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ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uäبـ«حظر جوي»  ...و«الناتو» يؤكّد أنه «ال يستعد للتدخل»
الشقفة يطالب
«داتا» البصمات :إلغـاء العقـد أم مشـروع اشـتباك حكـومي؟

األسد مطمئن لروسيا :قادرون على جتاوز الظروف الراهنة

النقل
مرسوم
توقيع
يرفض
حناس
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

يف انتظار انتهاء عمل
اللجنة اليت كلفها جملس
الوزراء بالتحقيق يف كارثة
بناية املوت اجملاني يف
األشرفية ،كانت مواكب
تشييع جديدة تطل من
األحياء الفقرية ،ومعها
حتذيرات جديدة من تكرار
املأساة نفسها يف أماكن
¶◊<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu <^È
]˜<Hl^Œ^œvjâ
فكانت
<k∑]àiأما الدولة،
أخرى،
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ
<H^ÈqÖ^}Ê
_<^Èﬂ⁄جديدة من
جولة
تنتظر
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
بني أهل سلطتها
املعارك
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u <Ñﬂ⁄ <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷ <kïÜ Ê
التنفيذية ،بعدما أقفل
]÷<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j
ملف
ونقابيا
سياسيا
]<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢
تصحيح األجور ،وساعدت
]<–Àﬁ <ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π
الصياغة احلكومية امللتبسة
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
واملنح
النقل
لبدل
]<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π
املدرسية ،يف ابقاء األزمة
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄ <‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
مفتوحة على احتماالت شتى
]÷J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_ <Ç√÷] <_ÇfË <·_Ê <ÌÈﬁ^n
يف األيام القليلة املقبلة.
]÷√”<Çu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e <ÇËÇ¢] <ÂÖ]Áéπ <Íä
وزير العمل شربل نحاس
يف هذه األثناء ،برز فصل
<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷] <l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ] <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
جديد من فصول االنكشاف شريكة ملؤسسة عسكرية يف مصرف لبنان ،اال ان
ذلك ال ينفي فرضية ان
السياسي واألمين ،يتمثل اسرائيلية.
بصمات
بـ»داتا»
اكثر واذا كان وزير الداخلية تكون تلك «الداتا» حبكم
لبناني
ماليني
أربعة
من
مروان شربل قد اكد ان عالقة الشراكة بني الشركة
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
بعهدة
موجودة
أنها
تبني
الفرنسية «ساجني» وشركة
ملك
البصمات هي
«داتا»
Active
Insurance
Management
فرنسية
شركة
For Your
Business
وموجودة «ابيت» االسرائيلية ،قد
الداخلية
خاصة لوزارة

اصبحت منذ زمن بعيد بيد
العدو االسرائيلي.
وردا على سؤال ،نفى
شربل أي علم له بالشراكة
بني الشركة الفرنسية
االسرائيلية،
والشركة
وقال انه سيبادر اىل
اختاذ االجراءات الكفيلة
ببلورة صورة الوضع،
واذا ثبتت لديه صحة هذا
األمر ،فسيبادر فورا اىل
طرح املوضوع امام جملس
الوزراء الختاذ املقتضى
يف هذا املوضوع احلساس
انطالقا من احلرص على
املصلحة الوطنية العليا
اوال واخريا.
وقالت مصادر وزارية
اكثرية ان هذا املوضوع

قال الرئيس السوري
بشار األسد خالل استقباله
أمس االول ،وفد «املبادرة
الشعبية العربية ملناهضة
التدخل األجنيب يف سوريا
ودعم احلوار واإلصالح»،
إن الشعب السوري واع
«للمخططات» اليت تدبر ضد
بالده و»قادر على جتاوز
الظروف الراهنة» ،فيما
انتهت ليال مدة التفويض
األساسي لبعثة املراقبني
العرب يف سوريا يف
ظل توجه واضح من كال
متديدها
حنو
الطرفني
شهرا ،على ضوء تقرير
البعثة الذي ستتم مناقشته
خالل اجتماع االحد املقبل
يف القاهرة.
وفيما قال املراقب العام
جلماعة «اإلخوان املسلمني»

@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

Workers' Compensation for your Employees
 Insurance when starting up a Business
Public Liability Insurance for your Trade Work
 Home Construction Insurance




Your Specialist AMP Advisers

La Galette
Patisserie
حلويات La Galetteيف مرييالندز
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

