصن :حنن نسعى
لتأمني حقوق العمال ،ونطالب املرجعية السياسية لوزير العمل،
وهي مرجعية حريصة على العمال ومصاحل األجراء احملدودي
الدخل بأن تتدخل مع وزير العمل كي نصل اىل حل يؤمن حقوق
العمال وحيافظ على االستقرار والسلم االجتماعي .ونتمنى ان
يتخذ جملس الوزراء القرار املناسب يف هذا الشأن .وأوضح

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرمسي حنا غريب أن
هيئة التنسيق رفضت يف االجتماع العمل بأي اتفاق رضائي
بني اهليئات االقتصادية والعمال ،وقال إنه طرح يف االجتماع
ما سبق وأكدت عليه هيئة التنسيق جلهة تصحيح الرواتب
واألجور على أساس اعتماد نسبة التضخم ارتكازًا إىل العام
 1996اليت جتاوزت الـ  %100أي إعطاء نسبة زيادة%60 :
للشطر األول ،و % 40للشطر الثاني ،و %20للشطر الثالث،
وإن اهليئة لن توافق على أي اتفاق ال ينطلق من هذه الثوابت،
وليست طرفًا فيه.

اجلامعة العربية :املراقبون ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
بضعة آالف من السجناء لكن هناك الكثري مل يطلق سراحهم
بعد .هناك انفتاح لوسائل اإلعالم ،رغم أن هذا االنفتاح غري
كامل إال انه حقيقي».
وتابع مدلسي «الشعور هو أن احلكومة السورية تعكف على
بذل مزيد من اجلهد ،لكن جامعة الدول العربية لديها مشاكل
بشكل خاص مع املعارضة املسلحة» .وأشار إىل انه ال يعتقد
أن سوريا حاليا يف حرب أهلية ،موضحا أن العنف يقتصر على
عدد قليل من املدن ،لكنه حذر من انه «إذا استمرت املعارضة
يف تسليح نفسها فسيكون هناك خطر قد يضعنا يف موقف
عنف أوسع نطاقا».
وأشار مدلسي إىل ان مالك ينتمي إىل منظمة غري حكومية وأن
«اجلزائريني اآلخرين لديهم آراء خمتلفة» .وقال «هناك عشرة
مسؤولني من احلكــومة اجلــزائرية يف فريق بعثة اجلامعة العربية
لسوريا» الذي يضم  165عضوا.
وأكدت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون ،بعد حمادثات
أجرتها مع مدلسي يف واشنطن« ،احلاجة إىل إنهاء هجوم حكومة
األسد على شعبها».
ومن املقرر أن تقدم البعثة تقريرا مفصال جلامعة الدول العربية
يف  19احلالي .وقال دبلوماسي غربي بارز يف جملس األمن
انه يتوقع أن التقرير «لن يكون واضحا للغاية» بسبب اخلالفات
بني الدول العربية .وأضاف «سأندهش إذا قالت جامعة الدول
العربية انها فشلت وإنهم ذاهـــبون إىل جملس األمن» ،مشريا
إىل أن دوال مثل اجلزائر والعراق ومصر ستعارض على األرجح
اإلحالة على جملس األمن.
وقال سكرتري جملس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف ،يف
مقابلة مع صحيفة «كومريسانت» الروسية نشرت أمس االول،
ان هناك «معلومات مفادها ان دوال اعضاء يف حلف مشال
االطلسي ودوال عربية يف اخلليج تريد حتويل تدخلها احلالي
يف الـــشؤون الســورية اىل تدخل عســكري مباشر» ،وفق
السيــناريو الذي اتبــع يف ليبــيا.
وأضاف «هذه املرة ،لن تكون فرنسا وبريطانيا وايطاليا هي
اليت تقدم القسم األساسي من قوات الضرب ،لكن رمبا تركيا
اجملاورة اليت كانت تقيم حتى وقت قريب عالقات صداقة مع
سوريا» .وأضاف ان «واشنطن وأنقرة تعمالن منذ اآلن على
خطط خمتلفة إلعالن منطقة حظر جوي (يف سوريا) ميكن أن
تتمركز فيها وتتدرب وحدات مسلحة من املتمردين السوريني».
وأعرب عن اعتقاده أن «السبب األول وراء عزم احللفاء معاقبة
دمشق هو عدم رغبتها يف قطع عالقات التحالف مع طهران
وليس قمع املعارضة».
ورفض املتحدث باسم وزارة اخلارجية الرتكية سلجوق اونال
التعليق على هذه التصرحيات ،مكتفيا بالقول ان «موقف تركيا
بشأن سوريا واضح» .وقال مصدر يف «األطلسي» لوكالة
«انرتفاكس» الروسية ،ان «احللف ال خيطط للتدخل يف شؤون
سوريا .إن حاليت ليبيا وسوريا ختتلفان ،ودور الناتو يف سوريا
ال يناقش».
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية رومان نادال إن
«خيار فرض حظر جوي على سوريا غري مطروح حاليا» ،مشريا
إىل أن باريس «تواصل السعي مع شركائها العتماد قرار
يف جملس األمن يدين النظام السوري ويدعم مبادرة اجلامعة
العربية».
وطالب املوفد الصيين إىل الشرق األوسط وو سيكه ،عقب
اجتماع مع األمني العام للجامعة العربية نبيل العربي يف القاهرة،
«احلكومة السورية واألطراف السورية األخرى بتوفري وتهيئة
الظروف املناسبة لعمل بعثة املراقبني حتى يتمكنوا من أداء
مهمتهم» .واكد ان مناقشاته مع العربي اظهرت وجود «بعض
الصعوبات اليت تعرتض عمل املراقبني يف الوقت الراهن».
وكرر رفض بكني تدويل األزمة السورية معتربا أن «اجلامعة هي
اإلطار اجليد واملناسب واألفضل حلل تلك األزمة وتسويتها».

املراقبون

أكد رئيس غرفة عمليات بعثة مراقيب اجلامعة العربية إىل
سوريا عدنان اخلضري ،يف بيان يف القاهرة« ،استمرار عمل
بعثة املراقبني العرب يف القيام باملهام املوكلة إليها مبوجب
الربوتوكول املوقع بني اجلامعة العربية واحلكومة السورية حتى
 19احلالي».
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وقال اخلضري إنه «يف غضون اليومني املقبلني سيتم انتشار
الفرق اإلضافية اليت وصلت إىل األراضي السورية مؤخرا،
ليصل بذلك إمجالي عدد الفرق املنتشرة هناك إىل  16فريقا»،
مشريا إىل أنه «سيتم تعزيز بعثة املراقبني بأعداد إضافية،
فضال عن تزويدهم بكافة التجهيزات الالزمة اليت تيسر القيام
بعملهم خالل الفرتة املقبلة».
وحول انسحاب مراقبني بالبعثة ،قال اخلضري «مل ينسحب أحد
لكن هناك اثنني من املراقبني (احدهم جزائري واآلخر سوداني)
قد اعتذرا ألسباب صحية وسيذهبان إىل دولتيهما ،ومتت
املوافقة على االعتذار» ،الفتا إىل أنه «ال يوجد يف الربوتوكول
أي مصطلح حول االنسحاب أو االستقالة بل االعتذار».
وعن مهمة البعثة ميدانيا اآلن ،أوضح اخلضري أن «فرق املراقبني
تواصل عملها يف عدد من املدن ،وهي دمشق وريف دمشق،
ومحاه ،وإدلب ،ودرعا ،ومحص ،وأضيف هلا مدن أخرى هي
دير الزور والقامشلي ،إىل جانب الالذقية اليت حصل فيها
االعتداء على املراقبني وانسحبوا منها».
وحول مدى احلصول على تعهدات من قبل احلكومة السورية
لعدم تكرار االعتداءات على البعثة ،قال اخلضري «حصلنا على
تعهدات من احلكومة السورية ،وكان هناك تصريح من وزير
اخلارجية السوري وليد املعلم بأن احلكومة ملتزمة بالربوتوكول
كما وقع».
وقال رئيس بعثة مراقيب جامعة الدول العربية يف دمشق
الفريق حممد مصطفى الدابي ان «ما حتدث به املراقب أنور
مالك عرب إحدى القنوات الفضائية ال ميت للحقيقة بصلة».
وأضاف إن «مالك منذ أن مت توزيعه ضمن فريق محص مل
يغادر الفندق طيلة ستة أيام ،ومل يشارك أعضاء الفريق
النزول إىل امليدان ،متعلال مبرضه الذي حيول دون مرافقة
الفريق يف جوالته داخل محص».

ميدانيًا

شكلت السلطات السورية جلنة للتحقيق «يف ظروف ومالبسات»
مقتل الصحايف الفرنسي جيل جاكييه يف مدينة محص
االربعء.
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) إن «الفعاليات الشعبية
واألهلية والشبابية يف حمافظيت طرطوس ومحاه واصلت إقامة
املسريات والنشاطات الوطنية تأييدا لربنامج اإلصالح الشامل
للوصول اىل سوريا املتجددة واملتطورة اليت رسم مالحمها
الرئيس بشار األسد».
ودعا املعارضون على موقع «فيسبوك» اىل التظاهر اليوم حتت
مسمى «مجعة دعم اجليش السوري احلر».
وذكرت «سانا» «استشهد  8عناصر من قوات حفظ النظام اثر
استهداف جمموعة إرهابية مسلحة سيارة مبيت كانت تقل عددا
من عناصر قوات حفظ النظام قرب خان شيخون» .وتابعت
«استشهد طفل وأصيب شقيقه وشقيقته بانفجار عبوة زرعتها
جمموعة ارهابية مسلحة يف بلدة حريتان بريف حلب».
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيان ،ان «18
شخصا قتلوا يف دير الزور وادلب ومحص» ،مشريا اىل
«وصول جثث سبعة من قوات االمن إىل مستشفى يف بلدة
معرة النعمان (يف حمافظة ادلب) يبدو انهم قتلوا يف معارك
مع منشقني عن اجليش».

بوتني :سنرد على اي ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
اجملتمعية باالولوية.
وأعرب زعيم احلزب الدميوقراطي «يابلوكو» (معارضة) سريغي
ميرتوخني عن دهشته لدى قراءة هذا النص .وقال لوكالة
«انرتفاكس» ان «ذلك يشبه برنامج مرشح ال يشغل املناصب
الرئيسية يف الدولة .وباحلد االدنى ،ينبغي ان يوضح لنا
بوتني ملاذا مل تطبق املواضيع املطروحة هنا على االطالق»،
معتربا ان هذه الوعود ستبقى حربا على ورق.
وتأتي اللهجة اجلديدة لبوتني يف حني يواجه موجة احتجاجات غري
مسبوقة منذ وصوله اىل الكرملني يف العام  ،2000وانطلقت
املوجة مع االنتخابات التشريعية اليت شابتها عمليات تزوير كبرية
حبسب مراقبني واملعارضة .وتظاهر مئات آالف االشخاص يف
موسكو يف  10و 24كانون األول املاضي للمطالبة بانتخابات
حرة وبـ»روسيا من دون بوتني» .ومل حتاول السلطات تفريق
هذه التظاهرات احلاشدة ،لكن بوتني استنكر هذه احلركة وشبه
املعارضني بقرود واعترب انها تدار من الغرب.
على الرغم من ان برنامج بوتني يشيد حبصيلة السنوات االثنيت
عشرة املاضية ،اال انه يقر بأنه ال يزال يتعني بذل جهود
كثرية ،مستشهدا مبواضيع عزيزة على منتقديه مثل تعسف
الدولة والفساد .وجاء يف الربنامج ايضا أن «هناك الكثري
من االمور اليت ال توافقنا .انها تتعلق مبستوى الفقر ومناخ
االعمال السيئ وحجم الفساد وعدم فعالية قسم كبري من
املوظفني عندما يتعلق االمر باالستجابة ملشاكل الناس بدءا
بامن املواطنني».

صفحة 18

Saturday 14 January 2012

السبت  14كانون الثاني 2012

Page 18

رياضــة

ذهب خالص
ملك الكرة أسطورة حيّة :ميسي ٌ
هو الذهيب ،هو النجم األوحد ،هو األفضل
احلية .األرجنتيين ليونيل ميسي دخل
األسطورة
ّ
بوابة أخرى؛ إذ محل الكرة الذهبية ألفضل العب
متقدمًا على الربتغالي كريستيانو
لسنة ،2011
ّ
شايف هرنانديز

بني األفضل ،هو
التاريخ االثنني من
كرة قدم يف العامل
رونالدو واإلسباني

شربل كريم

ٍ
عما فعله النجم
يصعب التفكري يف
نقطة تكون بداية الكالم ّ
األرجنتيين ليونيل ميسي منذ الشهر األول ،وانسحابًا إىل الشهر
األخري يف سنة .2011
هل البداية تكون األهداف الـ 55والتمريرات احلامسة الـ 25اليت
ّ
وقعها يف  57مباراة خاضها املوسم املاضي مع فريقه برشلونة
اإلسباني؟
ال .البداية هي يف كيفية قيادته «الربسا» يف املباراة النهائية
ملسابقة دوري أبطال أوروبا ،حيث سجل يف مرمى مانشسرت
يونايتد اإلنكليزي.
ال .األفضل أن تكون البداية أهدافه يف مرمى الغريم األزلي ريال
مدريد خالل لقاءات «إل كالسيكو» الكثرية بني الفريقني يف العام
املاضي ،حيث علقت ذكريات كثرية يف أذهان املتابعني ،قد
ميحوها الزمن ّ
كلها ما عدا ذاك املشهد يف الدور نصف النهائي
لدوري األبطال ،حيث تسلم ميسي الكرة وتالعب برجال «امللكي»
ٍ
بهدف
ميزق شباكهم
يف عرينهم (ملعب سانتياغو برنابيو) ،قبل أن ّ
آخر .لكن قد يأتي البعض ليقول إن البداية ميكن أن تكون من
نهاية سنة  ،2011وحتديدًا املباراة النهائية لكأس العامل لألندية
أمام سانتوس الربازيلي ،حيث قاد األرجنتيين العرض ،وقام بأشياء
مذهلة مسج ًال هدفني جعاله يبدو كأنه خملوق فضائي سقط من
كوكب آخر ليجعل كوكبنا يبدو أفضل ،فإذا أحببت فريق برشلونة أو
ٍ
كرهته أو أحببت منتخب األرجنتني أو بغضته ،فهناك العب واحد ال
ميكنك متين أال يكون موجودًا يف املشهد ،هو ميسي؛ إذ ببساطة،
ال حياة كروية من دونه.
وبعد كل هذه األمور ،وبعد سنة من اللمعان ،جاءت أشبه حبلقتني
حمدثتني عن العامني السابقني ،أصبح باإلمكان احلديث عن
ّ
«أسطورة» امسها ميسي ،ال بل أصبحت هناك جرأة عند كل ّ
نقاد
العب عرفه التاريخ.
الكرة حول العامل للقول إنه أفضل
ٍ
ّ
سيخطها
التاريخ الذي سيشهد ،من دون شك ،على أشياء أكرب
حد قول
ميسي؛ فهو ال يزال يف الرابعة والعشرين من العمر ،وعلى ّ
فاجًأ
«اهلولندي الطائر» يوهان كرويف ،ال يفرتض أن يكون العامل ُم َ
جراء فوزه بالكرة الذهبية جمددًا؛ فهو قادر على مواصلة النسج على
املنوال عينه واحلصول على ثالث أو أربع كرات أخرى.
نعم ،األداء اخلارق مليسي حما كل اجلدال الذي كان حيصل سابقًا
يف كل سنة عند اختيار أفضل العب يف العامل؛ إذ ال أحد ميكنه
ٍ
بأشواط عدة
نكران أن النجم األرجنتيين هو األفضل ،ال بل يبتعد
عن كل منافسيه؛ فكل حركة يقوم بها هي شيء استثنائي وخارج
عن املألوف .لقد أنصف ميسي الكرة الذهبية ،وطابق معنى كلمات
يقدم نوعية اللعب املهاري غري
«أفضل العب يف العامل»؛ فهو
ّ
املوجود عند الالعبني اآلخرين يف موازاة انعكاس أدائه إجيابًا على
ٍ
سنة جميدة أخرى.
اجملموعة ،فحصد «الربسا» األلقاب املختلفة يف
رمبا كان هذا الكالم ليس بالشيء اجلديد على مراقيب ميسي عن
كثب ،لكن االمر الالفت هو استمرار تطوره حيث يبدو أقوى يومًا
بعد يوم ،ويستمد هذا الشيء من جوعه الدائم لتقديم أفضل ما
عنده على أرض امللعب ،بغض النظر عما إذا واجه أفضل أو أضعف
سيدًا فوق
فريق يف العامل .لكن يف كلتا احلالتني ،ظهر «ليو»
ّ
يتفوق
حيث
اجلميع؛ فهو أسرع منهم كلهم ،أقله يف التفكري،
ّ
ثوان فينفذ القرار الصائب حتى قبل أن
ذهنيًا على البعض يف
ٍ
برد الفعل الذي جيب أن يقوموا به فور
يقوم منافسوه بالتفكري ّ
تسلمه الكرة.
من هنا ،يرتاءى للمتابع أن الرصاص هو احلل الوحيد لوقف «النفاثة»
التعرج
لشدة ثقة كثريين بقدراته ،قد يرون أنه ميكنه
ميسي ،لكن
ّ
ّ
بني الرصاصات وتفاديها بليونته الرهيبة على غرار ما فعل املمثل
كيانو ريفز يف فيلمه الشهري «ذا مايرتيكس».
طبعًاُ ،كتب الكثري عن ميسي يف  ،2011وحجم األخبار اليت تناقلتها
وسائل اإلعالم عنه تشري بوضوح إىل أنه كان حديث الناس طوال
مرت  24ساعة من دون أن يظهر نبأ
 12شهرًا؛ إذ نادرًا جدًا ما ّ
يتناول «الربغوث» املزعج خلصومه واحملبوب عند زمالئه ومواطنيه
ومشجعي فريقه ،ال بل عند «أعدائه» من حميب اللعب اجلميل.
فميسي هو «إله الفن الكروي» ،وبلمحاته ميكنه كسب األصوات
ّ
تصنفه إذا ما كان
املؤيدة له؛ إذ لن تكون األلقاب يومًا هي اليت
األفضل أو ال ،ولو أن جزءًا مهمًا من شروط الفوز باجلائزة يستند
إىل ما حصده الالعب من كؤوس خالل سنة كاملة .بالتأكيد ،ميسي
ليس حباجة إىل الكؤوس إلثبات أنه املوهبة األعظم يف العامل؛ ففي
العام املاضي قاد زمياله يف برشلونة شايف هرنانديز وأندريس
إينييستا القافلة الكاتالونية معه ،ال بل فعال أشياء أكرب بقيادتهما
منتخب بالدهما إسبانيا إىل التتويج بكأس العامل .لكن يف نهاية
املطاف وقف أحدهم إىل ميينه واآلخر إىل يساره وصيفني.
حكاية األلقاب ستبقى موجودة دائمًا على أجندة ميسي يوميًا.
كيف ال وهو املطالب بالوصول إليها عند كل صافرة بداية أي

ليونيل ميسي ضاحكاً مع النجم الربازيلي رونالدو بعد تس ّلمه الكرة
الذهبية وبدا خلفهما رئيس االتحاد الدولي جوزف بالتر ورئيس االتحاد
االوروبي ميشال بالتيني (كريستيان هارتمان  -رويرتز)

األخضر.
ليونيل ميسي هو القصة اليت سيخربها اآلباء واألمهات ألوالدهم
أمل يف احلياة والسري على درب
يف املستقبل لكي يتشبثوا بكل ٍ
النجاح ،قصة فتى قاوم املرض ومصاعب اهلجرة وكل الظروف
الصعبة ليكتب قصته األسطورية.
حيًا
كان
من
أكثر
حمظوظ
لكن
احللم،
حمظوظ من سيسمع هذه القصة
ّ
ِ
تنته بالتأكيد يف نهاية سنة .2011
وتابع فصوهلا اليت مل

حمل ميسي جائزة الكرة الذهبية كأفضل العب يف العالم للمرة الثالثة
على التوالي (كريستيان هارتمان  -رويرتز)
مباراة .وتكرب املسؤولية على هذا الصعيد عند ارتدائه قميص
املنتخب األرجنتيين ،حيث يأخذ كثريون عليه مسألة فشله معه ،ال
بل يذهبون بعيدًا من خالل القول إن ميسي ال يستطيع فعل تلك
األشياء اخلارقة مع منتخب بالده لعدم وجود شايف وإينييستا حوله
هناك .ويف هذا السياق ،كثرت النكات أيضًا حول هذا املوضوع،
فسرد أحد الفكهاء «أن ليو دخل يومًا ملمارسة اجلنس مع إحدى
الفتيات ،فطلب منها االنتظار قلي ًال ريثما يستدعي صديقيه،
وعندما سألته عن السبب ،أجابها بأنه ال يستطيع القيام بأي شيء
من دون شايف وإينييستا».
كذلك ،يشري آخرون إىل أن ميسي لن يقف يف صف العظماء قبل
أن حيمل كأس العامل على غرار ملهمه دييغو أرماندو مارادونا،
الذي يوم حلوله ثانيًا خلف رونالدو يف السباق إىل جائزة ،2008
اتصل به قائ ًال« :امسعين جيدًا ،هذه هي املرة األخرية اليت سأمسح
أي كان .هل هذا واضح؟».
لك فيها باحتالل املرتبة الثانية خلف ٍّ
منذ ذاك اليوم ،دهس ميسي اجلميع يف طريقه فائزًا يف كل
شيء ،سامعًا كلمات مل يتلفظ بها مارادونا جتاه أي من أولئك
الالعبني األرجنتينيني الذين ملعوا ولقّبوا بـ»مارادونا اجلديد» .دييغو
العظيم قال دائمًا إن ميسي أعظم منه موهبة ،وهو الوحيد القادر
على قيادة األمة إىل اجملد جمددًا.
هي مسؤولية كبرية ملقاة على أكتاف ابن مدينة روساريو ،وازدادت
بشكل كبري حديثًا بعد منحه شارة القائد .هي مسؤولية ضمن سياق
ٍ
قدر حياة ميسي ،الذي كان بإمكانه اختيار اجلنسية اإلسبانية حبكم
وصوله إىل البالد طالبًا العالج من قصر يف النمو (بلغت كلفته
 900دوالر أمريكي شهريًا) ُأصيب به عند بلوغه احلادية عشرة من
العمر .ففي اليوم الذي خضع فيه للتجربة مع برشلونة ،مل يكن
املدرب املعروف كارليس ريكساش حام ًال أي ورقة يف يده ،فلم
جيد سوى حمرمة ّ
خلط ٍ
عقد ربط به «الدجاجة» اليت تبيض ذهبًا مبزرعة
خترج أفضل العيب برشلونة.
«ال ماسيا» الشهرية حيث ّ
هناك مل يفكر ميسي يومًا بارتداء قميص منتخب إسبانيا ،رغم أن
كثريين من أبناء جيله أو أوالد املهاجرين حلموا بهذا األمر ،وهو حتى
ّ
ستمكنه
مل يندم قط على أنه مل يقدم على هذه اخلطوة اليت كانت
من حصد اجملدين األوروبي والعاملي مع «ال فوريا روخا» .بقيت
ّ
أحالم ميسي ّ
معلقة بصورة مارادونا عقب املباراة النهائية
كلها
ملونديال املكسيك  .1986صورة ال تغيب عن البال بدا فيها دييغو
ومزينًا ساعده األيسر بشارة القائد.
رافعًا الكأس بيمناه
ّ
«إنه لسرور كبري لي أن أفوز للمرة الثالثة .إنه لشرف كبري» .كلمات
ّ
تسلمه الكرة الذهبية أمس ،وهي تعكس
بسيطة قاهلا ميسي عقب
بساطة صاحبها على أرض امللعب وخارجه؛ فهو فائز باألخالق قبل
فوزه باأللقاب.
وودية ميكن ملسها
ميسي اإلنسان هو ميسي الالعب ،حياء وتواضع
ّ
عند لقاء «ليو» وجهًا لوجه؛ إذ يبدو أحيانًا ـــــ لشدة خجله ـــــ كأنه
يتفادى النظر مباشرة يف عيين
حمدثه.
ّ
حمظوظ من لعب إىل جانبه ،وحمظوظ من التقاه والتقط صورة
معه ،وحمظوظ من شاهده بأم العني يصنع املعجزات على البساط

ليفربول يفاجئ مانشسرت سييت وتوتنهام يشارك
يونايتد املركز الثاني
فاجأ ليفربول مضيفه مانشسرت سييت
متصدر ترتيب الدوري بالفوز عليه
(1ـ صفر) ،األربعاء ،يف ذهاب نصف
نهائي كأس رابطة االندية اإلنكليزية
احملرتفة بكرة القدم.
وسجل اهلدف ستيفن جريارد ( 13من
ركلة جزاء).
وثأر ليفربول خلسارته االخرية يف
الدوري امام سييت (صفر ـ ،)3وحقق
فوزه الرقم  81على خصمه مقابل 42
خسارة و 41تعادال.
والتقى الفريقان سابقا  3مرات يف
كاس الرابطة ،ففاز سييت (3ـ ،)2يف
الدور الثالث عام  1970عندما احرز
اللقب ،وخسر (1ـ ،)2يف مباراتي نصف
النهائي عام  1981عندما فاز ليفربول
الذي احرز اللقب (1ـ صفر) ،على أرض
ملعب سييت «ماين رود» .ويف املوسم
1995ـ 1996اكتسح ليفربول سييت (4ـ
صفر) ،يف الدور الثالث.
÷ صعد توتنهام ملشاركة مانشسرت
يونايتد املركز الثاني بفوزه على ضيفه
إيفرتون بهدفني آلرون لينون (،)35
والكامروني بنوا اسو ـ إيكوتو (،)63
يف مباراة مؤجلة من األسبوع األول
للدوري اإلنكليزي.
[ ترتيب الصدارة:
1ـ مانشسرت سييت 48 ،نقطة.
2ـ مانشسرت يونايتد.45 ،
3ـ توتنهام.45 ،
4ـ تشلسي.37 ،
5ـ ارسنال.36 ،
إيطاليا
بلغ روما ربع نهائي كأس إيطاليا
بفوزه الكبـري على ضيفـه فيورنـتينا
بثالثة أهداف لالرجنتيين إريك الميال
( 54و ،)66وفابيو بوريين (.)76
وتأهل كييفو إىل ربع النهائي ايضا
بفوزه على مضيفه اودينيزي بهدفني
لباولو ساماركو ( ،)8والفرنسي سرييل
ترييو ( ،)1+90مقابل هدف ألنطونيو
دي ناتالي (.)84
ويف الدور ربع النهائي ،يلعب
يوفنتوس مع روما ،والتسيو مع ميالن
او نوفارا ،وكييفو مع سيينا ،والفائز
من مباراة إنرت مع جنوى مع الفائز من
مباراة نابولي مع تشيزينا.
إسبانيا
بلغ إسبانيول ربع نهائي كأس إسبانيا

بفوزه على ضيفه كوردوبا من الدرجة
الثانية بأربعة أهداف أللفارو ( 9و20
و ،)88وديداك فيال ( ،)20مقابل
هدفني أللربتو ( ،)40وبييب دياز
(.)49
وكان إسبانيول فاز ذهابا (2ـ.)1
واكتسح ليفانيت ضيفه الكوركون
(درجة ثانية) ،بأربعة أهداف خلوسيه
خافيري باركريو ( ،)23وروجر (،)45
وفيسنيت إيبورا ( ،)52وروبن سواريز
( ،)66وتأهل إىل ربع النهائي.
وكان الكوركون ،الذي اقصى ريال
مدريد قبل مومسني ،فاز ذهابا (2ـ.)1
فرنسا
تأهل ليون إىل نصف نهائي كأس
رابطة االندية الفرنسية بعد فوزه على
ضيفه ليل بهدفني للسويدي كيم
كالشرتوم ( ،)41واالرجنتيين ليساندرو
لوبيز ( ،)64مقابل هدف لإلنكليزي جو
كول (.)27
وطرد احلكم مدافع ليون السنغالي
حممدو دابو خلطأ على لوران بونار
( ،)11وماتيو دوبوشي العب ليل
(.)81
كما تأهل نيس اثر فوزه املثري على
ضيفه دجيون (5ـ ،)3بركالت الرتجيح
بعد تعادهلما (3ـ ،)3بعد التمديد.
وسجل لنيس انطوني مونييه (،)35
واالرجنتينيان ريناتو سيفيلي (،)78
ولوسيان فابيان مونزون (،)119
ولدجيون توماس غريبري ( ،)19وبريس
جوفيال ( ،)62وإريك بوتياك ( 117من
ركلة جزاء).
وتأهل لوريان على حساب مضيفه
لومان (درجة ثانية) ،بفوزه عليه بهدف
جيل سونو (.)70
اسكتلندا
أوقعت قرعة الدور اخلامس من كأس
اسكتلندا حامل اللقب سلتيك خارج
ارضه أمام الفائز من لقاء إنفرنس
ودنفرملني ،بينما يستضيف غرميه
التقليدي رينجرز دندي يونايتد.
ويلعب هارتس مع سانت جونستون،
وأبردين مع كوين أوف ذي ساوث،
ومذرويل مع مورتون ،وهيربنيان مع
دندي أو كيلمارنوك ،وسانت مريين أو
هاميلتون مع روس كاونيت.
وتقام املباريات يومي  4و 5شباط
املقبل.
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
 اللقمة والخدمة.. مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة
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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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مــقابالت

رئيس دير مار شربل يف سيدني األب الدكتور أنطوان طربيه لـ «اهلريالد»:

حققنا العديد من االجنازات يف الدير واملعهد وهناك  3مشاريع مستقبلية:

توسيع املدرسة االبتدائية وانشاء بيت الراحة للمسنني وجتديد صالة الدير
كلما غاص املرء يف عمق الحياة وسرب أغوارها اقرتب أكثر من
اهلل..
وكلما اقرتب من اهلل ازداد حباً للحياة وزهداً بها يف الوقت
نفسه..
قد يتخيل للبعض ان معادلة ،حبّ الحياة والزهد بها يف آن ،من
الغرابة اىل حدّ التناقض ،ولكن متى تبحرنا فيها أدركنا ان حبّ
الحياة يكون يف حبّ الجوهر أما الزهد فهو يف مباهجها التي
تبعدنا عن الجوهر ..اي اهلل.
ولعل رئيس دير مار شربل يف بانشبول  -سيدني األب الدكتور
أنطوان طربيه هو احد أؤلئك الق ّلة الذين تنطبق عليهم هذه
املعادلة بل نراه يعيشها بتفاصيلها ..يحبّ الحياة ولذلك فهو
يعمل ويجاهد يف سبيل خالق الحياة ..ويزهد بمتعها متى وقفت
هذه املتع حاجزا بينه وبني اهلل..
أدرك االب طربيه ان الحياة الدنيا ما هي اال نقطة اسرتاحة
يف الطريق اىل الحياة الثانية التي وعدنا بها املسيح الرب،
وانه للوصول اىل الحياة املوعودة ينبغي العمل على جعل الحياة
املعيوشة مثمرة ومعطاءة ..ولتكون كذلك على صاحبها ان يهب ذاته لواهبها وخالقها ..وانطالقا من هذا
االدراك املبكر سمع االب الدكتور أنطوان طربيه نداء الرب وهو يف الرابعة عشرة من العمر حيث قال
لـ «الهريالد» «لبيت النداء سنة  1981ودخلت اىل املدرسة اإلعدادية للرهبانية اللبنانية املارونية يف
دير سيدة طاميش وهناك بدأت مسريتي نحو التكرّس الرهباني وقبول الدرجات املقدسة بعد إنجازي
الدروس الالهوتية».
وال نبالغ اذا قلنا ان دير مار شربل يعيش عصره الذهبي يف ظل رئاسة االب طربيه له حيث تحققت
انجازات عديدة منها:
اعادة تنظيم الهيكلية االدارية ملدرسة مار شربل  -سدني واضافة ثالثة مبان جديدة عليها :مبنى القديس* هل لنا ببطاقة هوية لألب
أنطوان طربيه؟
 بطاقة اهلوية ليست «ورقبل هي أرق» .أرق اإلنسان
املؤمن باهلل واملدعو للقيام
برسالة معينة من منطلق
حمبة اهلل وحمبة إخوته البشر.
فهوييت هي اتباع املسيح
والتكرس له يف الرهبانية
ّ
اللبنانية املارونية والقيام
بالعمل الرسولي والرتبوي أو
ٍ
باخلدمة الرعوية مع
إخوة لي
تكرسوا لنبحث معًا عن وجه
ّ
املسيح وخدمة إخوته البشر.
* متى شعر األب طربيه بدعوة
رهبانية يف داخله؟ ما هو سبب
هذه الدعوة وكيف ومتى ّ
متت
اإلستجابة هلا؟
 شعرت بالدعوة إىل احلياةّ
الرهبانية يف سن
مبكرة
وبالتحديد سنة  1981وكنت
يف الرابعة عشرة من العمر.
ويعود ذلك أو ً
ال إىل إرادة
الرب وحمبته لي ليدعوني
إىل احلياة الرهبانية وبالتالي
إىل وجود دير تابع للرهبانية
يف
املارونية
اللبنانية
بلدتي تنورين وهو دير مار
أنطونيوس حوب حيث يعيش
عمي األب
الرهبان ومن بينهم ّ
جورج طربيه الذي له الدور
الكبري يف حياتي ككاهن
وكراهب وله فضل كبري يف
مرافقيت على درب التكرس
الرهباني.
والرب الذي يدعو إىل احلياة
املكرسة ينتظر جواب املدعو.
ّ
لبيت النداء سنة 1981
وقد ّ
ودخلت اىل املدرسة اإلعدادية

للرهبانية اللبنانية املارونية
يف دير سيدة طاميش وهناك
بدأت مسريتي حنو
التكرس
ّ
الرهباني وقبول الدرجات
املقدسة بعد إجنازي الدروس
الالهوتية.
* هل لك أن ُتطلعنا
لناحية
الرهبانيات
على
ّ
تاريخ التأسيس
لكل منها
واملؤسس والظروف املرافقة
مييز ّ
كل منها
للتأسيس وما ّ
عن األخرى؟
احلياة
 تاريخاملكرسة
ّ
الكنيسة
يف
والرهبانية
املارونية هو تاريخ عريق ويبدأ
مع بداية الكنيسة املارونية
واليت هي عن حق كنيسة
رهبانية .ولكن التنظيم احلالي
للحياة الرهبانية يف الكنيسة
املارونية ابتدأ سنة 1695
شبان موارنة هم
على يد أربعة ّ
حوا ،عبداهلل قراعلي،
جربائيل ّ
جرمانوس فرحات ،ويوسف
البنت ،قدموا من حلب إىل
مشال لبنان وبالتحديد إىل
دير سيدة قنوبني سعيًا وراء
الرتهب واحلياة النسكية ومعهم
ّ
انطلقت املسرية ونشأت احلياة
الرهبانية املشرتكة وكان دير
مرت مورا يف إهدن أول دير
هلا بعد اخذ بركة البطريرك
املاروني آنذاك .وبعد ست
سنوات تأسست الرهبانية
املارونية األنطونية يف دير
مار شعيا -أي سنة .1701
1770انقسمت
ويف سنة
اليت
املارونية
الرهبانية
تأسست يف دير مرت مورا
اىل قسمني فكانت الرهبانية

نعمة اهلل الحرديني ،قاعة القديسة ماري الصليب ماكيلوب ،واملركز
الرياضي الثقايف الذي يالقي نجاحاً كبرياً- .رفع عدد الطالب من
 780اىل  1084طالباً- .إعداد وتنظيم احتفاالت اليوبيل الفضي
ملدرسة مار شربل ( - .)2009 -1985انشاء مركز اعداد
البالغني لقبول سريّ العماد والتثبيت يف رعية مار شربل (سنة
 - )2007القيام بعدّة احتفاالت اجتماعية وخرييّة لدعم بعض
املؤسسات يف لبنان :كمعهد بيت شباب للمعاقني ،و «امّ النور»،
وأبناء شهداء الجيش اللبناني ،ومستشفى تنورين الحكومي- .نيل
وسام من رئيسة حكومة والية نيو ساوث ويلز (آذار - .)2011
انشاء واطالق مركز مار شربل لألبحاث والدراسات االسرتاتيجية
يف سدني  -اوسرتاليا (نيسان .)2011
وحول ما اذا كانت هناك مشاريع مستقبلية قال االب طربيه :بعد
إنجاز مشاريع مختلفة لتوسيع املدرسة وخصوصاً القاعة املتعددة
وجهة االستعمال والتي تم افتتاحها مؤخراً ،وبعد إعداد مواقف
للسيارات إىل جانب الكنيسة وإعداد القاعة املوازية للكنيسة
لتشكل جزءاً من الكنيسة يف مختلف االحتفاالت واملناسبات،
نتابع العمل واملشاريع بحسب الربنامج الذي وُضِع يف السنة املاضية والذي بموجبه بدأ اإلعداد ملشاريع
مستقبلية ثالثة :أو ًال توسيع املدرسة اإلبتدائية وإضافة مبنى عليها يم ّكننا من تفريع الصفوف إىل أربعة
أقسام بدال من ثالثة .ثانيا ،املشروع األهم الذي بدأنا باالعداد له ووضع الدراسات هو مجمّع بيت
الراحة ( )Aged care centreللمسنني الذين تزداد أعدادهم يف جاليتنا .وثالثا ،تجديد هول الدير
وإقامة بعض الرتتيبات العملية يف الكنيسة.
وللتعرّف أكثر على دير مار شربل ورئيسه االب الدكتور أنطوان طربيه واالنجازات التي تحققت يف
ظل رئاسته للدير واملشاريع املستقبلية قامت «الهريالد» بزيارة لدير مار شربل وكان لها مع رئيسه
هذا الحوار:

حاوره الزميل أنطونيوس بورزق

البلدية (اللبنانية املارونية)
والرهبانية
احللبية واليت أصبح
ّ
امسها اليوم الرهبانية املرميية
واليت منها صاحب الغبطة
البطريرك احلالي مار بشارة
بطرس الراعي الكلي الطوبى.
مييز كل
ومن الصعب إبراز ما ّ
من هذه الرهبانيات الثالث رغم
وجود يف كل منها كاريسما
خاصة تسعى من خالهلا
ّ
لتأدية رسالتها ،رسالة اخلدمة
والتأمل والصالة ،رسالة
احملبة والشهادة للملكوت
ضمن الكنيسة املارونية.
* حضرتكم من الرهبانية
متى
املارونية،
اللبنانية
توسعت هذه الرهبانية إىل
ّ
أوسرتاليا ،ما هي أماكن
انتشارها ،وما كان اهلدف من
ذلك؟
 كوني راهبًا كاهنًا يفالرهبانية اللبنانية املارونية
أسعى مع إخوتي الرهبان
خلدمة الكنيسة املارونية يف
ّ
شتى احلقول الروحية والرعوية
والرتبوية أينما دعت احلاجة.
لبت الراهبانية
من هذا املنطلق ّ
طلب اجلالية املارونية يف
أوسرتاليا وأرسلت سنة 1970
األب بولس زيادة ومن مثة
األبوين يوسف بطرس
الشعار
ّ
واألب أنطوان مرعب ليؤسسوا
ديرًا للرهبانية ويقوموا باخلدمة
الرعوية املطلوبة.
وللرهبانية اليوم رساالت
متعددة يف أوروبا وأمريكا
الشمالية واجلنوبية وأفريقيا
وقربص واألراضي
املقدسة.
ّ
واهلدف من ذلك هو مرافقة

أبناء الكنيسة املارونية روحيًا
وتثبيت التزامهم اإلمياني
وتأكيد انتمائهم إىل كنيستهم
من خالل التعرف على تراثهم
وإرثهم الروحي.

* العالقة مع بكركي :أين
ّ
يستقل قرار الرهبانية وأين
خيضع لتوجيهات البطريرك؟
 الرهبانيات املارونية واليتذكرتها سابقًا هي رهبانيات
أن الكرسي
ذات حق حربي أي ّ
الرسولي يف روما وافق على
قيامها وثبت قوانينها وهو
يشرف عليها بطريقة مباشرة.
ولكن للبطريرك املاروني
سلطة روحية ومعنوية خصوصًا
يف الشؤون الرعوية وله
ّ
كامل السلطة
للتدخل والتدبري
إذا كان هناك من مشكلة
أدبية .أما يف األمور اإلدارية
كلمة
فتعود
والتنظيمية
الفصل إىل جممع الكنائس
الشرقية يف روما.
* هل لك أن تضعنا يف
أجواء تأسيس دير مار شربل
يف بانشبول ومن هم اآلباء
املؤسسون والذين تعاقبوا
عليه حتى اليوم؟
 يف  17كانون االول سنة 1970وتلبية لدعوة من
أبناء اجلالية اللبنانية يف
اوسرتاليا ،قام قدس االباتي
بطرس القزي ،الرئيس العام
للرهبانية اللبنانية املارونية
يرافقه أمني السر العام األب
عمانوئيل خوري آنذاك ،بزيارة
اىل اوسرتاليا لتفقد احوال
اجلالية اللبنانية والبحث معهم

يف امكانية املباشرة بانشاء
ارسالية للرهبانية اللبنانية
وكان
هناك.
املارونية
األب بولس زياده ،الراهب
اللبناني املاروني ،قد وصل
اىل اوسرتاليا قبل عدة أشهر
ليزور أهله ويعاون شقيقه
املونسنيور بطرس زياده
يف خدمة رعية مار مارون-
ريدفرن ،حيث مل يكن للموارنة
كنيسة سواها ،فقام باالعداد
للزيارة وتنظيم لقاءات قدس
األب العام مع أبناء اجلالية
خصوصًا يف مدينة أداليد.
وبعد عقد عدة لقاءات
مع املسؤولني الكنسيني
واملدنيني والوقوف على رأي
الكرسي الرسولي يف روما
وبناء على رغبة أبناء اجلالية،
أعلن قدس األب العام موافقته
على تأسيس مركز للرهبانية
يف مدينة أداليد .وفور عودته
اىل لبنان قام قدس األب
العام بتعيني وارسال األبوين
يوسف
الشعار وأنطوان مرعب
ّ
لينضما اىل األب بولس زياده
من أجل تأسيس االرسالية
الروحية
باخلدمة
والقيام
للمورانة هناك .ويف 27
شباط  1972وصل األبوان
اىل مدينة سيدني وكان يف
استقباهلما املونسنيور زياده
مع مجع غفري من ابناء اجلالية.
وبعد عدة ايام انتقل االباء
اىل مدينة أداليد للمباشرة
بتأسيس الرسالة .وملا مل
تتوفر ظروف انشاء الرسالة
يف مدينة أداليد ،عاد اآلباء
اىل مدينة سيدني بناء لطلب
املونسنيور بطرس زياده حيث

كانت الظروف مالئمة أكثر
النشاء مركز للرهبانية.
الكثرية
ورغم الصعوبات
لتوضيح املرحلة املقبلة ،سعى
املونسنيور زياده مع اآلباء
الرهبان لتوفري مناخ مالئم
لقيام الرسالة من خالل عقد
عدة لقاءات مع ابناء اجلالية
واملسؤولني الكنسيني ،كان
أهمها مع رئيس أساقفة
سيدني الكاردينال فرميان
الذي وافق على انشاء مركز
وكنيسة تابعني للرهبانية
اللبنانية املارونية .ويف شهر
آذار سنة  1973مبعونة اهلل
والقديس شربل ودعم ابناء
اجلالية مت شراء بيت يف
منطقة بانشبول من
السيد
ّ
ّ
حنا كرم من حوقا ،ليصبح
أول مقر للرهبانية
هذا البيت ّ
يف اوسرتاليا .هذه االنطالقة
املتواضعة لرسالة الرهبانية
تشبه اىل حد بعيد حبة اخلردل
اليت زرعت يف ارض خصبة
فأمثرت وأعطت مثارًا روحية
ورعوية وتربوية واجتماعية.
وقد اصبحت اليوم شجرة
كبرية يتشعب منها العمل
الرعوي
الروحي يف رعية مار
ّ
ّ
والعمل
شربل
الرتبوي يف
ّ
مدرسة مار شربل ،واحلياة
الرهبانية
الرسولية يف دير مار
ّ
ّ
شربل ،باالضافة اىل اخلدمات
االجتماعية
والثقافية للجالية
ّ
ّ
يصل عدد
اللبنانية اليت
ّ
أبنائها اىل نصف مليون.
تتميز رسالة رهبانيتنا يف
ّ
أوسرتاليا باحملافظة على
الرتاث املاروني اإلنطاكي
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مــقابالت