ˇ„‘ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j

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

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

* أكثر من  22نوعاً من البيتي فور باإلضافة اىل ICE-CREAM Cake

* نؤمن كافة املناسبات :عمادات  -أعراس -خطوبة وغريها

جان قهوة

ه

ادئة مع
فن

ج
لسة

و La Rocher
Buche De Noel

]<≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π
]÷<ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
<ì~◊Ë <HÌﬂÈj÷] <∞¬ <ª
]÷<·`e <‰÷ı^Ài <^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ
†<Íﬁ^€n÷] <l^¬^ä÷] <ÿ€
<ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
اعلن وزير اخلارجية الرتكي
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄
امحد داود اوغلو خالل
استقباله نظريه االيراني
علي أكرب صاحلي أمس ،أن
طريف املفاوضات االيرانية
 الغربية حول ملف طهرانالنووي قد أكدا نيتهما
املفاوضات،
استئناف
فيما قال صاحلي إن على
العودة إىل
دول الـ»»1+5
HXô@›Óñb–n€aI
التفاوض من دون تقديم

طهران تدعو دول املنطقة
إىل «عدم االجنرار إىل
موقف خطري»

}^<Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë
<ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
]˜<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ
<ÌË_ <ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â
”<ÿÈr√j÷] <Ó◊¬ <Ç¬^äi <ÏÜ
<Ì„q]Áπ <Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je
DNM<î<Ì€jj÷]E

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

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

مبناسبة األعياد السعيدة ننفرد
بتصنيع سالل شوكوال
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169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160

www.lagalette.net.au 02 9637 4441

�
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]<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
الشعبية العربية ملناهضة التدخل األجنبي
«املبادرة
األسد
]˘<‹⁄
وفد<ª
خالل Öلقائه<ƒÈ
<ŸÊˆä⁄
DNM<î<Ì€jj÷]E

يف سوريا ودعم الحوار واإلصالح» يف دمشق أمس االول (أ ف ب)

يف سوريا رياض الشقفة
bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm
إنه يريد فرض «منطقة

حظر جوي ومناطق آمنة»،
أكد احللف األطلسي أنه
ال ينوي وال حيضر للتدخل
]˘<Í“4⁄
]÷<ÇÈ√íj
<‡⁄]ài
سوريا ،يف
عسكريا يف
<ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
]÷<Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä
_<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄
<H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç
<ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
]÷<ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä
_<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ
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@åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu

„›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n
“<ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé
]÷<ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ
<Íï]Ö˜]Ê <ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
]÷<HŸÊ˜] <ã⁄_ <ÌÈﬂÈ�ä◊À
]<Çœ√÷ <^�u]3Œ] <öÜ¬ <‰ﬁ
<I <;È�ä◊ <›¯â <Ü≥ˆ⁄
]<áÁ≥ <ÌË^„ﬁ <ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ

@È◊aÏœÎ@äbõÇ
†o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb
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حني وصف وزير اخلارجية
الرتكي امحد داود اوغلو
خالل مؤمتر صحايف مع
نظريه االيراني علي أكرب
صاحلي يف انقرة تطورات
<«ÌËÖÁÀ÷]» <Ì÷^œjâ˜] <±c
التتمة صفحة 17
<H‰fÒ^ﬂ÷ <Ì�◊ä÷] <‹È◊äiÊ
<ÖÅ^í⁄ <kﬁ^“ <∞u <ª
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
<‰ﬁ_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e
<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de
»]˝}<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á
DNM<î<Ì€jj÷]E

<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<– ]Áj÷^e
<Í“4⁄˜] <ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu
<^�fﬂü <‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ] <’]Ö^e
<ª <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ <Ì„q]Áπ
]˜JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄
<ª^vë <Ü≥ˆ⁄ <ª <|ÜëÊ
DNM<î<Ì€jj÷]E

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

اطلع من قهوجي على الوضع االمين

سليمان :للعودة اىل العروبة حلماية قضايانا االساسية
رأى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان أن الواجب
يقضي بالعودة اىل العروبة
وااللتفاف حوهلا ألن فيها
محاية لقضايانا االساسية ويف
طليعتها القضية الفلسطينية.
واشار يف خالل استقباله
جملس نقابة حمرري الصحافة
اللبنانية برئاسة نائب النقيب
سعيد ناصر الدين يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا امس
االول اىل أن دميوقراطيتنا
اليت علينا أن حنسن تطبيقها
محتنا لغاية اآلن من تداعيات
ما هو حاصل حولنا ويف

املنطقة ،معربا عن أمله يف
أن يكون العام  2012جيدا
على صعيد العمل احلكومي
ويف املؤسسات خصوصا ،فما
أجنزته احلكومة يف خالل العام
املنصرم كان جيدا ،وجمددا
أهمية احلوار بني اللبنانيني
إلبقاء الساحة الداخلية مبنأى
عن أي ارتدادات ،مبديا
اعتقاده ان التعيينات االدارية
ستأخذ طريقها اىل التنفيذ
وفق اآللية املطروحة.
وكان ناصر الدين قد القى
كلمة هنأ فيها الرئيس سليمان
بالعام اجلديد منوها بالسياسة