رئيس دير مار شربل يف سيدني األب الدكتور أنطوان طربيه لـ «اهلريالد»:
والذي يتجاوب مع ما ورد يف
اجملمع البطريركي املاروني
حيث نقرأ« :من منطلق
احلرص على وحدة الكنيسة
املارونية يف النطاق االنطاكي
وبالد االنتشار ...جيب على
املؤسسات الرهبانية االلتزام
يف تعزيز هذه الوحدة من
خالل نقل الرتاث االنطاكي
السرياني» (اجملمع البطريركي
املاروني ،احلياة الرهبانية يف
الكنيسة املارونية« ،النص
الثامن» توصية رقم .)7
ويتوزع العمل يف رسالة مار
ّ
شربل – أوسرتاليا ما بني
اخلدمة الرعائية والروحية
يف رعية مار شربل ومراكز
القديسني نعمةاهلل ورفقا
والعمل الرتبوي يف معهد مار
شربل .ورغم تشعبات االعمال
الرعوية والروحية والرتبوية
تعود
فهي
واالجتماعية،
لتلتقي يف
حمورية اخلدمة،
ّ
خدمة املكرس الخوته البشر،
مرتكزة على الشهادة للملكوت
من خالل عيش املشورات
منو
االجنيلية ،واالسهام يف ّ
احلياة الروحية واالميانية عند
أبناء الكنيسة املارونية يف
أوسرتاليا.
* ما هي املراحل اهلامة يف
تاريخ الرسالة ونشاطاتها
االساسية؟
ّ
 أهم املراحل هي:أ .الكنيسة
بعد نيل موافقة اجمللس
البلدي ملنطقة بانكستاون
ابتدأ اآلباء الرهبان مشروع
بناء الكنيسة مكان البيت الذي
اشرتته الرهبانية لتكون أول
كنيسة للقديس شربل خارج
لبنان .ويف أيار ُ 1974كِّرست
الكنيسة على اسم مار شربل،
وهي ثالث كنيسة مارونية يف
أوسرتاليا بعد كنيسيت مار
مارون وسيدة لبنان.
ب.املدرسة
تابعت الرهبانية شراء األراضي
جبانب الكنيسة وذلك من أجل
بناء مدرسة .وبالفعل ُوضع
حجر األساس لبناء مدرسة مار
شربل سنة ّ 1982
ومت افتتاح
القسم االبتدائي فيها سنة
أما القسم
الثانوي
ّ
ّ .1984
فقد ّ
مت افتتاحه سنة .1994
بعد ذلك ّ
مت إنشاء مبنى خاص
لإلدارة سنة  ،1996ومبنى
آخر خاص ملكتبة املدرسة ّ
مت
افتتاحه سنة .1999
وتواصل العمل يف توسيع
وتطوير املدرسة ويف 14
أيلول  2007ومبباركة راعي
األبرشية املارونية املطران
عاد أبي كرم وقدس األب
العام الياس خليفه السامي
االحرتام ّ
مت وضع حجر األساس
جلناح كامل جديد يف املدرسة
ّ
مت إجنازه مع نهاية 2008
محل إسم القديس نعمة اهلل
احلرديين
ويضم  11غرفة
ّ

اىل
باالضافة
للتدريس،
خمتربات وغرفة أساتذة كبرية
ومكاتب.
ويف مطلع العام  2009إبتدأ
العمل بالقاعة اجلديدة للمدرسة
اليت أطلق عليها اسم القديسة
ماري الصليب ماكيلوب،
لتكون
لالجتماعات
مركزًا
واللقاءات واالمتحانات .وقد
ّ
مت تدشني القاعة مع مبنى
القديس نعمة اهلل يف أيلول
.2009
ونظرًا حلاجة املدرسة والتالميذ
لقاعة كربى متعددة وجهة
االستعمال ،انطلق مشروع بناء
املركز الرياضي االجتماعي مع
بداية سنة  2010والذي
يضم
ّ
ملعبا مقفال للتالمذة وقاعات
وقد ّ
اخرى للنشاطات.
مت
إجناز هذا املشروع بعون اهلل
ّ
يف مطلع سنة 2011
ومت
افتتاحه مبباركة راعي األبرشية
املارونية املطران عاد أبي
كرم الكلي االحرتام وحبضور
قدس االب العام ّ
طنوس نعمه
السامي االحرتام يف  23أيلول
.2011
ج .بناء الدير
بعد الشروع يف بناء املدرسة
ابتدأ ايضًا بناء الدير لسكن
اآلباء الرهبان مع مطلع
سنة 1983وقد ّ
مت تدشني
الدير واملدرسة سنة .1984
األراضي
شراء
وتواصل
لتوسيع
الرعية واملدرسة ،
ّ
وقد ّ
مت يف نهاية  2010شراء
قطعة أرض جديدة مواجهة
لكنيسة مار شربل تزيد على
ثالثة آالف مرت مربع ،ونظرًا
ملوقعها اجليد ميكن توظيفها
خلدمة
باستثمارات كبرية
الكنيسة واجلالية.
د .مركز مار نعمة اهلل احلرديين
أبنAppin
يف ِّ
ّ
مت شراء املركز يف  14أيلول
 1995وبوشر بعد ذلك ببناء
قاعة كبرية ّ
مت تكريسها سنة
 1999على إسم القديس
نعمة اهلل وكان ال يزال بعد
ثم أضيف يف ما بعد
طوباوياّ .
ً
ساحة كبرية الستقبال الزوار
ولالحتفاالت .ومع تعيني
اثنني من االباء خلدمة املركز
حاليا ،توسعت النشاطات
ً
الروحية واستقبال الزوار
واصبح حمطة يف حياة ابناء
اجلالية.

و .مركز القديسة رفقا يف
راييبRaby
يف كانون الثاني ّ ،2007
مت
االنتهاء من معامالت شراء
قطعة أرض جديدة يف منطقة
راييب وهي تبعد  35كلم عن
دير مار شربل .حيوي املركز
على بيت ّ
مت حتويل إحدى
قاعاته اىل كابيال باإلضافة إىل
أرض واسعة .وقد اطلق اسم
القديسة رفقا على األرض
ليصبح
اجلديدة
لقديسي
ّ
الرهبانية الثالث مراكز يف
أوسرتاليا.

ّ
أن التعليم ال
يقل
* نعلم ّ
أهمية عن الدين يف مفهوم
الرهبانيات ...متى ّ
مت إنشاء
معهد مار شربل ،ويف عهد
أي رئيس ،ما هو عدد طالبه
اليوم وكيف
تقيمون لنا
ّ
مستوى الطالب يف امتحانات
الثانوية العامة يف الوالية؟
 ّمت إنشاء معهد مار شربل
سنة  1984على عهد األب
أنطوان طعمة رئيسًا للدير
واألب جورج صقر كان أول
مدير للمدرسة .عدد الطالب
اليوم  1084طالبًا من صف
احلضانة اىل الثانوي.
أما نتائج االمتحانات الرمسية
الثانوية يف معهد مار شربل
هلذه السنة فهي األفضل على
اإلطالق منذ نشأة املدرسة
إىل اليوم.
فلقد حصد ط ّالب املعهد 74
ّ
Band6
وحلت املدرسة يف
املرتبة  73يف الوالية ،وحصل
كل من ّ
ّ
الطالبة مابيل مغامس
القزي
روالند
والطالب
على نتائج باهرة يف
مادة
ّ
ّ
اللغة
العربية ،قسم Arabic
ّ
 ،Extensionإذ َحَّلت مابيل
يف املرتبة األوىل يف الوالية
وحصل روالند على املرتبة
الثانية .أما األبرز فهو حصول
التلميذ ماثيو حرب على العالمة
االمجالية  99.9يف الـ .HSC
نية الفتتاح
* هل هناك أي ّ
كليات جامعية يف املعهد؟
ّ
 املوضوع ما زال قيدألن افتتاح
الدرس،
كليات
ّ
ّ
جامعية هي مسؤولية كبرية
وحتتاج للكثري من التحضري
املعنوي واإلداري واملادي
وال ميكن استعجال هكذا خطوة
ّ
وهي
تتطلب بالتالي موافقة
جملس الرئاسة العامة يف
أن املشروع
لبنان ولكن أعترب ّ
ممكن حتقيقه ونأمل أن يكون
ذلك يف املستقبل القريب.
ّ
* متى
تسلمتم رئاسة الدير
وما هي اإلجنازات اليت حتققت
يف ّ
ظل رئاستكم؟
 تسلمت رئاسة دير ومدرسةمار شربل يف العام .2007
اما النشاطات اليت قمت بها
فيمكن اختصارها كما يلي:
• اعادة تنظيم اهليكلية االدارية
ملدرسة مار شربل  -سدني،
واضافة ثالثة مبان جديدة
عليها :مبنى القديس نعمة اهلل
احلرديين ،قاعة القديسة ماري
الصليب ماكيلوب ،واملركز
الرياضي الثقايف الذي يالقي
جناحًا كبريًا .وبالتالي رفع عدد
الطالب من  780اىل 1084
طالبًا  ،وحتقيق نتائج
مشرفة
ّ
الرمسية.
جدا يف االمتحانات
ّ
• إعداد وتنظيم احتفاالت
اليوبيل الفضي ملدرسة مار
شربل ( )2009 -1985وتتوجيهم
باحتفال كبري يف قاعة االوبرا
هاوس يف سدني ،أحيته جوقة

*الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور األب الدكتور أنطوان طربيه*

جامعة الروح القدس ،الكسليك
حتت عنوان» أنغام األرز»،
وقد كانت مناسبة
فنية
ّ
فريدة الحياء الرتاث السرياني
واللبناني.
• انشاء مركز اعداد البالغني
لقبول
سري العماد والتثبيت
ّ
يف رعية مار شربل (سنة )2007
وقد أصبح مركزًا ابرشيًا للغاية
عينها.
• املشاركة يف اعداد وتنظيم
الزيارة التارخيية لصاحب
الغبطة والنيافة الكاردينال
مار نصراهلل بطرس صفري اىل
اوسرتاليا (سنة . )2008
• القيام
بعدة احتفاالت
ّ
اجتماعية
وخريية لدعم بعض
ّ
املؤسسات يف لبنان :كمعهد
«ام
بيت شباب للمعاقني ،و ّ
النور» ،وأبناء شهداء اجليش
اللبناني ،ومستشفى تنورين
احلكومي.
• نيل وسام من رئيسة حكومة
والية نيو ساوث ويلز (آذار
)2011
• انشاء واطالق مركز مار شربل
لألحباث والدراسات االسرتا
تيجية يف سدني  -اوسرتاليا
(نيسان )2011
* هل هناك أي مشاريع
املباشرة
قيد
مستقبلية
بتنفيذها؟
 بعد إجناز مشاريع خمتلفةلتوسيع املدرسة وخصوصًا
وجهة
املتعددة
القاعة
االستعمال واليت مت افتتاحها
مؤخرًا ،وبعد إعداد مواقف
للسيارات إىل جانب الكنيسة
وإعداد القاعة املوازية للكنيسة
لتشكل جزءًا من الكنيسة يف
خمتلف االحتفاالت واملناسبات،
واملشاريع
العمل
نتابع
حبسب الربنامج الذي ُو ِ
ضع
يف السنة املاضية والذي
مبوجبه بدأ اإلعداد ملشاريع
ثالثة مستقبلية :أو ً
ال توسيع
املدرسة اإلبتدائية وإضافة
مبنى عليها ّ
ميكننا من تفريع
الصفوف إىل أربعة أقسام
بدال من ثالثة .واملشروع
األهم والذي بدأنا باالعداد
ووضع الدراسات هو
له
جممع بيت الراحة (Aged care
ّ
 )centreللمسنني الذين تزداد

أعدادهم يف جاليتنا .هذا
املشروع سيكون على األرض
اجلديدة اليت اشرتاها دير مار
شربل يف السنة املاضية.
باإلضافة إىل جتديد هول
الدير وإقامة بعض الرتتيبات
العملية يف الكنيسة.
* اإلجنازات اليت حتققت
واملشاريع اليت ُأجنزت حتتاج
يتم
ملاليني الدوالرات ،فكيف ّ
تأمني هذه األموال؟
إن كل املشاريع السابقة
 ّواحلالية واملستقبلية ال ميكن
القيام بها دون معونة اهلل
وشفاعة القديس شربل.
إن األموال تأمنت من
وبالتالي ّ
مصادر ثالث :أو ً
ال الرهبانية
اللبنانية املارونية
واالدخار
ّ
الذي يقوم به أبناؤها العاملون
يف الرسالة ،وبالتالي من
ِ
تقدميات الدولة
واملنح اليت
استطعنا تأمينها ،وبالتالي
من تقدميات احملسنني من
أبناء اجلالية وهلم ّ
كل الشكر
والتقدير واحملبة مين شخصيًا
اللبنانية
الرهبانية
ومن
املارونية.
* ما هو العدد التقرييب لرعية
مار شربل؟
 حنن اليوم ما زلنا يف منتصفالطريق ملشروع احصاء الرعية
والذي بدأ السنة املاضية
ونأمل مع نهاية العام احلالي
أن نتمكن من إعطاء رقم
دقيق لعدد أبناء رعية مار
شربل ولكن ميكن القول أنه
يفوق  15ألف شخص.
* زار اسرتاليا يف شهر أيلول
من العام املاضي  2011قدس
االب العام طنوس نعمه ،هل
لنا ان تضعنا يف أجواء هذه
الزيارة؟
 زيارة قدس األب العامطنوس نعمه السامي االحرتام
كان هلا عميق األثر يف قلوب
أبناء الرهبانية  -اآلباء يف دير
مار شربل ومركز نار نعمة
اهلل احلرديين يف آبن ،وهي
الزيارة االوىل له بعد انتخابه
رئيسا عاما للرهبانية اللبنانية
املارونية .وكانت للزيارة

أهداف ثالثة:
او ً
ال :القيام بالزيارة القانوينة
للجماعة الرهبانية يف اسرتاليا
وذلك لتفقد أحوال الرهبان
العاملني يف الرسالة والعطاء
توجيهاته للمرحلة املقبلة.
ثانيا :افتتاح القاعة املتعددة
وجهات االستعمال يف املدرسة
وقد شكل احلدث مناسبة
اسرتالية
وروحية
وطنية
ولبنانية فريدة من نوعها.
ثالثا :تفقد احوال اجلالية
اللبنانية واملارونية والتعرف
أكثر عليها اللقاء بها.
* هل أنت
راض عن جتاوب
ٍ
الرعية معكم؟
 رعية مار شربل وأبناؤهاحاضرون دائمًا يف صالتي
ّ
وعملي وهلم يف قليب
كل
ّ
حمبة ،وأريد أن
أؤكد أنهم
ّ
يتجاوبون معنا يف العمل
ويلبون
الرعوي بشكل رائع
ّ
النداء يف ّ
مرة حنتاجهم
كل ّ
لعمل اخلري أو جلمع التربعات
للمساعدة يف لبنان أو هنا
يف أسرتاليا وهذا شيء
ّ
فريد وأشكر اهلل عليه
كل
يوم.
تودون
* هل من كلمة أخرية ّ
توجيهها؟
 كلميت األخرية هي كلمةشكر لكم استاذ أنطونيوس
بو رزق وجلريدة اهلريالد على
ما خصصتموني به يف هذه
املقابلة .واريد ان اؤكد ان
احلضور اللبناني بشكل عام
واملسيحي بشكل خاص يف
أوسرتاليا هو رسالة ألنه
امتداد للبنان الذي قال عنه
قداسة البابا يوحنا بولس
الثاني أنه أكثر من بلد ،إنه
رسالة .رسالتنا هنا أن حنافظ
على تراثنا وتقاليدنا وعلى
القيم اللبنانية واملسيحية وأن
ننخرط بالتالي بكل قوانا يف
بلدنا أوسرتاليا الذي أعطانا
الكثري ،وفتح أمامنا جماالت
خمتلفة للعمل واإلبداع فنقف
مع بعضنا البعض موقف
احملبة لبلدنا األم لبنان وموقف
الوفاء والشكر لبلدنا احلبيب
أوسرتاليا.
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اعالنات

افران اهلدى للمعجنات
نقدم يوميا
وعلى مدار
االسبوع
ألذ واشهى
اطباق
املعجنات

مناقيش -لحم بعجني فطاير بجبنة -
فطاير بسبانغ وغريها الكثري
الصبحية راقية عند فادي حنا مع جلسة مريحة
سيدات يعملن بذوق رفيع

صدق يف املعاملة  -خربة  -نظافة
Tel: (03) 9354 2340
395 Sydney Rd, Coburg

حمالت اهلدى للمواد الغذائية

لصاحبها فادي حنا
سوبرماركت حبد ذاتها

كل ما
تريدينه
سيدتي
من حبوب
وزيوت
ومعلبات وكل ما يحتاجه املطبخ
اللبناني والعربي من جميع انواع
املواد الغذائية يتوفر يف محالت
الهدى للمواد الغذائية
Tel: (03) 9354 2340
393 Sydney Rd, Coburg

يتقدم ر ئيس بلدية أوبرن

روني عويك

ومجيع أعضاء اجمللس البلدي واملوظفني

بأحر التهاني
من اجملتمع االسرتالي عامة واجلالية العربية يف
منطقة أوبرن خاصة

مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املبارك
أعادها اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم بألف خري

Councillor Ronney Oueik
Mayor Auburn City

ويعلن أن أبواب مكتبه مفتوحة لتلقي الشكاوى وتقديم املساعدة واالستماع
لكل رأي من شأنه تحسني أداء العمل البلدي
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كتابات

ماذا بعد امليالد؟

ذوّ َ
بت قليب

مرت اإلحتفاالت بامليالد و الفرح و التعب
لقد ّ
عيدنا بعضنا بعضًا،
و التمجيد .اجتمعنا كعائلةّ ،
أكلنا و شربنا و تبادلنا اهلدايا.
رأينا املالئكة و مسعنا “  ...مجهور من اجلند
مسبحني املولود اجلديد و قائلني :اجملد
السماوي
ِّ
هلل يف األعالي و على األرض السالم و يف الناس
املسرة “ (لوقا .)14 -13 :2
َّ

الشاعر السيد أمحد احلسيين
يا ساكنا مين احلشا مرتبعا

يكفي صدودا يف هواك االدمعا

ُ
فأجبته
يا قلب ناداني اهلوى

قل للبيب عن األذى يرتفعا

قد أحبرت يف دمعيت سفن اهلوى
ّ
فتقطعا
موجها
حتى تالطم
ُ

وقفت ببابه متسائال
حتى
ُ

أسكنت قليب ام خرقت األضلعا
َ

وسرقت مين خلسة نار اهلوى
ام ّ
الوجد املهيمن مسرعا
شفين
ُ

يا قلب خذ مين للبيب عالمًة

َ
خلته فرجائي ان تركعا
إن

ُ
فاحلياة ذميمٌة
يا قلب صربًا
اللحاظ

ّ
متنعا

حر
بادلته
ّ
يا ناعس الطرف الذي أهويته

بت روحي يف الوجود لتسطعا
ذو َ
ّ

لو ّ
ُ
عانيته
شفك الوجد الذي

تصدعا
عبئا على صدر احلبيب
ّ

لبكيتين بني اخلبا متجهمًا

احملب على احلبيب تضرعا
قلب
ّ
ُ

ٍ
وذرفت دمعك يف صبابة
موله

توزعا
ملا سقى شهد الرضاب ّ

ال الئمي يف حّبها لعذرتين
سحر اجلمال اماط عنها الربقعا
ُ

يا حاكما اهل اهلوى بدالله
يشد االصبعا
جلماله دومًا
ّ
عن معصمي ّ
فك القيود لربهٍة
متضوعا
يا غافيًا يف مهجيت
ّ

من ديوان الغدير

انتعشت قلوبنا بسماع موسيقى املالئكة  ،و لكن
املالئكة و املوسيقى بعد أن مكثوا معنا على
مدة من الزمن عادوا فارتفعوا عنا “ .و
األرض ّ
ملا مضت عنهم املالئكة إىل السماء( ”...لوقا
.)15 :2
اليومية
اشرتوا
الشعور
ُيضعف

املعيدون إىل أرضهم و واقع احلياة
رجع
ّ
عاد ليضعط جمددًا على أعصابهم .لقد
و صرفوا بدون حساب و ال تفكري .و
ً
عادة بعد األعياد،
باإلحباط الذي يأتي
إرادتهم.
بنوا قصور تصوراتهم قبل العيد اليت ال تلبث أن
تسقط كلها بعد ساعة أو ساعتني من التعييد.
انتظروا و تأملوا بالكثري .كل ذلك كان حسنًا،
مر الوقت
لكنه ملدة قصرية من حياتهم .لقد ّ
كالربق ليعودوا إىل واقعهم و يواجهوا نفس
املصاعب و األمراض ،الفقر و القساوة و اإلبتزاز
و احلروب....
فإذا كان هذا كل ما يقدمه امليالد  ،عندها يكون
حدثًا عابرًا .وإذا رفع روحنا و لربهة فحسب لتعود
و تهبط يف اليأس ،فامليالد ليس فرحًا و ال
المسرة .يف الواقع امليالد ليس كذلك،
سالمًا و
ّ
و قصد اهلل مل يكن كذلك أيضًا.
سأتكلم باختصار عن الرعاة ،مريم ،و اجملوس ،و
نرى كيف غيرَّ امليالد حياتهم.
الرعاة:
يقول لنا اإلجنيلي لوقا يف ( “ )20 :2ثم رجع الرعاة
يسبحونه على كل ما مسعوه
ميجدون اهلل و
و هم ّ
ّ
و رأوه كما قيل هلم”  .توجه الرعاة إىل بيت حلم
يرن يف آذانهم .رأوا الطفل
وكان صوت املالئكة ّ
تعجبوا من املشهد .ثم كان
اإلهلي يف املذود و
ّ
من الضروري يف اليوم “ الذي بعد “ أن يرجعوا
إىل قراهم ،إىل احلقول و املواشي و اإلهتمام
بها .إىل نفس احلقول ،نفس القطيع ،و لكن
مبفهوم جديد .يقول اإلجنيلي لوقا“ :كانوا ُي ّ
رمنون
و هم راجعون ،و كأن جمد تلك الليلة يسري معهم
لبقية أيام حياتهم” ،للتخفيف من تعب “ اليوم
الذي بعد “ و للتخلص من اإلحباط.
لقد حصلت أمور عجيبة ليلة العيد .رأوا اهلل
ي كل
متجسدًا ،التقطوا نظرة من النعيم .تغ ّ
ّ
شيء .كانت السماء تلمع بنور جديد .أصبح
العتيق جديدًا .دخلت إىل حياتهم خيوط نور
براقة و جديدة .نعم لقد عادوا إىل نفس احلقول
و اهلضاب ،لكنها و بنفس الوقت كانت جديدة،
حياة جديدة مليئة متجيدًا هلل و مليئة بالفرح ،باخلرب
السار بابن اهلل .إن الشخص الذي جعل التجديد
ممكنًا هو “ عمانوئيل – اهلل معنا “ .قال أحد
الشبيبة “ :تهب الرياح ،تتساقط الثلوج ،لكن
تـدفئ العامل”.
حمبة اهلل الصادرة من مذوده ُ

-2أم اهلل:
دعونا ننظر إىل كيفية تأثري امليالد على أم اهلل.
ُيعطينا كتاب العهد اجلديد تعبريًا هو من أمجل ما
تعجبوا من قول
قيل عنه “ ،و كل الذين مسعوا
ّ
الرعاة هلم” .لكن مريم ِ
حفظت كل شيء يف
صدرها “ِ .
حفظت امليالد يف قلبها و مل تسمح
بإخراجه منه .تساءلت يف قلبها عن كل ما نظرته
حية بالصالة و التأمل.
و مسعته .أبقت الرؤية ّ
أما بالنسبة هلذه األم العذراء ،فسوف لن يكون
هناك من إحباط “ يف اليوم الذي يتبع “.

من عروض «أيام قرطاج املسرحية»

اجملوس:
أخريًا سألقي نظرة على اجملوس .عندما عرفوا
مبؤامرة هريودس لقتل الصيب ،بطلبه منهم أن
يعودوا إليه ليعلموه أين هو ،ليأتي و يسجد له،
مل يرجعوا إىل أورشليم ،لكنهم “ ذهبوا بطريق
آخر “ ،كما كتب اإلجنيلي متى .ماذا عنى اإلجنيلي
بقوله هذا؟ ال شك بأنه عنى أنهم أخذوا طريقًا
آخر غري الطريق اليت اتبعوها حتى ُيبعدوا قتلة
هريودس عن الصيب .لكن أال ميكن أن تعين هذه
العبارة أكثر من ذلك؟ أفال ميكن أن تعين بأنهم
رجعوا إىل بيوتهم عن طريق آخر باملعنى الروحي؟
ما رأوه يف املذود غيّ حياتهم .ال ميكن ملن
جيتمع باملسيح بإميان ،و لو ملرة واحدة ،أن يعود
و يبقى كما كان :مبادؤه ،أهدافه ،تصرفاته مل
تبق نفسها .مل تعد طريقة احلياة السابقة مقبولة
و ُمرضية .عليه أن جيد طريقة حياة أخرى يف
أورشليم الروحية.
بعد بضعة أيام من امليالدَ ،يصل رأس السنة.
وكمثل اجملوس ،رأينا النجم ،مثلهم تبعناه إىل
قدمنا له هدايانا،
بيت حلم ،مثلهم سجدنا للطفلّ ،
و قبلناه يف مذود روحنا -باملناولة .و اآلن ،دعونا
نسري بطريق أخرى ،طريق اهلل ،تاركني وراءنا
اخلوف ،املماحكات املاضية ،اخلطايا القدمية،
األحزان القدمية .دعونا نسري حنو املستقبل مع
املسيح ،بتواضع ،بلطف ،مبحبة ،بشعور أعمق
لآلخر ،ملساعدته ،لتحقيق وطأة حاجاته ،و بنفس
الوقت بشعور أعمق حلضور املسيح خملصنا ،معنا
املولود عمانوئيل –” اهلل معنا “.
العلية ،علينا
نزل زينة امليالد لنحفظها يف
و إذ ُن ِ
ّ
نزل معها املسيح .مكان سكن املسيح
أن ال ُن ِ
العلية ،انه غرفة اجللوس ،غرفة النوم،
ليس
ّ
قلوبنا و لكل أيام السنة .حضوره معنا هو جوهر
و هدف امليالد.
كتب أحدهم:
نعيد ليوم امليالد؟
ملاذا ِّ
أرض بعيدة؟
لوالدة طفل يف
ٍ
للمعان جنم يف غياهب الصحراء؟
نعم هذه األمور هي قسم من امليالد،
املالئكة و اجملوس و النجم الالمع،
لكن جوهر و قلب امليالد هو
حضور املسيح ليسكن يف حياتك و حياتي
إذا سكن املسيح يف قلبك و قليب ،سوف
لن يكون هناك من “ إحباط يف اليوم التالي
للميالد.
حضوره سيجعل من اليوم الذي يليه “ حارًا مبحبته،
بغفرانه ،و بنعمته” .
-3لقد وصلت زيارتنا لبيت حلم خلامتتها :و كالرعاة
سنعود إىل روتينية حياتنا و واجباتنا مرنّني
متجدد باهلل .و كاجملوس سنرجع بطريق
بإميان
ّ
أخرى ،طريق املسيح ،طريق السالم ،احملبة و
سنحافظ يف قلوبنا على معنى
الفرح .و كأم اهللُ ،
والدة املسيح لتعطيها أهدافًا جديدة ،فرحًا جديدًا
للسنة املقبلة و لكل حياتنا.
أرسل أحدهم يومًا بطاقة معايدة مبناسبة امليالد
لصديق جاء فيها:
عندما توقفت ترنيمة املالئكة
عندما اختفى النجم يف السماء
عندما وصل امللوك و األمراء إىل منازهلم
عندما عاد الرعاة إىل قطعانهم
آنذاك يبدأ عمل املسيح فينا
لنجد الضائع
لنشفي مكسور القلب
لنزور املسجون
لنبين الوطن
لنحل السالم بني األخوة
لنخلق موسيقى للقلوب
هللويا ! للطفل مولود.
آميـــــن

املرتوبوليت بولس صليبا

حلولت نفسي اىل بائع خضار،
“لو كنت أنا أناّ ،
وأشعلت جسدي يف امليدان ،وكتبت امسك على
اجلدران ،وزرعت رصاصة يف جسدي ،وجلعلت
من جرحي ينبوعًا يروي ظمأ املاليني ،ورددت
امسك على مدى سنة كاملة من أيام اجلمع:
ثريا ،ثريا ،ثريا ،حرية حرية” .هذه كلمات مل
يكتبها شكسبري يف “الليلة الثانية عشرة” ،اليت
عاد إليها املخرج الكوييت سليمان البسام يف
مسرحيته “ودار الفلك” ،بل هي كلمات تقوهلا
السورية أمل عمران ،املمثلة يف عرض البسام
اجلديد ،وقد أشعلت مجهور املسرح البلدي يف
تونس الذي سرعان ما التقط التحية.
ومعروف أن البسام قدم عرضه هذا قبيل اندالع
الثورات العربية ،وقد اضطرته هذه إىل إعادة
النظر مبسرحيته اليت باتت تضم إشارات أكثر
تفاؤ ً
ال من بينها عبارة اخلتام اليت تقول “نريد أن
نعيش ،نريد أن نطري”.
تعود مسرحية “ودار الفلك” إىل سنوات
الستينيات من القرن الفائت ،حيث قدمت
مسرحية شكسبري “الليلة الثانية عشرة” يف بلد
املخرج ،يف فرتة تعترب ذهبية بالنسبة للحريات.
وملا كان التسجيل القديم والتالف يف معظم
أجزائه ،عالمة على زمن مجيل ،وحجة لدى الشباب
الطاحمني للتغيري ،فإن النظام يسعى “لوأد هذا
اخلليط اخلطري من احلنني إىل الفرتة الذهبية من
املاضي وإرادة التغيري يف احلاضر ،وحرصًا منه
على جتميل صورته يف اخلارج يعمد النظام إلعادة
تركيب املسرحية احملظورة وإدانتها علنًا”.
وعلى ذلك سنرى على اخلشبة جلنة متثل هيئات
ووزارات ،ستعود إىل الشريط شبه التالف،
لتستعرض أجزاء منه ،ولتعيد متثيل أجزاء
مفقودة من العمل .اخلشبة أشبه مبخترب حقيقي
لرتميم املخطوطات القدمية ،لكن أعضاء اللجنة
سيتورطون يف العملية املسرحية ،مبا يشبه
املؤامرة املضادة لرغبة النظام املسيطر ،الذي
ميثله هنا خمرج ،هو البسام نفسه ،إذ يلعب
دور خمرج مدجن ميثل وجهة النظر الرمسية.
لكن العرض هذه املرة أخفق يف مواضع عدة
يف إيضاح اللعبة املسرحية املركبة ،حيث يقوم
أساسًا على تقنية املسرحة (مسرحية بقلب
املسرحية) ،ورمبا ساهم البسام ،ممث ًال هنا هذه
املرة ومديرًا للعبة ،بإفالت خيوطها من املمثلني،
واجلمهور تاليًا .بل رمبا ألن البسام مل يكن ممث ًال
كفاية ،يف دور حيتاج إىل ممثل ،ما دام جيسد
املخرج املدجن ،ممثل السلطة.
لكن ال شك يف أن العمل ينطوي على فكرة
ونص مثري لالهتمام ،وكذلك على أداء مجيل
لكارول عبود ونوار يوسف ،وبارع ألمل عمران
وفايز قزق ،وفيصل العمريي.
يف مسرحية “آخر ساعة” لعز الدين قنون ،اليت
تلعب دور البطولة فيها ليلى طوبال نقاش
ملوضوعة املوت واحلياة ،حيث يدق املوت باب
جنمة ،وهذا هو الدور الذي تلعبه طوبال ،لكن
املوت مينحها ساعة واحدة فحسب ،تروح عربها
تستعيد حياتها كما لو كان ذلك هو الشريط
السريع الذي يرى املرء فيه كل حياته جمسدة
أمام عينيه بثوان (هكذا درج أمر خميلتنا).
تسرد جنمة حكاية عذابها بعد موت والدتها،
ولعل فكرة العمل تتيح أساسًا كتابة متقطعة
انتقائية للنص ،إذ بإمكان املرء واحلال هذه أن
يعود إىل مقاطع عشوائية من ذاكرته .كما حيضر
يف العرض أخ لنجمة ما زال يف طور مراهقته
لنستكشف حكايته ومشاكله ،واملربية اليت كانت
عشيقة لوالدها .ودائمًا هناك هذا التجاور بني
الرتاجيديا والضحك ،بني أكثر اللحظات رهبة،
وأكثرها تهتكًا ورغبة يف خرق املقدس .كيف
يشعر املرء وهو يوزع النعوات جلنازته ،وحني
يصطدم برتتيب تفاصيل اجلنازة ،من قرب وكفن
وورود وسواها؟ هنا حتضر مفارقات شديدة
التنافر.
يف “آخر ساعة” قدمت طوبال أداء متماسكًا،
الالفت فيه هو احلضور الدائم للجسد ،ويبدو
أن هذا بالذات كان هاجس املخرج ،حيث كل
شخصيات العرض تقدم أدوارها حبضور جسدي
مدروس ،يكاد يكون أقرب إىل الرقص.
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

صفحة 25

Saturday 14 January 2012

السبت  14كانون الثاني 2012

ملبورن

ال مرياج

Page 25

Melbourne

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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مسعوديات

لعل التذكري ينفع

بقلم كميل مسعود
من منكم ال يتذكر يوم دخلت سورية اىل لبنان!
من منكم ال يتذكر كيف ُأستقبلت بالزغاريد والورود
والرياحني!
من منكم ال يتذكر الوعود اليت أغدقت عليها!
من منكم ال يتذكر اقواس النصر اليت ُرفعت يف استقباهلا!
من منكم ال يتذكر من حارب سورية يوم كانت يف لبنان!!
اذا كنتم ال تتذكرون ...فاني ّ
أذكركم!
دخلت سورية اىل لبنان يف العام  1976واستقبلت بالزغاريد
والورود والرياحني واالبتهاجات وفتحتم قلوبكم وشرعتم
ابواب بيوتكم ووعدمتوها بأغلى ما عندكم.
هل نسيتم يوم كان غازي كنعان يستدعيكم واحدا تلو اآلخر
اىل عنجر ليؤنبكم على اعمالكم؟
اال تتذكرون يوم سلمتم مفتاح مدينة بريوت عاصمة وطنكم
لبنان اىل عبد احلليم خدام؟
اال تتذكرون زياراتكم املتكررة اىل سورية لتأدية الطاعة
هناك؟
هل نسيتم ام تناسيتم ان العماد ميشال عون بقي وحيدا
حيارب سورية يف لبنان وقد اتهمتموه باخليانة العظمى وكم
من امللفات ُأ ِ
رسلت حبقه اىل القضاء بسبب معارضته وحماربته
للجيش السوري؟
وبعد خروج سورية من لبنان قال العماد اليوم نريد افضل
العالقات معها ضمن احرتام وسيادة البلدين.
لتعود االتهامات من جديد والكالم بان العماد عون رجل خائن
جيب حماكمته .يعين ان بعض قوى الرابع عشر من شباط
ترى ان التعامل مع اسرائيل افضل بكثري ممن التعامل مع
سورية.
وفجأة انقلبت هذه القوى وراحت عرب وسائل اعالمها تشيد
بسورية وتثين على رئيسها بعد ان قام سعد احلريري بزيارة
اىل سورية واجتماعه بالرئيس االسد وقدم اعتذاره بالقول ان
سورية بريئة من دم والده وكان قد سبق وقدم اعتذارا مماثال
لسماحة السيد حسن نصر اهلل.
بعض قوى الرابع عشر من شباط ويف ختام اجتماعها االسبوعي
اصدرت بيانا طالبت فيه عدم ربط لبنان بسورية ..ان مثل
هذا الكالم مردود الصحابه النه ما من احد على االطالق طالب
بربط لبنان بسورية.
بينما هم ويف منتصف الثمانينات وعدوا عبد احلليم خدام
وغازي كنعان بان لبنان سيكون حمافظة سورية ..هل نسوا
ام تناسوا كل ما قالوه اثناء وجود سورية يف لبنان؟
سورية وبعد خروجها من لبنان مل تعد تتدخل يف شؤوننا
الداخلية بينما البعض من اللبنانيني يتدخلون علنا بالشؤون
السورية الداخلية ال بل يطالبون باسقاط النظام يف سورية..
اليس هذا قمة العيب؟
ان مثل هذا الكالم مل يعد مقبوال يف احلياة السياسية
الن الشعب مل يعد قطيعا ينساق او يصدق ما تقوله هذه
القوى.
ايها االخوة ،اذا كنتم قد تقبلتم دعوة هيالري كلينتون ونائبها
وروجتم هلا فان احلرب لن تهدأ ال
جيفري فيلتمان وسرمت بها
ّ
هنا وال هناك ..صدقوني.
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كتاب من قنصلية لبنان العامة يف فيكتوريا اىل وزارة اخلارجية واملغرتبني يف لبنان
أرسلت قنصلية لبنان العامة يف فيكتوريا الكتاب التالي اىل وزارة
الخارجية واملغرتبني يف لبنان حصلت «الهريالد» على نسخة منه
قنصلية لبنان العامة
CONSULATE GENERAL OF LEBANON
معالي وزير اخلارجية واملغرتبني
مديرية الشؤون األغرتابية
فاكس رقم /1097و3/
املوضوع :متثال املغرتب اللبناني يف ملبورن
ملبورن يف 2011/11/2
علمت أن معالي وزير األعالم األستاذ وليد الداعوق سوف
ُ
يزور ملبورن الشهر احلالي للمشاركة يف إزاحة الستار عن
متثال املغرتب اللبناني بتاريخ  19تشرين الثاني الذي ينظمه
ما يسمى بفرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف ملبورن.
ال بد لي من لفت جانب الوزارة إىل النقاط التالية البالغة
األهمية واحلساسية يف هذا اخلصوص:
 يتوافق تاريخ هذا األحتفال مع موعد إنعقاد املؤمتر العامليالرابع عشر للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل برئاسة السيد
صار خالله
أمحد ناصر يف بريوت والذي من املقرر أن ُي َ
إىل إنتخاب هيئة جديدة للجامعة يف إطار السعي لتعزيزها
وتفعيلها وتوحيدها دعمًا لألغرتاب اللبناني وصونًا له من
األنقسامات وتقوية روابطه بوطنه األم لبنان .وبالتالي يسهم
ويعمق
هذا األحتفال يف ضرب هذا املسعى لتوحيد اجلامعة
ّ
الشرخ داخلها.
يدعيان أنهما للجامعة اللبنانية
ملبورن
يف
 مثة فرعانّ
الثقافية ،والالفت أن كليهما ال يتبع لرئاسة السيد أمحد ناصر
وال يعرتفان بها ،ومع ذلك يناصبان العداء املطلق أحدهما
لآلخر ويقاطعان نشاطات بعضهما ،ويعود اإلنقسام واخلالفات
شخصية مرتاكمة،
احلادة بينهما حلساسيات وخالفات وعداوات
ّ
مما حيدث شرخًا عميقًا يف صفوف اجلالية ،وخيلق إمتعاضًا
كبريًا لدى معظم أبناء اجلالية والشخصيات البارزة والفاعلة
سياسيًا وإقتصاديًا وماليًا ومهنيًا فيها ،إذ حيول هذا املوضوع
دون اإلستفادة من هذه الطاقات الكبرية والقيام بأي عمل
وحدوي جامع يعزز مكانة اجلالية ويرفع شأنها.
 أدت هذه املمارسات واخلالفات املستشرية إىل إحلاق أذىوضرر بالغني بصورة لبنان واللبنانيني لدى السلطات الرمسية
واحمللية األسرتالية كما لدى اجملتمع واألعالم األسرتالي،
ذكرت،
وخصوصًا لدى الشخصيات الفاعلة والناجحة ،كما
ُ
ولدى اجليل الناشىء من األسرتاليني من أصل لبناني والذين
يفضلون جراء ذلك اإلبتعاد عن اجلالية وبالتالي عن لبنان.
 ال يشارك النائبان الوحيدان من أصل لبناني يف برملان واليةفيكتوريا نزيه األمسر ومارلني كريوز يف هذا األحتفال ،علمًا
أنهما يدأبان على العمل لرفع شأن اجلالية اللبنانية يف ملبورن،
وحيرصان بصدق على تعزيز العالقات بني لبنان وفيكتوريا،
وقد مت مببادرة منهما إنشاء جلنة صداقة برملانية يف فيكتوريا
مع لبنان( .برقيتنا رقم  5/1204تاريخ ِ 2009/8/25
وكتابنا
رقم  5/272تاريخ  )2011/9/23كما ال يشارك النائب من أصل
سوري والقريب جدًا من هذه القنصلية ومن اجلالية اللبنانية
يف ملبورن خليل عيدي.
 ال تشارك يف األحتفال غرفة التجارة والصناعة اللبنانية –األسرتالية يف فيكتوريا اليت مت إنشاؤها مؤخرًا مببادرة من
هذه البعثة وتضم كبار رجال األعمال واملهنني اللبنانيني يف
فيكتوريا( ،برقيتنا رقم  12/1021تاريخ  ،)2011/3/31وذلك
لعدم رغبتهم بالتورط يف خالفات ال طائل منها سوى شرذمة
اجلالية.
 ال تشارك فعاليات عديدة وشخصيات مرموقة ومجعياتتشكل متثي ًال واسعًا يف اجلالية.
 أبلغتين السلطات الرمسية يف فيكتوريا أنها تلقت عددًاكبريًا من اإلتصاالت من جهات وشخصيات يف اجلالية اللبنانية
تقول أن التمثال ال ميثلها وال ميثل اجلالية ،وأفادتين أنه هلذا
السبب سوف يكون من الصعب حتديد مواعيد رمسية ملعالي
الوزير الداعوق مع وزراء ومسؤولني رمسيني خالل وجوده يف
ملبورن.
 يهدد عدد كبري من اللبنانيني يف ملبورن من الذين يقاطعوناألحتفال بالقيام حبملة تصعيدية ضده وعقد مؤمترات تشهريية،
تردد أن إحدى اجلمعيات بدأت األعداد إلقامة متثال آخر
كما ّ
للمغرتب اللبناني يف ملبورن.
سعيت مع كافة األطراف جلمعهم ولو باحلد األدنى وتهدئة
ُ
األمور ،وإقرتحت بذل حماوالت لتحقيق شبه إمجاع للمشروع
ملا فيه مصلحة اجلالية ،وإذا تعذر األمر تأجيل املسألة حلني
تثمر اجلهود اليت تبذهلا السلطات اللبنانية بالتعاون مع
مسؤولي اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل لتوحيدها ،والذي
يندرج املؤمتر العاملي الرابع عشر للجامعة املقرر عقده يف
 19اجلاري يف إطارها ،على هذا األمر ينعكس إجيابًا على
اجلالية يف ملبورن فتكون عندها إقامة التمثال مناسبة جتتمع