املتبعة اليت محت لبنان.
ثم استقبل سليمان مدير
عام الصندوق الكوييت عبد
الوهاب البدر مع وفد اطلعه
على اهلدف من الزيارة وهو
توقيع اتفاق متويل مشروع
رفع منسوب الليطاني لتأمني
مياه الري والشفة لعدد كبري
من القرى اجلنوبية ،إضافة اىل
مشاريع أخرى يقوم الصندوق
بتمويلها.
واطلع رئيس اجلمهورية من
قائد اجليش العماد جان
قهوجي على الوضع االمين
يف البالد وعلى املعابر ،وعلى

وفد الصندوق الكوييت زار ميقاتي وركز على متويل الكهرباء
إستقبل رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي يف السراي امس
االول وفدا من اجلمعية اللبنانية
لرتاخيص االمتياز الفرانشايز
برئاسة رئيس اجلمعية شارل
عربيد.
ووزع الوفد بعد الزيارة بيانا جاء
فيه :قدم الوفد للرئيس ميقاتي
النشرة الثالثة من الكتيب
باجلمعية
اخلاص
التعريفي
والذي يضم أعضاءها وهم خنبة
من اصحاب االمتيازات اللبنانية
واألجنبية العاملة يف لبنان.
كما أطلع الوفد الرئيس ميقاتي
على نشاطات اجلمعية وال سيما
الدورة الثانية من مؤمتر بريوت
الدولي للفرانشايز  2012املزمع
عقده يف بريوت ما بني  23و
 24ايار  ،2012باإلضافة اىل
التحضريات اجلارية إلستضافة
الفرانشايز
جملس
اجتماع
العاملي يف بريوت عام 2013
ضمن فاعليات املؤمتر يف دورته
الثالثة ،واهمية ذلك يف القاء
الضوء على قطاع الفرانشايز
اللبناني.
وتطرق الوفد اىل األوضاع
االقتصادية وال سيما منها
األجور واملوازنة ،كما نقل اىل
الرئيس هواجس القيمني على
القطاع بإعتباره قطاعا حيويا
يؤمن فرص العمل لعدد كبري
من اللبنانيني ،وهو قائم على
قطاع بيع التجزئة الذي قوامه

وتنشيط

السياحة

االستقرار
اىل لبنان.
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا
من الصندوق الكوييت للتنمية
االقتصادية العربية برئاسة
املدير العام عبد الوهاب البدر
يف حضور رئيس جملس االمناء
واالعمار نبيل اجلسر ،وتناول
البحث مشاريع الصندوق يف
لبنان.
بعد اللقاء قال البدر :تشرفنا
اليوم بلقاء رئيس جملس الوزراء
وطبعا حبثنا يف نشاط الصندوق
الكوييت يف لبنان ،ال سيما
االحتفال الذي أقيم قبل يومني
ملناسبة توقيع العقد التنفيذي
ملشروع إمداد اجلنوب اللبناني
مبياه نهر الليطاني لغايات
الري والشرب فضال عن مشروع
نقل املياه اىل منطقة راشيا،
ونقلت اليه تأكيد استمرار
دعمنا هلذين املشروعني بإعتبار
انهما مشروعان كبريان ،ليس
من ناحية حجم التوقيع بل ألن
لكل منهما تكملة واستكمال،
وما مت توقيعه بالنسبة ملشروع
الليطاني هو مرحلة أوىل

وسيستكمل الصندوق الحقا
املراحل املقبلة ،وينطبق هذا
األمر على مشروع نقل املياه.
اضاف :هذا املشروع يعد جزءا
من مشروع اكرب ملناطق اخرى،
فهناك بعثة كانت وصلت اىل
لبنان أواخر العام الفائت للنظر
يف مشروع جديد لنقل املياه يف
مرجعيون ،وهناك طلب استلمه
الصندوق ملشروع املياه يف
زحلة ،وحنن نولي اهتماما
بهذا القطاع ،لكن اجلزء األكرب
من حديثنا تركز على التأكيد
على اهمية قطاع الكهرباء يف
لبنان ،ورغبة الرئيس ميقاتي
يف ان تكون هناك نظرة عامة
من قبل املؤسسات العربية
خصوصا هلذا القطاع ،حيث
أكدنا له وقوف الصندوق اىل
جانب لبنان ،وحنن نتوقع ان
يزودنا رئيس جملس الوزراء
مبعلومات حول مشروع الكهرباء
الذي سينظر اليه الصندوق
جبدية مع املؤسسات العربية
االخرى بهدف متويله ،سنكون
دائما على تواصل مع اخواننا
يف لبنان.