ُ
مكونات اجلالية .لكن املساعي اليت
حوهلا معظم
تؤد
بذلتها مل ِّ
ّ
إىل نتيجة ألصطدامها بعمق وحدة اخلالفات املرتاكمة ومضى
اجلانب املنظم ،رغم صفاته التمثيلية الضعيفة ،يف اإلعداد
للمناسبة.
 لكافة اإلعتبارات املعروفة أعاله ،سوف يسهم هذا املشروعيف ضرب جهود توحيد اجلامعة على املستوى العاملي من
جهة وزيادة وتعميق الشرخ واخلالفات يف صفوف اجلالية يف
ملبورن بشكل خطري من جهة آخرى.
 خالل الزيارة اليت قام بها معالي وزيرا السياحة والثقافةيف احلكومة السابقة األستاذ فادي عبود واألستاذ سليم ورده
إىل ملبورن يف شباط  2010برتتيب من اجلهة نفسها اليت
تقيم التمثال اآلن ،حدثت إضطرابات كبرية بني أبناء اجلالية
بسبب اخلالفات املذكورة وصلت إىل حد التدافع على املطار
أدت هذه اخلالفات
مما حدا بالشرطة األسرتالية للتدخل .وقد ّ
إىل إفشال الزيارة وشل برناجمها بشكل شبه كامل ،مما أثار
إمتعاضا كبريًا لدى الوزيرين اللذين أبلغاني أنه كان يتوجب
على هذه البعثة إفادتهما بصورة الوضع قبل الزيارة لكي
أجبت أن هذه البعثة مل ُت ّ
بلغ رمسيًا
يصرفا النظر عنها ،لكنين
ُ
عرب وزارة اخلارجية واملغرتبني بالزيارة ومل تشرتك يف تنظيمها
الذي تولته جمموعة من اللبنانيني.
 ال شك يف أن معالي وزير األعالم يرغب من خالل مشاركتهحبفل إزاحة الستار عن متثال املغرتب يف ملبورن يف إظهار دعم
احلكومة اللبنانية األغرتاب اللبناني ،لكنين أرى أن املشاركة
الرمسية يف هذه املناسبة ،نظرًا للمعطيات واألعتبارات
املعروضة أعاله ،غري منسجمة مع جهود احلكومة اللبنانية لتوحيد
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل .كما أرى أن زيارة معالي
وزير األعالم إىل ملبورن – إذا حصلت – للمشاركة يف إزاحة
الستار عن متثال املغرتب ،سوف تعرتيها إشكاليات عديدة إذ
حدة اخلالفات واالنقسامات بني أبناء اجلالية
ستنعكس عليها ّ
بشكل سليب جدًا .لذا إرتأيت وضع معاليكم ومعالي وزير
االعالم يف صورة الوضع احلقيقية الختاذ القرار املالئم من
قبلكم.
يرجى التفضل بإبالغي رأيكم وتعليماتكم بهذا الشأن.
وتفضلوا بقبول االحرتام.
القنصل العام
هنري قسطون

قداس على نية املكرم
البطريرك اسطفان الدويهي
مجعية
تدعو
سيدة زغرتا ابناء
اجلالية اللبنانية
يف
للمشاركة
القداس االهلي
سيقام
الذي
الساعة احلادية
ظهرا
عشرة
بتاريخ - 1 - 22
 2012يف كنسة
لبنان
سيدة
يف
املارونية
ملبورن.
الدعوة عامة

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

رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف فيكتوريا يومل جمللس الوالية واجمللس القاري
مبناسبة األعياد

*طوني يعقوب ،طوني شربل وديفيد وديانا األسمر*
مبناسبة األعياد اجمليدة ،أقام رئيس اجلامعة اللبنانية يف فيكتوريا
السيد يوسف سابا حفل عشاء يف منزله ،وذلك يوم األربعاء الواقع
فيه  4كانون الثاني ،متيز بالرتتيب والزوق والكرم ،حضره كل من
رئيس اجمللس القاري السيد أنطوان يعقوب ،رئيسة بلدية داربني
ديانا أمسر ،الرئيس السابق للمجلس القاري احملامي سريادور
األمسر ،األمني العام السابق السيد دايفيد أمسر ،األمني العام
السابق السيد عبدو جباني وعقيلته ،الرئيس السابق للجامعة يف
فيكتوريا املهندس أنطوان احلصري وعقيلته ،الرئيس السابق
للجامعة السيد سايد حامت وعقيلته ،أعضاء اللجنة التنفيذية مع
عائالتهم ،رؤساء الفروع يف فيكتوريا مع عائالتهم ،مدير إذاعة
صوت لبنان االستاذ طوني شربل.
السيد يوسف سابا والسيدة هيالنة عقيلته ،رحبا باملدعوين أمجل
ترحيب وبعيدًا عن الربتوكول قال السيد سابا ان كل فرد منكم
هو صاحب الدعوة وكلنا أهل الدار ،وشكر مجيع احلضور لتلبيتهم
الدعوة وقدم التهاني للرئيس القاري املنتخب السيد أنطوان يعقوب
متمنيًا له التوفيق والنجاح يف مهمته اجلديدة مع اجمللس اجلديد.

*يوسف سابا ،أنطوني حصري ،سريادور األسمر ،زياد األسطا
وأيف الشيخ*

وقدم لوحة رمزية باسم اجلامعة يف فيكتوريا للسيد يعقوب عربون
وفاء وتقدير لتضحياته من أجل املصلحة العامة ومن أجل حرية
وسيادة واستقالل لبنان ،كما وقدم لوحة رمزية أيضًا إىل السيدة
ديانا أمسر عربون وفاء وتقدير خلدماتها ألبناء اجلالية وللجامعة
اللبنانية والزاحة الستار عن متثال املغرتب اللبناني ويف ختام كلمته
شدد على الوحدة بني اللبنانيني يف هذا املقلب من األرض.
ورد السيد يعقوب بكلمة شكر فيها السيد سابا مع عقيلته على
االستقبال الرائع وحسن الضيافة ،وشكره مع اهليئة التنفيذية على
التقدير خلدماته وتضحياته يف سبيل اجلامعة اللبنانية ،كما وشكرت
السيدة أمسر الرئيس سابا مع عقيلته على االستقبال الكريم ومتنت
للجنة التنفيذية التوفيق والنجاح بكل أعماهلا.
ختلل العشاء تبادل احلديث حول وضع اجلامعة بشكل خاص واجلالية
بشكل عام وعن األعمال املستقبلية ،يف حني شكراحلضور سابا على
الدور الكبري الذي لعبه يف الفرتة األخرية خصوصًا يف اقامت متثال
املغرتب اللبناني يف ملبورن حبضور معالي وزير االعالم الدكتور
وليد داعوق ،السفرياللبناني الدكتور جان دانيال والرئيس العاملي

*سايد حاتم ،عبدو بجاني وحبيب خوري*

*جربان وهيالني سابا*
للجامعة الشيخ عيد شدراوي وحشد من املسؤولني االسرتاليني
واللبنانيني.
وعندا املساء غادر اجلميع شاكرين السيد سابا ،على هذا اللقاء
العائلي واجلامع ،والسيدة عقيلته على حسن الضيافة.

ميقاتي ووزراء طرابلس 50 :مليار لرية لباب التبانة
تقف طرابلس منذ سنوات على قارعة احلياة السياسية يف لبنان ،بانتظار
ّ
املخلص مل يظهر بعد .فهل
من ينتشلها من واقعها .لكن ما ُيقلق أن
ينتشل اجتماع الوزراء الطرابلسيني قبل أسبوع عاصمة الشمال من
مأساتها؟
بعد أسابيع من االنتخابات البلدية عام  ،2010طلب الرئيس جنيب ميقاتي
من رئيس بلدية طرابلس «التوافقي» نادر غزال ،وأعضاء اجمللس البلدي
الذين زاروه« ،وضع خطة اسرتاتيجية للمدينة ورسم هوية جديدة هلا،
تساعدهم على حتديد األولويات وتنفيذ املشاريع ،ال أن يغرقوا يف
تفاصيل صغرية».
متر ستة أشهر تقريبًا على والدة التوافق البلدي يف املدينة ،حتى
مل تكد ّ
تبخرت اآلمال اليت علقت عليه .ومع وصول ميقاتي إىل رئاسة احلكومة،
حصة وازنة يف التمثيل احلكومي بلغت  4وزراء،
وحصول طرابلس على ّ
تفاءل كثريون يف أن تكون عودة طرابلس إىل رأس السلطة التنفيذية
دفعًا لنقلها من واقعها البائس حنو واقع أفضل ،ترتسم معه هويتها
اجلديدة.
ّ
ال تنكر غالبية القوى
والنخب يف عاصمة الشمال أن نقل طرابلس من
واقعها احلالي ليس بيد أحد القيام به حاليًا سوى ميقاتي ،وأنه إذا مل يقم
بأي خطوة يف هذا اإلطار ،فلن يفعلها أحد غريه يف املستقبل القريب.
غري أن اآلمال العريضة اليت ّ
علقت على ميقاتي ووزراء طرابلس سرعان ما
يردده مواطنون طرابلسيون
بدأت بالرتاجع .ويكفي أن يستمع املرء إىل ما ّ
من انتقادات حتى يتيقن من ذلك .فمعظم الطرابلسيني يرون أن ميقاتي
والوزراء األربعة «مل يضربوا ضربة واحدة يف املدينة» منذ تأليف احلكومة
قبل حنو  6أشهر.
سجل أول خطوة جلهة اهتمام احلكومة بطرابلس ،متثلت
األسبوع املاضي ّ
يف اجتماع عقده ميقاتي مع وزراء املدينة األربعة يف  3اجلاري يف السرايا
احلكومية ،للبحث يف تنفيذ مشاريع إمنائية فيها .وحبسب مصادره،
فإن الوزيرين حممد الصفدي وفيصل كرامي طالبا بعقده ،على قاعدة
«العيب» .والعيب بالنسبة إىل أحدهما على األقل هو أن تبقى طرابلس
يف وضعها املزري احلالي ،وحصتها يف احلكومة احلالية رئيس جمللس
الوزراء وأربعة وزراء ،بينهم وزير املال ووزير االقتصاد (نقوال حناس).
ّ
ميقاتي استجاب
لـ»نق» الوزيرين .فبحسب بعض املقربني منه« ،يريد
رئيس احلكومة أن يعيد إىل أهل مدينته ولو القليل من حقهم على الدولة
اللبنانية».
حتدث احلاضرون عن أوضاع مدينتهم ،وعدم جواز استمرارها
يف االجتماعّ ،
كما هي .ويف رأيهم ،إن الفرصة متاحة أمامهم لرفع الغنب« ،ولو جزئيًا.
وهذه الفرصة قد ال تتكرر» .تباحثوا قلي ًال يف األولويات .هي معروفة
وال حاجة إىل التفتيش عنها :طرابلس والشمال حباجة إىل كل شيء
بال استثناء .لكن على الصعيد االسرتاتيجي ،مثة  5ملفات مزمنة :مرفأ
طرابلس ،معرض رشيد كرامي الدولي ،املنطقة احلرة ،ومطار القليعات
دبت احلياة يف هذه الشرايني ،تتغري املنطقة برمتها
ومنشآت النفط .وإذا ّ

بسبب آالف فرص العمل اليت ستتوافر ،وألن البنية االقتصادية للشمال
احلزين ستنقلب رأسًا على عقب .وحبسب مصادر اجملتمعني ،تطرق جدول
أعماهلم إىل «كل شيء» أيضًا ،من الزفت وما حتته ،وامللعب البلدي
والسياحة واألسواق ،وصو ً
ال إىل ما تقدم ذكره من مرافق «اسرتاتيجية».
كذلك ،جرى التشديد على أن الشمال «كل ال يتجزأ .وال ميكن فصل
طرابلس ،إمنائيًا ،عن حميطها :من البرتون إىل وادي خالد».
لكن الشمال عامة ،وعاصمته خاصة ،حباجة إىل إنعاش طارئ .توافق
اجملتمعون ،حبسب ما ذكر بعضهم لـ»األخبار» ،على ضرورة رصد مبلغ
صرف معظمه يف طرابلس .وأكثر مناطق
 100مليون دوالر للشمالُ ،
لي َ
املدينة حاجة إىل العالج العاجل هي باب التبانة .قرروا رصد مبلغ 50
مليار لرية للمنطقة املذكورة .واألمر حباجة إىل موافقة من جملس الوزراء.
السؤال ُيطرح من جديد :ما العمل؟ التوافق سيد اجللسة :ننشئ جلنة من
ممثلني عن كل واحد منا تضع لنا تصورات وخطط عمل بنحو عاجل .ويف
اجتماعات الحقة لنا ،نتفق على األولويات ،لنرفع إىل جملس الوزراء عرب
الوزارات واإلدارات املختصة طلبات لتنفيذ هذه املشاريع بصفة عاجلة
أيضًا.
لكن أال يعين ذلك فتح بازار املطالبات املناطقية والطائفية واملذهبية
احملقة يف معظمها؟ جييب أحد الوزراء :لن نطرح شيئًا على جملس الوزراء
قبل التباحث بشأنه مع الكتل املؤلفة للحكومة .وحبسب الوزير ذاته،
ستكون البداية من باب التبانة وبعض أحياء جبل حمسن ،لتنتقل منها إىل
األحياء األقل فقرًا .والحقًا ،سنعمل على وضع تصور للمناطق اليت فيها
تعديات على أمالك الدولة.
ما تسرب من اجتماع السرايا مل ينتشر يف طرابلس بعد .وما يثري القلق
تقدم شيئًا ،وهو ما دفع البعض
هو أن تذهب هذه احلكومة من غري أن ّ
إىل التساؤل« :هل كان جيب انتظار  6أشهر حتى يلتقي ممثلو طرابلس
يف احلكومة للتداول بشؤونها؟».
حيمل توفيق سلطان ،السياسي املخضرم ،سياسيي املدينة مسؤولية
ّ
ما وصل إليه «البلد» من ٍّ
ترد؛ «ألنهم دون املستوى املطلوب ،ال بل
إنهم أتوا ببلدية أقل منهم مستوى ،ما أسهم يف تراجع الوضع أكثر حنو
األسوأ» .ويعطي أمثلة على ذلك ،منها التقارير اليت تتحدث عن أن نسبة
األمية بلغت  57يف املئة ،وسجالت العائالت األشد فقرًا اليت أحصتها
وزارة الشؤون االجتماعية أخريًا ،أظهرت أن املدينة حتتل املرتبة األوىل
يف هذا اجملال.
جديًا.
يرى سلطان أن هذا احلرمان تارخيي ومل يسهم أحد يف رفعه ّ
ويضرب مث ًال على ذلك بقوله إنه عندما زار والده الرئيس كميل مشعون
رد مشعون عليه
أواسط اخلمسينيات ،طالبًا منه توسيع مرفأ طرابلسّ ،
قائ ًال« :عندما يتجاوز عدد أحواض مرفأ بريوت  100حوض ،نفكر يف مرفأ
طرابلس!».
من جهته ،يلقي رئيس البلدية املسؤولية عن ظهره ،مشريًا إىل أن «ما
جبدية مع ملفها؛ ألن وزراءنا مل
حتتاج إليه املدينة هو تعامل املسؤولني ّ

باجلدية املطلوبة» .ويوضح« :عند تأليف احلكومةُ ،أبلغت أن
يأخذوه بعد
ّ
أكن له كل احرتام وتقدير ،قد ُعينّ بشكل
وزير الدولة أمحد كرامي ،الذي ّ
غري رمسي وزير دولة لشؤون وإمناء طرابلس .لكن لألسف ،مل أره حتى
اآلن يف البلدية كي يسألين عن حاجات املدينة».
غزال الذي رأى أن «على السياسيني أخذ دورهم ومتابعة شؤون طرابلس
يف الوزارات كما هي حال نواب املناطق األخرى» ،غمز من قناة الرئيس
ميقاتي عندما أشار إىل أنه «حنتاج منه إىل جلسة ملدة  10دقائق كل
أسبوع أو أسبوعني ،كي نعاجل معًا حاجات املدينة».
أما عضو البلدية احملامي خالد صبح ،املقرب من ميقاتي ،فرأى أنه «جيب
يعدوا باب التبانة جزءًا من طرابلس ومن
على املسؤولني يف الدولة أن ّ
لبنان ،وأال جيعلوها صندوق بريد .املنطقة هي مع الدولة وأعطت كل
السياسيني ،لكن لألسف مل نر بعد أي سياسي يتقدم مبشروع إمنائي
واحد هلا ،أو حياول رفع احلرمان عنها».
بدوره ،رأى عضو البلدية اآلخر عربي عكاوي ،جنل مؤسس املقاومة
الشعبية يف باب التبانة الراحل خليل عكاوي ،أن املنطقة «حتتاج إىل
توفري فرص عمل للشباب من خالل تنفيذ مشاريع تنموية فيها ويف
طرابلس؛ ألن البطالة أضحت يف املنطقة خميفة وعبئًا كبريًا عليها يف
خمتلف املستويات ،وهي تؤثر سلبًا على استقرار األوضاع فيها على كل
الصعد ،وخصوصًا األمين ،ألنه ال ميكن حتقيق استقرار أمين بال حتقيق
استقرار اجتماعي».
لدى كل من هؤالء عشرات امللفات اليت حتتاج إىل العمل عليها .لكن ميكن
تلخيصها باآلتي :البنية التحتية ،إعادة إعمار ما هدمته احلروب ،وإجياد
فرص عمل للشباب.
وما ينطبق على باب التبانة ينطبق على معظم أحياء املدينة ،وإن بنسب
متفاوتة .اليوم حتاول طرابلس اخلروج من شرنقتها ،حيدوها األمل يف
أمرين :األول ،استمرار حكومة ميقاتي يف السلطة طوي ًال؛ والثاني أن
يسهم افتتاح الرصيف اجلديد يف مرفأ طرابلس ،يف  2شباط املقبل ،يف
إجياد متنفس ل ّرب يكاد خيتنق على كل الصعد.
مرفأ طرابلس واحد من املرافق اخلمسة االسرتاتيجية للشمال ،إىل جانب
املعرض الدولي واملصفاة ومطار القليعات والسوق احلرة .ولطاملا كان
الرئيس عمر كرامي يردد أنه «عندما ننجز هذه املشاريع سننقل طرابلس
والشمال من واقع إىل آخر ،وسنبحث بعدها عمن يريد العمل ،ال أن يقف
املئات على أبواب السياسيني يبحثون عن وظيفة».
وحده من بني هذه املرافق وجد مرفأ طرابلس طريقه كي يبصر النور.
مديره أمحد تامر يرى أن املرفأ «ميثل انفتاح طرابلس على املنطقة والعامل،
وهو قادر على إنعاش طرابلس والشمال ،وتطوير وإمناء بقية القطاعات
بال استثناء» .ويكشف أن «الرصيف اجلديد بعمق  15.2مرتًا ،كما هي حال
مرفأ بريوت ،ما جيعل هذين املرفأين األعمق يف شرق املتوسط» .يتوقع
أن يوفر الرصيف اجلديد حنو  1000فرصة عمل ،الفتًا إىل أن افتتاح حمطة
الركاب يف املرفأ« ،ستكون منجزة يف غضون  6أشهر».
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الراقية
شاهني ملتقى العائالت
مطعم ومقهى جان
*العروسان ابراهيم ورغدة هوشر*

*السهرة العامرة*

*عايدة كتورة مع العائلة*

�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

* عم العريس الحاج وجيه هوشر*

*احملامية ماريان مع االهل*

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

*املطرب طوني رباط والفنان جورج خوري*

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
∂√^< <oÈu <ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë <ª <‡ËÁ¬Çπ]Ê <ÿ‚˜] <‡⁄ <]ÅÇ¬ <^€7Áu
]<^ﬂ«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áﬁ] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^ﬂÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ
عرس آل هوشر كان عرسا مميزا
<Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
كأعراس امللوك واالمراء وسط
 <Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gﬂËáالفرحة الكربى اليت عمت قلوب
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ
آل هوشر واصدقائهم يف فرحة

*العروسان ابراهيم ورغدة*

العروسني ابراهيم هوشر جنل
رجل االعمال الكبري احلاج حسني
هوشر والعروس احلسناء رغدة
*طقش وفقش*
*فروج اجلنة ..بول حداد وبيار قرطاس*
هوشر.
وقد احتفل العروسان بفرحة
يف مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون يسهر عشاق
عرسهما يف صالة قصر النجوم
السهر والعائالت الراقية مع الربنامج الفين الشيق والفقش
اليت مجعت آل هوشر وعددا كبريا
والطقش وامجل املناسبات املتعددة مع الفنان جورج خوري
من املدعوين يف عرس غري شكل
واملطرب نسيم سعد واملطرب طوني رباط وتبقى الذكريات
مميز واالول من نوعه حيث دخل
احلاملة يف قلوب اجلميع.
اوال االهل واالشابني بلباس *والد العروس الحاج حسني
عايدة كتورة اليت احتفلت
اآلنسة
ميالد
ومن املناسبات عيد
F|Ü Ê<ìŒÖ<F
هوشر*
االمراء (العباية) على قرع الطبول
بعيد ميالدها يف اجواء املطعم العائلي اىل جانب افراد عائلتها
ثم دخل العروسان كل منهما
الذين حتلقوا حوهلا ابتهاجا باالم احلنونة العزيزة على قلوبهم
حمموال على كرسي االمارة على اضواء االلعاب النارية ولعب
وعلى اغنية هابي بريث داي اطفأت عايدة مشوعها وقطعت
السيوف وقرع الطبول وزغاريد االهل واحلضور.
قالب احللوى وتقبلت التهاني من اجلميع الذين متنوا هلا سنني
واستقبل العروسني الفنان جوزيف حقالني بأحلى الكالم
عديدة وعقبى للمئة عام وتهنئة خاصة من السيد مسري فياض
باللغتني العربية واالنكليزية مع وصلة غنائية رائعة وقدم
متمنيا هلا العمر الطويل.
لوحات غنائية ايضا كل من املطرب حممد امساعيل واملطرب
*العروسان جوزيف وجيزال خوري*
امحد سلطان حيث عمت الفرحة قلوب اجلميع وخاصة االهل
احلاج حسني هوشر واحلاج وجيه هوشر اللذين كانا جيوالن
<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
يف الصالة يرحبان باملدعوين باالبتسامة احللوة وكانت الفرحة
فرحة النجاح واالعتزاز عمت منزل السيدين جورج وعايدة ملحم
] <:÷] <ÌËÖ^ﬂ÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπالكربى لوالد العريس احلاج حسني هوشر الذي القى كلمة رحب
وافراد العائلة مبناسبة خترج ابنتهما ماريان بشهادة احملاماة
 <‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árﬂ÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√çفيها جبميع احلضور معربا عن سروره وابتهاج آل هوشر .كما
بنجاح باهر من جامعة غرب سيدي ( ) UWSوبهذه املناسبة
 <ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^ﬂ«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áﬁ]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^ﬂÀ÷]<ÍqÅÅسهرت االدارة على راحة احلضور.
السعيدة اقام والداها جورج وعايدة مأدبة عشاء مجعت االهل مبناسبة عيد رأس السنة اجلديدة امضى العروسان جوزيف
]÷√^ <ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄وخالل الفرحة العامرة وعلى اضوار فيديو فهدا وعدسة زينب
واالقارب يف مطعم جان شاهني وعلى اغنية هابي افري داي وجيزال خوري يف مطعم جان شاهني مع الربنامج الفين اجلميل
 <·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4ﬂ⁄<Í”È⁄^ﬂËÇ÷]<Õ]Üç^eÊواشعاع فالش اراكس قطع العروسان ابراهيم ورغدة قالب
وحوهلا االهل واالقارب قطعت ماريان قالب احللوى وتقبلت مع شلة من االصدقاء واالرغيلة اللذيذة سهرة عرمرمية رقص
احللوى وتعالت االضواء النارية ونثرت الورود مع رقصة احلب
FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F
 JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅمع
التهاني من اجلميع متمنني لعا املزيد من النجاح واىل االمام .وفقش وطقش والكاس يدق الكاس وامجل ليالي السهر
والوفاء يف ارجاء الصالة ثم تقبال التهاني من اجلميع والف
“ <ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿالتهاني للعروسني جوزيف وجيزال حتىالفجر وكل عام وانتم
وتهاني خاصة من خالتها غادة اسعد متمنية هلا النجاح الدائم
مربوك.
 <ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^eخبري.
والف مربوك.
تصور اراكس

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

<ÇÈä÷]<^„f
<]<l^ﬂr√π

<ÿ”e <·]Ü
<ª <ÏÇÒ]Ö
¬◊<ÅÇ√i<Ó

<kvfë]<Ó
<ÏÑËÑ÷<l
< < <Ì⁄Çû

›<÷◊<‡Ò^eà

احملامية ماريان ملحم

العروسان جوزيف وجيزال خوري

áﬂby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm

<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^ﬂÀ÷]<›^«ﬁ]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^ﬁ2÷] <{e<‹„ﬁÁ¬Å
<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈﬂπ]<Æﬂù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ <‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäﬁ<hÜ�π]Ê <‹‚ÇÈ÷^œi
JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜﬂ÷]Ê<ÌµÜ”÷] <‰◊√Ài<ÎÑ
<k◊uÊ<∞ﬂù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
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متفرقـات

مجلس عزاء حاشد للمناضل كمال برجس املغوّش
ﺻﻔﺤﺔ
وزوجته ٢٧سعاد املغوّش وسهيلة خضر املغوش
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

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

*ملحم حالوى*

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

*مازن عبد الصمد*

<FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

* حضور ويبدو السيناتور شوكت مسلماني*
* الشيخ الجندي واالب سبامة والقنصل دباغ
ومشايخ وحضور*

*سماح ونايف ابو رسالن والنائب طوني عيسى
وحضور*

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

*الوزيرة بريي مع سيدات وحضور*

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

* يقرأون الفاتحة ويبدو الشيخ الجندي والنائب
عيسى واالب سالمة والقنصل دباغ*
* آل املغوش وسمري الخطيب يتقبلون التعازي*

* آل املغوش ود غياث سنيح يتقبلون التعازي*

* جانب من الحضور*

اهلل وهم يف ذمة التاريخ مع الفقيدة الغالية
سعاد املغوش وسهيلة خضر املغوش ..طيب
اهلل ثراهم واسكنهم فسيح جنانه وانا هلل وانا
راجعون.

سجانيه
أمت احلشود اليت فاق عددها اآلالف دار طائفة العام روبري نعوم ومعتمد مشيخة العقل يف عقابه السجن ولكنه رمحه اهلل كان يسجن ّ
املوحدين الدروز يف سيدني اسرتاليا من امريكا الشيخ زهري بلوط واالديب حممد زهري الفاسدين وهو خلف القضبان النه احلق عينه وهم
تصوير أراكس
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
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
هؤالء الفاسدون الذين أوصلوا بالدنا اىل هذا
والدكتور االديب عصام حداد والدكتور
شخصيات رمسية من نواب ووزراء ورجال دين من الباشا
طوائف مسيحية واسالمية ورؤساء واعضاء بلديات خيسانتو غوراني .كما تلقى الزميل اكرم املغوش الدرك من الفوضى.
ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ
]÷ <;õÁوجمالس
وروابط
وجامعات
واحزاب ومجعيات
االتصاالت من كافة الواليات االسرتالية كان رمحه اهلل يردد دائما دعاء فيلسوف اهلند
 <Í¬^€jq˜]Êمئات
<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄
]÷<ºç^ﬂ
]<›^Œ
ومؤسسات
سياسية
وتيارات
ثقافية وروحية
ولبنان وفينزويال والواليات املتحدة االكرب طاغور :يا رب ساعدني على ان اقول كلمة
سورية
ومن
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
معزية
العربية
االعالمية
اجتماعية وكافة الوسائل
احلق يف وجه االقوياء وال اقول الباطل ألكسب
]<‡äu <ÿï^ﬂπ
÷<Ì◊ÈñÀ
<ÌÈµÜ”i
<^é¬ <Ì€È÷Ê
معزين باملصاب اجللل.
]÷<'Èéوسواها
يتقدم الزميل اكرم املغوش وآل املغوش
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜçعضو اجلمعية الشاب مازن عبد تصفيق الضعفاء.
باملرحوم املناضل كمال برجس املغوش شقيق حتدث بداية
وايضا كان يقول :رأس احلكمة خمافة اهلل ويصرخ بالشكر اجلزيل من مجيع الذين واسوهم
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
الزميل اكرم املغوش الضابط السابق يف
اجليش الصمد معزيا ومقدما نائب رئيس اجلمعية ملحم
<gﬁ^qقدم تعازيه مشيدا بالفقيد الغالي يف وجه الطغاة قائال :اذا دعتكم قدرتكم على مبصابهم االليم سواء باحلضور او باالتصال
حالوي]<±
]÷<gËÅ <ÇÈä
<ÏÖ]Å <ª
]÷<‹ËÜ”j
واملرحومة<Üñu
<ÇŒÊ
املغوش
سعاد
زوجته
العربي السوري
الذي
¬<ÓäÈ
<ÍﬁÁõ
]˜<ÎÖ]Üu
]÷<gÒ^ﬂ
<ÌÀËÜç
]÷<'Èé
هاتفيا وخيصون رجال الدين االفاضل
واملرحومة سهيلة خضر ارملة املرحوم مجيل محد البطل كمال املغوش وأهله واجداده ملا كان هلم ظلم الناس فتذكروا قدرة اهلل عليكم.
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
مشرف يف املقاومة العربية ضد لقد قضى اهلنا االحباء والعديد من اقاربنا والنواب والسفراء والقناصل ورؤساء واعضاء
تارخيي
املغوش الذين لقوا حتفهم رمحهم اهلل يف حادث من دور
ّ
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
سري مروع وأليم على طريق دمشق السويداء
والصهاينة واالصدقاء وهو يف السجن ال حول وال قوة اال البلديات وكافة اجملالس واالحزاب واملنتديات
والفرنسيني
العثمانيني
املستعمرين
<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
وكان يف مقدمة املعزين السيناتور احملامي
باهلل العلي العظيم ..رمحهم اهلل مجيعا.
والتيارات ومجيع وسائل االعالم العربية
ˆ]<Åالقائد سلطان باشا االطرش.
البطل
بقيادة
Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
شوكت مسلماني والنائب طوني عيسى والوزيرة
الشاهد
الشهيد
كمال
احلبيب
اخي
سيبقى
واضاف
احلضور
شاكرا
املغوش
اكرم
الزميل
حتدث
ثم
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
املقروءة واملسموعة واملواقع االلكرتونية
]<Çu]Á÷] <·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁﬂ¢
باربرة بريي والقنصل الفخري السوري ماهر
اعمامنا
املرحومني
مع
واالبطال
لالحرار
قدوة
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
املصاب
بهذا
مواساتهم
على
الكرام
واملتصلني
ومصور الصحافة العربية االستاذ عفيف نقفور
]JÇuÁπ
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
الدباغ واتصل النائب الفيدرالي لوري فريغسون
املغوش
صياح
االستاذ
احملامي
القيادي
واقاربنا
بطال
كان
كمال
الغالي
اخي
ان
وقال
اجللل
<ÓâÁ⁄ <gÈ«π] <›^⁄˜] <^„œ◊õ] <:÷] <Ì⁄Ê^œπ] <^ÈuÊ
(اراكس) واحلاج مصطفى خضر (ابو امحد)
<Ìf“Á“Ê
“<Í⁄]Ü
<Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê
<Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ
]÷<ÇÈ„é
باالعمال يف
والقائم
والسفري متام سليمان
املغاوير احلقوقي سالمة املغوش واالستاذ
]÷√ <ÊÇوقائد
]÷<ÍﬁÁÈ„í
<ÃëÊ
]!< ]÷<ÎÑ
]¬^<ÂÅ
حياته]÷<ÖÇí
حياته
يف
مغوارا
وبطال
املدنية
يف
رياضيا
وكافة الذين اتصلوا للتعزية من اسرتاليا وعرب
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
السفارة السورية جودت علي والسفري اللبناني
السوري الذي جابه القيادي غسان املغوش والنقيب حكمت املغوش
العربي
اجليش
يف
العسكرية
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
يفجعكم بعزيز
احلدود ..سائلني اهلل تعاىل اال �
J∞vq^ﬁ
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ
]÷<Üíﬂ
نوعية ]·<
عمليات<‹”Úﬂ€�ﬁ
<^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
واالستاذ فرحان املغوش وابو اخلري املغوش
بطال
وكان
الدكتور جان دانيال والسفري السابق الدكتور العدو الصهيوني يف
<Ó◊¬ <k÷]á <^⁄Ê <kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Ê
 <ÌÈ~âاليه
هلل وانا
وانا
مكروه..
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
≥<làÈ
<ÌeÅ`⁄
]¬<lÇ
اي <ÇŒ <gËÅ
يصيبكم¬^<Ì◊Ò
الدكتور تيسري شقري رمحهم وال <kﬁ^“Ê
لطيف ابو احلسن والقنصل اللبناني يف سيدني مقداما عندما تصدى للفاسدين واملفسدين فكان وصهرنا القيادي

شكر على تعزية

]÷√„<JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ <ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
راجعون.
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
<Ì◊Èñ
] <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖزينب
انتقلت اىل رمحة اهلل تعاىل احلاجة الفاضلة واجملاهدة
¬<‰ﬂ
Ü√Ë
<2“] <ÌÀËÜç
]÷”<‹ËÜ
]÷<'Èé
<Õبابو
املعروف
 <‡äuفخر
حسني
احلاج
فاضل فخر الدين زوجة
الدين� <·] <‡⁄
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
علي البعلبكي حيث توفيت رمحها اهلل يف بلدة بيت ياحون
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ
<ÅÁqÊ<ÌëÜ
<ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
دور كبري يف مساعدة
وكان هلا
يف اجلنوب اللبناني الباسل
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ
]}^< ¬<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà
الناس وهي ابنة اجلهاد واجملاهدين وقد استقبل املعزين
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
جنلها ناجي فخر الدين (ابو هيثم) وعموم آل ابو عبد اهلل
]÷<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê <ÌﬂjÀ÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È∂ <tÜ™ <Óju <Í�âÁ
0415 41 42 43
فسيح جنانه.
وفاضل وفخر الدين ..رمحها اهلل واسكنها
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
القلبية من
التعازي
باصدق
<ÌÀËÜç
]÷<‡äu <'Èé
<Ì◊ÈñÀe
املغوش]÷<gÈu3
يتقدم الزميل اكرم<±] <ì◊}Ê
آل فخر الدين وابو عبد اهلل وفاضل وخاصة ابنة شقيقها
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
25 breust place, punchbowl
168 terminus street, liverpool 50 king street, st marys
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
عباس ابو عبد اهلل
الزميلة ليلى ابراهيم وشقيقها االستاذ
ph: 9750 5588
ph: 9600 8080
ph: 9833 0255
‚<]Ñ
<gËÅ
<ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç
الرمحة <ÌÀËÜç
†<'Èé÷] <pÇ
وعموم االقارب<‹m ..
الصرب
واالقارب
والهلها
للفقيدة
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j
والسلوان ..وانا هلل وانا اليه راجعون.

تعزية باحلاجة املرحومة زينب
فاضل فخر الدين

* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ
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Assad speech draws West’s outrage

Assad delivers his speech, vowing to crush “terrorism” with an iron fist.
BEIRUT/DAMASCUS/
WASHINGTON: The United
States said Tuesday that
Syrian President Bashar
Assad used a speech to try
to “deflect the attention” of
his people from his commitment to end his violent
crackdown, as the United
Nations said 400 people had
been killed in Syria since
the arrival of Arab monitors
on Dec. 26. French Foreign
Minister Alain Juppe also
criticized Assad’s speech
Tuesday and said the Syrian leader was “divorced
from reality.”
In the speech, Assad
blamed foreign plotters
Tuesday for the deadly 10month-old protests against
his regime and vowed to
crush their “terrorism” with
an iron fist.
“He’s doing everything but
what he needs to do,” U.S.
State Department spokeswoman Victoria Nuland
said.
She said he must meet the
commitments Syria made to
the Arab League to end the
violence, withdraw heavy
weapons from cities, admit
journalists, free political
prisoners and allow for a
real political dialogue.
“So that’s what we’re looking to see in Syria, and obviously this was an effort to
deflect the attention of his
own people from the real
problem,” Nuland told reporters.
“Throughout the course of
this speech, Assad manages to blame a foreign
conspiracy that’s so vast
with regard to the situation
in Syria that it now includes
the Arab League, most of
the Syrian opposition, the

entire international community,” Nuland said.
“He throws responsibility
on everybody, but back on
himself,” she said.
“And with regard to his
own responsibility for the
violence in Syria, he seems
to aggressively deny any
responsibility or any hand
in the role of his own security forces,” she added.
The president’s 100-minute
speech, his first public address since June, contained
some promises of reform,
but no sweeping concessions that might placate an
opposition now determined
to end more than four decades of domination by the
Assad family.
Assad, 46, offered a referendum on a new constitution in March before a
multi-party parliamentary
election that has been much
postponed. Under the present constitution, Assad’s
Baath party is designated
as “the leader of the state
and society.”
But the Syrian leader gave
no sign that he was willing
to relinquish the power he
inherited on his father’s
death in 2000.
“I am not someone who
abandons responsibility,”
he declared.
In the latest bloodshed,
Syrian forces shot dead 10
people, most of them antiAssad protesters, in the
eastern city of Deir al-Zor,
the opposition Syrian Observatory for Human Rights
said. Gunfire from a checkpoint also killed a man in
Homs, it added.
Authorities have barred
most independent media
from Syria, making it hard

to verify accounts by either
activists or officials.
Assad made scathing remarks about the Arab
League, which has sent
monitors to check Syria’s
compliance with an Arab
peace plan after suspending it from the 22-member
body in November. “The
Arab League has failed for
six decades to take a position in the Arab interest,”
he taunted.
The Arab League condemned an attack Monday
in which 11 of its monitors
were hurt by demonstrators in the port city of Latakia, saying that Syria had
breached its obligation to
protect them. Internet footage appeared to show a
pro-Assad crowd in Latakia
surging around the white
vehicles used by monitors.
“Unfortunately there have
been attacks on monitors,
especially those from [Gulf]
countries, attacks from
non-opposition elements,”
said the foreign minister of
the United Arab Emirates,
Sheikh Abdullah bin Zayed
al-Nahayan.
“The task of the monitors
is getting more difficult every day because we do not
see a decline in ... killings,”
he said.
The Syrian regime said it
was continuing to provide
security for the observers
and condemned any act
that obstructs their work.
While opting to keep the
mission going at least until
Jan. 19, the Arab League
said Sunday Syria had
not fully implemented an
agreement to stop violence,
withdraw troops from cities, free prisoners, provide
media access and open a
political dialogue.
Opposition figures say the
monitors have failed to
stem the bloodshed, but
Russia, an old ally of Assad’s government, said
Tuesday the mission had a
stabilizing role.
Assad complained that
Syria was the target of a
relentless foreign media
campaign. Blaming unrest
on “outside planning,” he
said: “The outside now re-

grettably includes Arabs.”
His approach to unrest,
casting it as a foreign conspiracy and countering it
with violent repression and
hazy promises of reform,
resembled that of other
Arab leaders confronted by
mass protests in the past
year. Three autocrats have
been toppled.
At least 400 people have
been killed in Syria since
Arab League monitors
started a monitoring mission on Dec. 26, and 40
people are being killed
each day, a top U.N. official
told the Security Council
Tuesday.
U.N. assistant secretary
general B. Lynn Pascoe
gave the new casualty figure in a closed meeting of
the 15-member council, according to envoys. The U.N.
had previously said that
more than 5,000 people
have been killed since protests against Assad started
in March. Syrian authorities
blame armed Islamists they
say have killed 2,000 security force members.
Despite the high casualty
toll, Assad denied any policy to shoot demonstrators.
“There is no cover for anyone. There are no orders
for anyone to open fire on
any citizen,” he said.
Nevertheless, his priority
was to restore order, which
could only be achieved by
“hitting terrorists with an
iron fist.”
Burhan Ghalioun, head of
the opposition Syrian National Council (SNC), called
Assad’s speech dangerous
because he had “insisted
on using violence against
our people, considered the
revolution a terrorist conspiracy and thus undercut
any Arab or non-Arab initiative to find a political solution to the crisis.”
“The speech didn’t bring
anything new that could
end the crisis and its repercussions,” said Hassan
Abdul-Azim, a prominent
opposition figure in Syria.
“Assad talked once again
about foreign conspiracy and claimed the Arab
League is a cover for a for-

eign intervention, without
pointing out that the Arab
League wants, through its
plan, to protect the Syrian
people,” he said.
The struggle in Syria, Iran’s
only Arab ally, has alarmed
its neighbors. Turkish
Prime Minister Recep
Tayyip Erdogan, a former
friend turned critic of Assad, warned Monday that
Syria was “heading toward
a religious, sectarian, racial
war.”
Turkish customs officials
intercepted four trucks
Tuesday suspected of carrying military equipment
from Iran to Syria. The
governor of Kilis province
Yusuf Odabas said the
trucks were confiscated
at the Oncupinar border
crossing into Syria after
police received information
about their cargo, according to Dogan news agency.
“The four trucks were confiscated by customs. They
are alleged to be carrying
military equipment,” the
governor said. He added
that experts were being

sent from Ankara to examine the cargo.
Meanwhile, Ghalioun urged
the Arab League to refer
Syria to the United Nations
Security Council to halt Assad’s efforts to stamp out
protests and to protect civilians.
The Arab League is divided
over such a step, which in
the case of Libya led to a
U.N. resolution that NATO
used as the basis for an
air campaign that helped
rebels oust Libyan leader
Moammar Gadhafi.
Russia and China have opposed any Security Council move on Syria, while
Western powers have not
advocated military action
in a country located in the
volatile heart of the Middle
East.
The West is wary because
of Syrian opposition splits
over the role of armed resistance, the weight Islamist groups should have in
any joint opposition body,
and the scope for Arab, or
U.N. action to drive Assad
from power.

Turkey holds trucks taking
suspect Iranian cargo to Syria

ISTANBUL: Turkish customs officials intercepted
four trucks on Tuesday
suspected of carrying
military equipment from
Iran to Syria, a Turkish
provincial governor.
The governor of Kilis
province said the trucks
were confiscated at the
Oncupinar border crossing into Syria after police received information
about their cargo, according to Dogan news
agency.
“The four trucks were
confiscated by customs.
They are alleged to be carrying military equipment,”
Governor Yusuf Odabas
said. He said experts were
being sent from Ankara to
examine the cargo.
Turkey imposed economic sanctions on President
Bashar al-Assad’s government in November, having

earlier implemented an
arms embargo in protest
at Assad’s violent crackdown on pro-democracy
protesters who took to
the streets in March.
Turkey abandoned its
past friendship with Assad to side with protesters, and has set up
camps on its southeast
border to host thousands
of refugees who have
fled the violence in their
homeland.
Syria has also been suspended from the Arab
League, leaving Damascus with few friends outside of Tehran.
Iran’s support for Assad
reflects sectarian ties,
as Assad’s minority Alawite sect has links with
the Shi’ite Islam followed
in Iran. Most of Turkey’s
Muslims, like the majority
of Syrians, are Sunni.
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Hariri, Geagea, Future bloc lambast Assad’s defiant speech

BEIRUT: Former Prime Minister Saad Hariri, his Future
parliamentary bloc and other leaders in the opposition
March 14 coalition Tuesday
lambasted embattled Syrian
President Bashar Assad for
his defiant speech in which
he vowed to crush his opponents with an “iron fist.”
The Future bloc criticized
Assad for failing to talk in
his speech about a peaceful transition to power after
10 months of massive public protests demanding his
removal. However, Assad’s
speech won praise from the
rival March 8 camp, with
a Muslim religious leader
saying that the Syrian president’s “historic speech”
has put Arab political action
on the right path of “confronting conspiracies and
strife.”
Hariri dismissed Assad’s
speech as “ridiculous.”
Asked by one of his followers to comment on Assad’s
speech, Hariri said on the
popular social networking
website Twitter: “It’s actually ridiculous.” Assad “is
in self-denial.”
Hariri, the head of the Future
Movement which is leading
the March 14 coalition, said
Assad’s speech resembled
his previous ones since a
popular uprising engulfed
Syria in mid-March, posing
the most serious challenge
to the Syrian leader’s 11year rule. “[It’s the] same
thing, it’s all a conspiracy,”
Hariri tweeted.
In a speech lasting nearly two
hours, Assad blamed what
he called “a foreign conspiracy” for 10 months of public
protests against his regime,
pledging to restore order
and strike terrorism with an
“iron fist.” He also slammed
some members of the Arab
League as serving foreign
interests and defended his
conduct in dealing with the
unrest in Syria.
“The foreign conspiracy is
no longer a secret to anyone
because what was planned
behind closed doors is now
clear before the people,” Assad said in his fourth public
speech since the uprising
began in March 2011.
“The priority today is to
restore security and this
will be achieved by striking

terrorists with an iron first.
There will be no compromise with terrorists or those
who terrorize citizens or
those who conspire against
this country,” Assad said at
Damascus University.
Assad scoffed at calls,
mainly by the U.S. and
French presidents, to step
down as the only solution
to end the bloodshed in
Syria. He gave no sign that
he was willing to relinquish
the power he inherited on
his father’s death in 2000. “I
am not someone who abandons responsibility,” Assad
said.
Hariri’s parliamentary Future bloc criticized Assad’s speech for ignoring
the main objectives of the
Syrian revolution: freedom
and a peaceful transition to
power.
“What was contained in
President Bashar Assad’s
speech today explains the
Syrian regime’s ignorance
of the magnitude of the political crisis facing the regime and its members. The
main objectives of the Syrian revolution such as freedom, justice, dignity and a
peaceful transition to power
were completely ignored in
today’s speech, while it contained a continuing and repeated condemnation of the
Arab League and its role in
protecting Syrian civilians
and their just demands,” the
bloc said in a statement issued after its weekly meeting chaired by former Prime
Minister Fouad Siniora.
The bloc again stressed the
need for the Syrian regime
to comply with all provisions of the Arab League
initiative to end the bloodshed. It said the Syrian regime’s obstruction of the
Arab initiative was part of
a policy “to pursue military
operations against the Syrian people.”
The bloc also strongly regretted the continued killing
by the Syrian regime’s forces of peaceful demonstrators despite the presence of
Arab League observers.
A team of Arab League
monitors has been in Syria
since Dec.26, trying to assess whether the Assad regime is complying with the
Arab League initiative aimed

at ending its deadly crackdown on dissent. Although
the initiative calls for an end
to Syria’s violent crackdown
on protesters, withdrawal of
the Syrian army from restive
cities, release of political
prisoners and the granting
of access to Arab observers
and international media, the
violence has continued unabated claiming more lives
from both protesters and
Syrian troops every day.
At a meeting in Cairo Sunday, an Arab ministerial
committee gave their widely
criticized observer mission
to Syria the green light to
carry on and pledged to
boost the number of monitors. The committee’s decision came amid growing
calls by Syrian opposition
groups and protesters for
the Arab League to cede to
the U.N. the lead role in trying to end the bloodshed in
Syria.
Lebanese Forces leader
Samir Geagea, Hariri’s ally,
criticized Assad’s speech,
saying that it did not touch
on the “reality of the crisis.”
“Ten months after the Syrian crisis began, Assad’s
speech dealt with everything
except the reality of the crisis. My first impression is
that what he [Assad] presented were garbled ideas
in a Byzantine logic. Assad
painted a situation that has
nothing to do with the existing reality,” Geagea told
reporters at his residence in
Maarab, north of Beirut.
He scoffed at Assad’s argument that “a foreign conspiracy” was behind the turmoil in Syria.
“Are all media outlets
throughout the world participating in a conspiracy
against Assad? I do not understand what is this conspiracy that can mobilize
at least hundreds of thousands of Syrians since the
revolution began? How can
more than 10,000 Syrians
be killed? Is it because they
are agents of foreign powers?” Geagea asked.
As a solution for the Syrian crisis, Geagea called
for a U.N.-sponsored referendum which, he said, can
determine whether Assad
should or should not stay in
power.

Sleiman, Mikati urge action on overdue issues

Ministers at work during Tuesday’s Cabinet session.

BEIRUT: President
Michel Sleiman called
Tuesday for an agreement between labor
unions and the private sector on a wage
hike plan, while Prime
Minister Najib Mikati
urged Cabinet action
on long-standing issues such as the draft
2012 state budget and
long-overdue appointments to fill key posts
in the civil service.
The pleas by Sleiman
and Mikati came during a Cabinet session
held at Baabda Palace
which failed to act on
any of these important
issues that have been
repeatedly delayed,
apparently due to differences
between
leaders of major political blocs making
up the Cabinet and
the president and the
prime minister.
Addressing the session, Sleiman underlined the need for taking action as soon as
possible on a wage increase plan, in accordance with the law and
taking into account
remarks made by the
Shura Council, in order to achieve a balance between the labor

unions’ demands and
the financial resources
of the state and employers, according to
a statement read to reporters by acting Information Minister Wael
Abu Faour.
Sleiman’s
remarks
came as the Cabinet
is expected to endorse
next week the agreement reached between
the private sector
and the General Labor Confederation on
the salary hike, while
the Shura Council assessed Labor Minister
Charbel Nahhas’ last
amendment to the proposal. Representatives
from the private sector
and the GLC met Monday with Mikati and
head of the Free Patriotic Movement MP
Michel Aoun in an attempt to drum up support for the agreement
amid signs that the
government may give
its seal of approval for
the understanding.
The Cabinet did not
address the wage hike
proposal during Tuesday’s session, in a clear
effort by Mikati to reach
a consensus on the
deal he brokered. The
divergence between

the two views revolves
around the transportation allowance issue.
While Nahhas insists
the allowance should
be included in the basic salary, the private
sector maintains that
such a step would increase costs beyond
their means.
Sleiman also stressed
the need for the continued discussion of
the draft 2012 state
budget, in addition to
speeding up the debate on a new election
law in private Cabinet
sessions for this purpose, Abu Faour said.
Sleiman urged relevant ministers to make
preparations for a
snowstorm that is expected to lash Lebanon
starting Wednesday,
by taking measures to
reopen blocked roads,
avoid damage and be
ready for any rescue
operation.
For his part, Mikati
called for energizing
Cabinet’s work in order to reach decisions
on several issues, at
the forefront of which
are the 2012 budget
and administrative appointments, Abu Faour
said.

Page 34

Saturday 14 January 2012

2012  كانون الثاني14 السبت

World News

Jumblatt admits dispute with Nahhas calls on government
Hezbollah over Syria crisis to boost health care funds

BEIRUT: Progressive Socialist Party head Walid
Jumblatt has admitted
that there is a dispute
with Hezbollah leader
Sayyed Hasan Nasrallah
over the crisis in Syria,
now in its tenth month.
“Both sides [the PSP and
Hezbollah] know each
other’s position on Syria.
But the problem lies in
that the party [Hezbollah]
holds on to its position,”
Jumblatt told Al-Akhbar
newspaper in an interview published Wednesday.
In response to a question
as to whether he had requested to meet Nasrallah, Jumblatt said: “I did
not and will not ask for a
meeting.”
However, the PSP chief
acknowledged that dialogue with Hezbollah was
essential to protect the
country from ramifications of the unrest in its
neighbor.
The United Nations estimates over 5,000 Syrians, mostly civilians,
have been killed in a
crackdown by Damascus, which has faced
anti-government protests
since
“Dialogue with Hezbollah is important in order
to spare the country any
repercussions of what is
happening or will happen
in Syria,” Jumblatt said,
adding: “This [Syria] is
the point of contention.
So what’s the use of debate?”
Jumblatt also said Deputy Secretary of State

for Near Eastern Affairs
Jeffrey Feltman had also
told him during his visit
to Lebanon that “Americans, too, encourage
dialogue with Hezbollah.
They also praise [Prime
Minister Najib] Mikati’s
management of political
issues.”
“This is a significant shift
compared to their [U.S.]
position a year ago,”
Jumblatt added.
He said that regular meetings between the PSP and
Hezbollah are aimed at
maintaining security and
stability in mixed DruzeShiite-Sunni regions of
Lebanon, particularly in
Shoueifat and surrounding areas, all the way to
Iqlim al-Kharroub, southeast of Beirut.
The PSP chief also
praised Mikati for having managed to spare the
country of civil strife and
said there was a need for
the Cabinet to remain.
While he described as
“good” his relationships
with both President Michel Sleiman and Parliament Speaker Nabih
Berri, the PSP chief said
there is “no row” with
Free Patriotic Movement
leader MP Michel Aoun.
However, Jumblatt criticized Labor Minister
Charbel Nahhas, a member in Aoun’s FPM, over
his controversial wage
hike proposal, voicing
agreement with a deal
reached between the private sector and the General Labor Confederation.

Labor Minister Charbel Nahhas.
BEIRUT: Labor Minister
Charbel Nahhas called on
the government Tuesday
to increase its spending
on the country’s health
sector and provide full
health care for all Lebanese without any distinctions between different
social classes.
“The state is responsible
for providing full health
care to all Lebanese residents without any exceptions or distinction and
this has to be a duty [for
the government] and a

priority,” said Nahhas.
The minister said the Labor, Health and Social
Affairs ministries should
coordinate together to
provide better health
care to the Lebanese.
“The government should
also allocate enough savings from taxing incomes
to have enough money to
fund the health care program,” Nahhas added. According to Nahhas, there
should be an amount of
LL1.2 trillion added to
the health spending.

Bomb hits south Lebanon
liquor store

SARAFAND, Lebanon:
An explosion ripped
through a liquor store in
Sarafand, south Lebanon
early Thursday morning,
causing damage but no
casualties, the third attack targeting places
that sell alcohol since
November.
Security sources told
The Daily Star the bomb,
consisting of 500 grams
of TNT, targeted Ali Ahmad Hamdan’s store in
Sarafand, on the highway
between the southern
coastal cities of Sidon
and Tyre.
The explosion, which occurred at 2:20 a.m., inflicted heavy damage to
the store and shattered
windows in five nearby
shops.
The attack is the third
in as many months that

have targeted places
serving alcohol in the
south. Last month, Tyros restaurant in Tyre
was targeted while in November the city’s Queen
Elissa Hotel and a nearby
liquor store were the victims of a twin bomb attack.
“This is a crime [wave]. It
started in Tyre and now
spread to Sarafand,”
Hamdan, the shop owner, told The Daily Star at
the scene of the blast.
“I will reopen soon after
the damage has been repaired,” he added.
Hamdan did not accuse
any group of being behind the blast, but called
on Lebanese authorities
to investigate the bomb
attack and find the culprits as soon as possible.

34 صفحة

Israel readies for fall of Syria’s Assad

Lieutenant-General Benny Gantz, the new Israeli Chief of
Staff. (Reuters)

OCCUPIED JERUSALEM:
Israel is making preparations for the fall of Syrian
President Bashar Assad
and a flood of refugees
from his minority Alawite sect into the Golan
Heights, Israel’s military
chief told a parliamentary
committee on Tuesday.
“Assad cannot continue
to hold onto power,” a
committee spokesman
quoted Lieutenant-General Benny Gantz as saying.
“On the day that the regime falls, it is expected
to result in a blow to the
Alawite sect. We are preparing to take in Alawite
refugees on the Golan
Heights.”
Israel should also prepare for the possibility
that cornered authorities
in Damascus could “as
a lifesaver ... act against
us”, the general said.
Assad has faced 10
months of popular revolt
in which more than 5,000
people have been killed,
according to U.N. figures.
Israeli officials have said
they do not expect his
government to last more
than a few months but
Gantz’s remarks were the
first indication that Israel
is already making contingency plans for the end
of the rule.
In a speech on Tuesday,
Assad again blamed the
unrest on a foreign conspiracy against Syria.
His opponents fear Syria
could slip into a sectarian
civil war between the majority Sunni Muslims and

the Alawites and other
minorities which support
Assad.
Syria’s neighbours Turkey and Jordan have
called on Assad to step
down.
Israeli Defence Minister Ehud Barak said last
week that Assad “is weakening” and predicted he
would fall this year.
“In my opinion ... he won’t
see the end of the year. I
don’t think he will even
see the middle of this
year. It doesn’t matter if it
will take six weeks or 12
weeks, he will be toppled
and disappear,” Barak
said.
Gantz told the parliamentary committee that “in
the short term it is true
that the current events
will make it difficult for
Assad and the Syrian
leadership to act against
us”.
But Israel must be concerned about its heavily
armed neighbor lashing
out against it, he said.
“You must take into account that their firing
systems remain intact
and maintained. Among
other things this includes
the Russian arming of
the advanced Yakhont
(cruise) missile and the
SA17 (anti-aircraft system),” he told the committee.
“I am not sure that as the
events continue the Golan Heights will remain
quiet. It could be, under
certain circumstances,
as a lifesaver, he could
act against us.”
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Defence hit with flood of
sex claims

THE Australian Defence
Force has been rocked by
an avalanche of allegations
of sexual and indecent assaults of both adults and
children, despite years of
adverse publicity about
sexual abuse that was supposed to have changed the
culture of the organisation.
The allegations, contained
in about 350 pages of previously classified documents,
include rape, child pornography, videos of sexual encounters and inappropriate
relationships.
Last April - just days after
details emerged of an alleged broadcasting of a
sexual incident at the Defence Force Academy via
Skype - a female soldier at
6RAR in Brisbane reported
seeing a camera put underneath the screen of her
shower cubicle.
A Defence briefing note
states: ‘’[The] matter is
considered highly sensitive
given ongoing media attention to the case of female
ADFA cadet. The media are
unaware of this incident.’’
The latest allegations come
nearly two years after the
start of an inquiry into sexual abuse aboard HMAS
Success.
As recently as September, an air force member
was arrested and charged
with seven counts of indecent assaults on a minor.
The case is still before the
courts.
There is also an allegation a
3RAR soldier had a 15- and
a 17-year-old living in Holsworthy Barracks for two
weeks. Defence confirmed
in a statement two of its
members had been disciplined over the incident.
Also in September, an army
member allegedly sexually
assaulted a female member
of his unit at Holsworthy.
The matter was referred to
NSW Police.
A year earlier, a female student at the Defence Force
School of Signals reported
she had been sexually assaulted at a Melbourne hotel by a fellow student. The
matter was also referred to
police.

In a statement released last
night, the Defence Force
said it had ‘’no tolerance for
misconduct’’ and reported
criminal matters promptly
to police.
In one incident on HMAS
Success - allegedly four
days after the first report
into the sexual abuse aboard
the same ship in 2009 - a
crew member reported an
alleged indecent assault in
their room. The incident allegedly took place last February, in Singapore.
A sailor will face a court
martial over the incident, in
which he or she allegedly
tried to enter the room of a
fellow sailor and kiss them
and then allegedly grabbed
the other crew member inappropriately after being
pushed away.
Details of the incidents were
obtained by Channel 7 under freedom of information
laws.
The ‘’Hot Issue Briefs’’ from
the three arms of the forces
for the past two years outline incidents and response
and highlight the media
sensitivity - particularly in
relation to inquiries and
publicity about previous incidents.
They also list allegations on
other ships, in the army and
air force, some involving civilians.
Publicity about behaviour
on HMAS Success, however, also appeared to bring
forward some complaints
about other episodes, such
as one senior navy officer
who was alleged to have
had inappropriate relationships with junior sailors
and allegedly had videos of
sexual acts. This case is still
subject to an investigation.
Another case on HMAS
Toowoomba alleged bullying harassment, indecent
assault and a ‘’beer bounty’’
for having sex with the alleged victim.
In some cases, complainants re-activated complaints they had dropped
earlier. However, the briefs
also noted that some who
complained of inappropriate sexual behaviour did not
want police to be notified.

Carbon tax will eat car grants, says industry

LABOR’S latest grants to the
struggling Australian car industry risk being undermined
by its own clean energy plans,
with millions of dollars of the
subsidies to be eaten up by
the carbon tax and higher
electricity costs associated
with the new regime.
Anger in the industry over the
impact of the carbon tax - and
the fact that domestic manufacturers will have to absorb
the cost while many importers will not - has permeated
negotiations as the government has sought commitments from Ford and General
Motors Holden to continue
their operations in Australia.
Manufacturing Minister Kim
Carr clinched a deal with Ford
in Detroit this week, agreeing to contribute $34 million
of federal government funds
towards a $103m package
to improve the efficiency of
its local cars and maintain
its Australian operations to
2016.
But calculations based on
Ford’s previous emissions
suggest that, when the $23a-tonne carbon tax begins on
July 1, its maximum bill for direct emissions may be $3.3m
over the next four years.
It could also pay a maximum
$19.8m in higher prices as
the cost of the carbon tax is
passed on by suppliers, particularly electricity providers.
The government is adamant
the final carbon tax bill will be
significantly lower for Ford
and all other car companies
because not all of its operations are in facilities that emit
more than 25,000 tonnes of
carbon dioxide, the liability
threshold for the carbon tax.
The government also believes that Ford’s indirect
costs will be much lower as
the full cost of the carbon tax
price will not be passed on
by suppliers of electricity or
other components.
Federal Chamber of Automotive Industries chief executive Ian Chalmers said that
the carbon tax was expected
to cost the local manufacturers $50m-$60m over the next
four years. He said this would
have to be absorbed because
many imported cars were not
facing a comparable carbon
pricing regime.
Opposition climate action

spokesman Greg Hunt said
Ford’s potential carbon tax
liabilities showed the «senselessness of the government’s
policies».
«On one hand, they are handing out taxpayers’ money
to supposedly protect jobs,
while on the other they are
taking back that money via
the carbon tax,» he said. «It
is a ridiculous situation and
will . . . put Australian jobs at
risk.»
Senator’s Carr’s rescue mission to Detroit comes as the
local industry has been hit
by the high Australian dollar,
which has made foreign-made
cars more attractive, and a
global economic downturn
that has stymied exports.
Senator Carr and the South
Australian government are
negotiating with General
Motors to maintain its local
operations, with a deal that
could be as high as $100m.
Based on the same emissions calculations, Holden’s
domestic operations could
face a worst-case scenario of
$3.1m in carbon tax over four
years for direct emissions
and $11.6m for indirect emissions.
Toyota, the only other local
car manufacturer, faces up
to $4.1m for direct emissions
and $12.6m for indirect emissions. However, the actual
carbon tax liabilities are expected to be much lower.
A spokeswoman for Climate
Change Minister Greg Combet
said it could be misleading to
use company-wide emissions
data, possibly aggregated
from a few facilities, to determine the cost exposure of
a particular facility. Facilities
such as manufacturing plants
will not have to pay the carbon
tax if they produce less than
25,000 tonnes of CO2 a year.
«Due to individual facility-level coverage thresholds, not
all direct carbon emissions
will be subject to liability under the carbon pricing mechanism,» Mr Combet said.
«In addition, ‘Scope 2’ electricity emissions reported in
states with highly emissionsintensive generators, such as
in Victoria, will significantly
overstate the cost passthrough of a carbon price. It
is also important to note that
key emissions intensive in-

puts into car manufacturing,
such as aluminium, steel and
glass, will be provided 94.5
per cent assistance in free
permits under the Jobs and
Competitiveness Program.»
The South Australian Liberal
opposition said yesterday any
state taxpayer funds used to
prop up Holden’s ailing Elizabeth plant should be used as
a carbon tax subsidy, as the
company faced massive increases in costs from July.

Opposition industry spokesman Steven Marshall said
Holden’s South Australian
plant, which builds the Commodore and Cruze, would be
the first victim of the carbon
tax when it came into operation on July 1.
Last June, Holden managing director Mike Devereux
estimated a carbon price of
between $20 and $30 a tonne
would raise the company’s
costs by $40m to $50m.

Craig Thomson scandal snub

MP Craig Thomson, Member
for Dobell / Pic: Ray Strange
Source: The Daily Telegraph

THE head of the nation’s industrial watchdog refused
to help or meet senior NSW
police investigating Labor
MP Craig Thomson, raising
fresh questions over its commitment to pursue the union
credit card scandal.
Documents reveal former
Fair Work Australia general
manager Tim Lee told fraud
squad detectives it would be
“inappropriate” to discuss
any aspect of the allegations
surrounding Mr Thomson
when he was a Health Services Union boss.
This was despite a specific
request from acting Superintendent John Watson in August 2011 for “any advice”
into the Thomson investigation.The FWA had started its
own investigation into allegations he spent hundreds of
thousands of dollars using
a union credit card to pay
for prostitutes and personal
items.
As the Fair Work Australia
investigation drags into its
third year, it also emerged
that the costs of the inquiry
will probably top $1 million,
with FWA spending $321,614
in “external” costs in just
eight months. This included
$84,392 paid to Brisbanebased business consulting
firm Enmark for “accounting”
advice.
Mr Lee, a former Labor staffer

appointed by the prime minister in 2009 as general manager of the industrial watchdog,
was promoted to commissioner last September.
He was approached on August 24 by Supt Watson,
who is fraud and cybercrime
squad acting commander.
“I would appreciate any advice from you outlining the
nature of the investigation
that has been conducted
by FWA and its status,” he
wrote.
A day later, the police used
even firmer language: “I
would like to propose a meeting to discuss certain matters
of the Thomson matter.”
But Mr Lee refused the approach, saying: “I do not consider it would be appropriate
for me, or for any of my staff,
to meet with you to discuss
FWA’s investigation into the
HSU national office.”
Senior police sources said
no subsequent requests had
been made for assistance
from Fair Work Australia, given the tone of the letter.
Last night, the opposition
threatened to haul Mr Lee
before parliament to answer
questions over his behaviour
in the Thomson scandal.
“This is a very bad look for
the Prime Minister,” the opposition’s workplace relations
spokesman Eric Abetz said.
“Ms Gillard, must explain
why - on the face of these
documents - Fair Work Australia refused police requests
for a meeting to discuss the
Craig Thomson matter. The
opposition will explore having Mr Lee brought before a
senate estimates committee
to explain his conduct.”
Fair Work Australia said Mr
Lee’s decision was based on
legal advice that neither he
nor Fair Work Australia had
power to investigate potential
breaches of NSW law.
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Reports of doctors blaming Australian womCHILDREN HAVE HEAPS OF PLACES TO en’s behaviour for rupturing breast implants
HELPING PARENTS TO MAKE HEALTHY CHOICES

GO PLAY IN NSW

Member for East Hills Glenn
Brookes MP and Minister
for Healthy Lifestyles Kevin
Humphries today encouraged parents to use a practical, user friendly website
during the school holidays
that provides healthy food
and activity options for children and families.
The Healthy Kids website
www.healthykids.nsw.gov.
au will assist parents and
carers with healthy options
for children over the school
holiday period.
“Over the summer holiday
period Healthy Kids is a
valuable resource for mums
and dads wanting to plan
active, creative and fun activities for their kids,” Glenn
Brookes, MP said.
“I know that it can be difficult to keep kids on a
healthy track. This is a great
way to promote healthy eating and drinking suggestions whilst on a break from
school.”
The Healthy Kids website
has five key messages for
the prevention of childhood
overweight and obesity, including:
1. Get active each day
2. Choose water as a drink
3. Eat more fruit and vegetables
4. Eat fewer snacks and select healthier alternatives
5. Turn off the TV or computer and get active
Minister for Healthy Lifestyles Kevin Humphries announced the Healthy Kids
website as part of a $53
million program to tackle
childhood obesity and a
one-stop destination for

all NSW Government initiatives relating to nutrition
and physical activity advice for children and young
people.
“The new Healthy Kids
website supports the NSW
Government’s commitment
to reduce childhood overweight and obesity,” Mr
Humphries said.
“The site is easy to use and
contains recipes, ideas for
physical activity and practical ways to improve nutrition, as well as specific
factsheets for families and
children.”
The website is a joint initiative of the NSW Ministry
of Health, Education and
Communities, and Sport
and Recreation, as well as
the NSW Division of the National Heart Foundation.
On the hand Member for
East Hills, Glenn Brookes
MP urged parents to take
advantage of activities being run by NSW Government agencies during the
summer school holidays.
“The Go Play website at
www.goplay.nsw.gov.au
is the NSW Government’s
online school holiday calendar featuring art, culture,
sport, recreational and other events and activities for
kids of all ages across the
state,” Mr. Brookes said.
“It’s a one-stop-shop to
explore a great range of interesting and fun ways to
make the most of the school
holiday period.
“Go Play started a year ago
with five partner agencies
and now has 20 agencies
offering new and traditional
ideas to keep children entertained,” Glenn Brookes
said.
Holiday activity options on
Go Play these holidays include:
• Swim and Survive learnto-swim classes at a range
of regional NSW locations
• Try out the new Children’s

Adventure Playground at
Lizard Log Picnic Ground,
within Western Sydney
Parklands
• Join a ranger at Cumberland State Forest and learn
how wood can be used for
everyday things. Make your
own timber toy and decorate.
• Summer is the perfect time
to view Jupiter at Sydney
Observatory. Get online to
book a family night experience you’ll never forget.
“Sport and Recreation, the
Sydney Opera House, Sydney Olympic Park Authority,
the Powerhouse Museum,
National Parks and Wildlife
Service and Taronga Zoo
are just some of the agencies involved in Go Play,”
Mr. Brookes said.
“To date, this highly popular
website has attracted more
than 84,000 visitors with
nearly 2500 people downloading the free iPhone app,
´Glenn Brookes added.
To help celebrate Go Play’s
first birthday, children are
being offered the opportunity to join in a virtual
scavenger hunt on the Go
Play website and win great
prizes!
These include an iPod
Touch, a family season pass
to the 2012 Baby Proms
hosted by the Sydney Opera
House, annual family membership to Taronga Zoo as
well as family passes the
Powerhouse Museum and
Sydney Observatory.
Entry is open to children
aged up to 14 years and the
competition runs to 3 February 2012. Scavenger hunt
forms can be downloaded
from the Go Play website at
www.goplay.nsw.gov.au
Go Play is an initiative of
the Office of Communities
and was created in partnership with the Powerhouse
Museum.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Materials and boxes on the floor of the abandoned warehouse of former breast implant manufacturer Poly Implant Prothese (PIP) in La Seyne-sur-Mer. Source: AFP

SOME Australian women
found to have ruptured
breast implants made by
the French manufacturer
at the centre of a growing
global scandal say their
doctors had told them the
damage was due to their
own behaviour, such as
hanging out too much
washing or engaging in
rough sex.
One woman whose PIP
implants were found to be
leaking and asked for them
to be removed was instead
given another set made by
the same manufacturer, after her doctor claimed that
her vigorous handling of
laundry items had caused
the damage.
Lorraine Long, founder
of the Medical Error Action Group, said in other
cases that came to light
before the current wave of
publicity, doctors had told
women the damage was
due to their overly intense
gym workouts, tight bras
or excessive squeezing by
amorous husbands.
Nearly 100 women have
contacted lawyers and
patient support groups to
share their experiences
with the implants, made
by the now-bankrupt
French company Poly Implant Prosthese (PIP) - approaching three times the
37 cases known to Australia’s regulator, the Thera-

peutic Goods Administration.
At least two law firms are
collecting names of affected women with a view to
launching a possible class
action, after a recommendation by French health
authorities that women
should have the implants
removed triggered a wave
of concern around the
world.
An estimated 9054 Australian women have received
PIP implants between
2002 and 2010. In April
2010 unused stocks of PIP
implants were recalled by
the maker following concerns by French authorities of higher than average
failure rates.
Ms Long said in addition
to the 91 reports she had
received and verified as
being from women with
PIP implants that had ruptured, the group had a further 40 emails that it was
seeking to assess.
“A lot are coming out of
Brisbane - we are trying to
establish whether they are
coming from one doctor
or one hospital,” Ms Long
said.
Tim White, partner with
the Adelaide law firm Tindall Gask Bentley, said
more than 50 women from
around the country had
contacted his firm, 80-90
per cent of whom reported

symptoms such as bruising, a burning or itching
sensation, and lumps in
the skin or near the lymph
glands.
“A number have already
had them removed,” Mr
White said. “Some of them
were removed 12 months
or two years ago, and virtually all the women are
now making further enquiries regarding ultrasounds
or magnetic resonance
imaging scans to clarify
whether rupture has occurred.”
Meanwhile, the TGA has
defended its handling of
the scandal, after stating
there was “no clear evidence of higher than expected rupture rates outside France”.
Rupture rates for all brands
silicone implants can vary
from approximately 6 per
cent to 27 per cent over
10 years, meaning several
hundred cases of Australian ruptures could be
expected to emerge even
if no unusual problems
with the PIP implants had
emerged.
A TGA spokeswoman said
the number of patients
with breast implants who
have reported ruptures “is
expected to increase... This
is one of the intentions of
encouraging women with
implants to seek advice
from their surgeons.”
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Future of Ford, Holden: What the rescue package means

Ford will continue to build the Falcon until 2016, after it was confirmed yesterday in Detroit
that the auto maker will recieve $34 million in government funding.

How deals to “save”
Holden and Ford ended
up highlighting their crises.
Depending on who you
believe, the Australian car
industry either dodged a
bullet - or delayed it - in
Detroit this week.
As reported yesterday,
the Federal Minister for
Manufacturing, Senator
Kim Carr, met with top
executives from both
companies on the opening day of the motor show
to discuss the future of
their Australian manufacturing operations, which
have been under scrutiny
after a decade of sales
decline.
Holden was negotiating
government funding to
guarantee production up
to and beyond 2020.
Ford was trying to shore
up taxpayer support for
a stay of execution following the worst Falcon
sales in 51 years.
Hands were shaken, photos were taken, and forensically-prepared press
releases were issued.
In the first roundtable
discussion with the Australian media, Holden and
Senator Carr announced
they were close to securing government assistance to develop the
next generation Cruze
small car and Commodore large car, not due
in showrooms until 2016

and 2018 respectively.
About an hour later on the
other side of Cobo Hall,
Ford declared the future
of the Falcon was secure
until 2016 after investing
$103 million, $34 million
of which will come from
the Federal Government
with an estimated $19
million from the Victorian
Government.
Phew. The Australian car
industry was out of danger and the future looked
bright going into the next
decade.
It seemed Holden’s deal
only needed a rubber
stamp and Ford had
‘bought’ four years to
find something else to
build in Broadmeadows
after 2016, if the Falcon
and Territory don’t work
out.
But moments after Ford’s
briefing the South Australian premier, Jay Weatherill, unwittingly overplayed
his role as the knight in
shining armour, telling
local radio he hoped to
‘save Holden’, sparking
unwarranted concern.
What wasn’t reported is
that Holden isn’t trying to
shut down its factories,
it’s trying to keep them
open.
There’s a subtle difference.
Holden is the healthier
of the two car makers
because of its stronger
sales and higher factory

output. It builds two of
the top-five selling cars
locally and has plans to
revive its export deals to
North America and the
Middle East.
Holden spokeswoman
Emily Perry told Drive
later: “Shutting our operations is the absolute
furthest thing from our
minds. We’ve always
been committed to designing, engineering and
building cars in Australia
and nothing has changed.
But we’ve been very open
about the challenges we
face.”
Each of Australia’s three
car makers - Ford, Holden
and Toyota - have struggled against imports that
have become cheaper as
tariffs have come down
and the Australian dollar
has gone up.
The local manufacturers
also must compete with
car factories around the
world - from within their
own stable - to attract
capital from their parent
companies to build newgeneration models.
That pool of capital has
diminished as the global
car industry downsizes
after the Global Financial
Crisis exposed massive
over-capacity. Meanwhile
other,
neighbouring
countries are lobbying
hard to attract automotive manufacturing investment that will lead to

jobs.
Indeed, most governments in developed and
developing
countries
have assistance programs to attract automotive manufacturing
investment, including Japan, Thailand and Korea,
the three biggest sources
of cars sold in Australia.
There are other examples. The German state of
Saxony has a 20 per cent
share of Volkswagen, the
French government owns
15 per cent of Renault,
and governments in individual states in North
America offer cash and
tax incentives to foreign
car makers to establish
or retain car factories.
But the question for
many Australians rightly remains: how much
taxpayer support is too
much?
Manufacturing of the
Holden Cruze shifted
from Korea to Australia
last year after General
Motors secured $149 million of Federal funds in a
three-to-one deal.
Under the agreement,
Holden had to invest $447
million in the localisation
of the car to receive the
$149 million injection,
bringing the total to $596
million.
That’s rather a lot when
you consider Holden
spent $1 billion to develop the Commodore and
Caprice from the ground
up - but they got four cars
for that amount of money
(sedan, wagon, ute and
limousine).
A senior economic adviser at Deloitte, Henry Ergas, said the latest subsidy appeared “ad hoc”
with no coherent plan to
ensure it was in the national interest.
He stressed that government support had failed
to ensure the survival of
Mitsubishi, which closed
its Australian plant in
2008.

But Mitsubishi’s factory
output was less than a
quarter of what Holden’s
and Ford’s is today, and
it was building a car with
outdated safety systems which limited the
vehicle’s appeal among
fleets.
Furthermore, Mitsubishi was building only
one model. Ford builds
three and Holden builds
six body styles. In other
words, they have much a
broader market coverage
than Mitsubishi ever had,
with opportunities to expand.
Senator Carr defends
the level of government
financial assistance. He
said mining and agriculture received more public funds than does the
car industry, including
$6.2 billion to the mining
industry over the past
four years in diesel fuel
rebates alone.
Local car makers and
their suppliers have been
promised $5.4 billion
over 10 years, of which
$3.4 billion remains to be
allocated.
“By international standards the level of support
for the automotive industry fares very favourably
from a taxpayer point of
view,” Senator Carr said.
When asked how governments decided how much
money to allocate, Senator Carr said: “We have a
very good understanding
[of the car industry]. I am
advised by very competent officials. We are not
unknowledgable about
these issues.”
Holden boss Mike Devereux said: “The documents Kim gets are
the exact same Excel
spreadsheets that I get
sent [from GM in Detroit].
There’s no editing of
them.”
Carr said deals can’t
be done “unless there
is a strong relationship
based on mutual trust.

The public want to know
that they’re getting value
for money. It is my view
that they are. We’ve got
very detailed provisions
for what General MotorsHolden provides to the
Australian economy in
revenue.”
Carr added: “We’re in
the business of co-investment [deals which
require] mutual obligation and co-commitment
from the industry ... so
we can take advantage of
the inevitable growth that
will come as a result of
changes in the [Australian] dollar.
“I’d also put this to you:
the loss of the industry
is irretrievable. The loss
of the capability cannot
be ever made up. It will
cost a lot more if we don’t
have the automotive industry in Australia. It is
the foundation stone of
manufacturing that employs 1 million people in
Australia.
“This is all about fighting
for Australian jobs and
to build the partnerships
that will take us through
the rest of this decade.
“The fact is throughout
the bankruptcy proceedings for General Motors
[in North America], Holden stayed with the lights
on.
“There is no question the
[Australian automotive
manufacturing and component] industry could
have been lost in 2008
if the government didn’t
take the action that it
took,” Carr said.
No wonder analysts and
the media are unsure
about the long-term future commitments of
Holden and Ford.
The car makers only have
themselves to blame for
the hysterical headlines
and radio news reports.
They’re the ones who
walked the fine line: ‘we
need money or we’re outta here’.
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No charges for Donald Brooke who fatally stabbed home invader Azzam Naboulsi

Yagoona home

Fatality: Police arrest a suspect in the invasion of the Yagoona home of Donald Brooke (left). Picture: Craig Greenhill Source: The Daily Telegraph

Donald Brooke, 54, who is waiting to hear if he will be charged.
Picture: Craig Greenhill Source: The Daily Telegraph

POLICE will recommend
that no charges be laid
against a homeowner after he fatally stabbed an
intruder who threatened
him with a stun gun.
Donald Brooke, 54, was
confronted in the lounge-

room of his Yagoona
home last year by a man
wielding a stun gun.
After a violent scuffle,
police said Mr Brooke
stabbed the intruder career criminal Azzam
Naboulsi - in the chest

and arm.
A bloodied Naboulsi, 31,
fled the Glassop St home
in a waiting getaway car
and died later that night.
After an exhaustive investigation, senior police yesterday said they
would recommend to the
coroner that no charges
be laid against Mr Brooke
because he had acted in
self-defence.
Mr Brooke had initially
been told by police he
could face a manslaughter charge for fatally
wounding Naboulsi.
In the days after the
September 20 robbery,
Mr Brooke attracted a
groundswell of public support, with people calling
for him not to be charged
because he had been confronted in his own home.

The good news came as
a surprise yesterday to
Mr Brooke, who said the
four-month wait to learn
his fate had taken its toll
on him and on the people
close to him.
“The effect it has had on
my family and friends has
been the worst, and on
me, of course,” Mr Brooke
said.
“It’s always on my mind,
each time the phone rings
... I just keep waiting to
hear what is going on
with it.”
It is understood the fact
Naboulsi was armed with
an electronic stun gun
when he broke into the
house justified Mr Brooke
arming himself with a
knife in self-defence.
The gently spoken man
said he was delighted
police had made the decision not to recommend
charges against him but
he would now await the
coroner’s finding before
putting the ordeal behind
him.
“It has been a pretty tough
time not knowing what is
happening. This is a lot
better than the opposite
decision,” he said.
Mr Brooke’s lawyer Ali
Hallani confirmed he had
been informed the police
would recommend his client not be charged, but
he was waiting for formal
confirmation.
“That is what the police
verbally indicated to me,
but I haven’t got it in writing as yet,” Mr Hallani
said.
Bankstown Superintendent Dave Eardley said
police would be seeking
a coroner’s recommendation on the matter. A brief
of evidence has been forwarded to the coroner’s
office.
Mr Brooke was in his
backyard shed that Tuesday afternoon when he
heard noises in the house
and went to investigate at
about 3.15pm.
Neighbours gave statements to police saying
they heard Mr Brooke call
out “Come back, come
back, you’re injured”, as
a bleeding man ran away.
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Shots fired between two cars

Police located the abandoned blue Toyota in a townhouse
complex on Crosio Place, Bonnyrigg about 3.10am. Picture: Bill Hearne Source: The Daily Telegraph

A Blue Toyota Camry was found abandoned at Crosio Place,
Bonnyrigg with a bullet hole in the drivers side of the windscreen. Picture: Bill HShow More Source: The Daily Telegraph

DETECTIVES are investigating if there are links
between a gun battle in
Sydney’s west and two
drive-by shootings on
Monday night.
A blue Toyota and a white
sedan were involved in
a gun battle on Mimosa
Road, Greenfield Park
about 2.05am.
A local resident, who
didn’t want to be named,
reported being woken by
six or seven loud bangs.
Bullet casings were littered across a 50 metre
area of the road across
both sides of the street
and at the intersection
with Greenfield Road near
a service station.
A number of bullets also
entered a home without
causing any injuries.
The two vehicles are believed to have rushed from
the scene along Mimosa
Road toward Wetherill
Park.
Police located an abandoned blue Toyota in a
townhouse complex on
Crosio Place, Bonnyrigg
about 3.10am.
One bullet hole shattered
its front windscreen on
the driver side.
It is understood an argu-

ment had erupted between
the occupants of the cars
just prior to the shoot-out.
Detectives are investigating if there are links between the gun battle and
two drive-by shootings
just over 24 hours ago in
Auburn and Arncliffe, in
Sydney’s west and south
respectively.
Around 25 people were inside two homes targeted
on Monday night, with up
to 35 bullets fired at the
properties.
Senior detectives warned
on Tuesday there was the
likelihood of retaliation.
A police spokesman said
it was too early to say if
the shootings were linked,
but said it was one line of
inquiry.
“It’s probably too early to
rule anything in or anything out,” the spokesman
told AAP.
“Investigators will be looking to see if it’s linked to
any recent incidents.”
Police are expected to
brief journalists about the
latest shooting later on today.
Anyone with information
on any of the incidents
should contact Crime
Stoppers.
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عودة قنصل لبنان العام روبري نعوم والسيدة الفاضلة دالل دكان اىل سيدني

*السيدة دكان والقنصل العام نعوم يتوسطان بسام وجان وجوزيف دكان وعيالهم والزميل أكرم
املغوش*

*القنصل العام نعوم والسيدة دكان يتوسطان رئيس التجمع املسيحي والي وهبه والزميل مخايل
ودكان وشحادة*

*القنصل نعوم يتوسط جان وجوزيف دكان والوالدة دالل دكان)*

*السيدة دالل دكان «أم نزيه»*
*القنصل العام روبري نعوم لحظة وصوله إىل مطار سدني*

وصل مساء االربعاء املاضي من لبنان قنصل لبنان
العام يف نيو ساوث ويلز االستاذ روبري نعوم ترافقه
على متن الطائرة نفسها السيدة الفاضلة دالل دكان
(أم نزيه).
وقد استمرت زيارة القنصل العام روبري نعوم اىل
الوطن حواىل ثالثة أسابيع تفقد خاللها العائلة
واالهل واالصدقاء والتقى عددا من املسؤولني.
وكان يف استقبال القنصل العام نعوم والسيدة دكان
يف مطار سيدني أوالدها بسام وجان وجوزيف دكان
والعائلة ورئيس التجمع املسيحي السيد والي وهبه
والزميل سايد مخايل واصدقاء.
وبعد املطار ،وبدعوة من آل دكان توجه الجميع اىل
دار العائلة يف منطقة ماونت لويس للمشاركة بفرحة
وصول الوالدة والقنصل العام نعوم وشرب الجميع
نخب لبنان ،بحضور الزميلني بو رزق واملغوش.
وقد شكر األخوة دكان القنصل العام نعوم على العناية
التي خصّ بها والدتهم طيلة السفر ورد القنصل
بدوره انه يعترب السيدة أم نزيه بمثابة والدته وانه
لم يقم بأكثر من واجبه تجاهها.
وردّت السيدة دكان قائلة «انا عندي أربع شباب
وانت الخامس»

*القنصل العام نعوم والسيدة دكان مع عائلة دكان والسيد كرييو
والزميل بو رزق*

*القنصل العام نعوم يتوسط األخوة بسام وجان وجوزيف دكان
والزميل املغوش وطوني كرييو*

ودار الحديث ،خالل املأدبة ،حول االوضاع التي
يعيشها لبنان اليوم وما يجري يف املنطقة العربية
وكذلك املناقالت والتعيينات الدبلوماسية والعوائق
التي تعرتض هذه املسألة.
ونذكر هنا ان السيدة ام نزيه كانت قد ذهبت اىل
لبنان يف زيارة استمرت حواىل  16شهرا كانت
خاللها موضع حفاوة وترحيب وتكريم من قبل العائلة *القنصل نعوم والسيدة دكان يتوسطان عائلة دكان والزميلني بو
رزق واملغوش*
واالهل واالقارب وابناء بلدتها عشاش.
«الهريالد» ،التي تربطها عالقة صداقة واخوّة اسرتاليا وللقنصل العام روبري نعوم عودة حميدة
بالعائلة ،تهنئ آل دكان بسالمة وصول الوالدة متمنية ملزاولة اعماله كاملعتاد وخدمة ابناء الجالية يف قنصلية
للسيدة ام نزيه اقامة طيبة بني ابنائها وعيالهم يف لبنان العامة يف سيدني...
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McDonald’s Rockdale
®

603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®