بري التقى جلنة متابعة قضية الصدر واطلع
على نتائج لقاءاتها يف ليبيا
استقبل رئيس جملس النواب

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
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نبيه بري ،امس االول يف عني
التينة ،جلنة املتابعة لقضية
االمام السيد موسى الصدر
ورفيقيه برئاسة وزير اخلارجية
عدنان منصور وعضوية السيد
صدر الدين الصدر جنل
االمام الصدر ،واملدير العام
للمغرتبني هيثم مجعة وممثل
وزارة العدل القاضي حسن
الشامي ،يف حضور السيد رائد
شرف الدين.
واطلعت اللجنة الرئيس بري
على نتائج زيارتها لليبيا
واللقاءات اليت اجرتها هناك
مع كبار املسؤولني الليبيني
وعرضت للمقرتات املطروحة
ملتابعة العمل والتواصل مع
اجلانب اللييب.
وجرى تقويم اجيابي لنتائج
هذه الزيارة مع تأكيد ضرورة
االسراع يف اخلطى وتنسيق
االتصال باجلانب اللييب.

املراحل اليت بلغها مشروع
القيادة لتسليح اجليش وتعزيز
قدراته.
وتلقى سليمان من الرئيس
اللبنانية
للرهبانية
العام
املارونية االباتي طنوس نعمة
دعوة اىل حضور القداس الذي
يقام يف  29احلالي يف دير مار
انطونيوس خشباو  -غزير.
وزار بعبدا مودعا سفري
زالتكو
واهلرسك
البوسنة
ديزداريفيتش ملناسبة انتهاء
مهامه يف بريوت ،وتقديرا
لدوره يف تعزيز العالقات
الثنائية منحه الرئيس سليمان
درع رئاسة اجلمهورية متمنيا له
التوفيق يف مهمته اجلديدة.
واستقبل رئيس اجلمهورية
الفرنسي
املعهد
رئيس
لالداريني دانيال لوبيغ الذي
أطلعه على اهلدف من الزيارة،
وهو انعقاد املؤمتر األول يف
لبنان اليوم يف املعهد العالي
لألعمال ،عن احلوكمة الرشيدة
يف املؤسسات.
ورحب الرئيس سليمان بالوفد
الثنائية
بالعالقات
منوها
مع فرنسا ،معتربا أن تعاونا
كهذا يساهم يف تعزيزها
على املستوى االقتصادي
وعلى صعيد رفد اإلدارة
بالكفايات.

عون عرض وسفرية اليونان
التطورات االقليمية واستقبل
رئيس حزب الوعد ووفد املخاتري

إستقبل رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون يف دارته يف الرابية
امس ،رئيس حزب الوعد جو
إيلي حبيقة الذي لفت إىل
أن زيارته هي ملعايدة العماد
عون ملناسبة األعياد ،ولدعوته
أيضا للمشاركة يف الذبيحة
اإلهلية اليت ستقام يف الذكرى
إيلي
إلستشهاد
العاشرة
حبيقة ،عند الرابعة والنصف من
بعد ظهر يوم الثلثاء املقبل يف
بدارو.
أضاف :تناولنا أيضا املستجدات
احمللية
الساحتني
على
واإلقليمية ،وكان الرتكيز على
املشروع اآلتي إىل املنطقة أي
مشروع التفتيت ،واملطلوب
هو تضامن ووحدة اللبنانيني
ملواجهته.
وقدم حبيقة التعازي ألهالي
ضحايا املبنى املنهار يف
األشرفية.
إىل أي مدى سيتأثر لبنان
مبشروع التفتيت والتقسيم
اآلتي إىل املنطقة؟
 هذا يعود إىل مدى تكافلوتضامن شعب لبنان ،ومدى
قابليته ألن تدخل عليه جرثومة
هذا املشروع .املناعة تأتي من
الداخل ،ال سيما من الوحدة

اللبنانية.

سفرية اليونان

كما إستقبل العماد عون سفرية
اليونان كاترينا بورا يف زيارة
تعارف ،يف حضور املسؤول
عن العالقات الديبلوماسية
يف التيار الوطين احلر ميشال
دي شادارفيان ،ومت البحث
يف جممل املواضيع احمللية
واإلقليمية.
ومن زوار الرابية وفد من
رؤساء روابط خمتاري لبنان
برئاسة املختار بشارة غالم
الذي قال :زيارتنا للعماد عون
هي لدعوته إىل حفل تدشني
لصندوق
العامة
املؤسسة
التعاوني ملختاري لبنان يف 31
احلالي.
اضاف :تطرقنا مع العماد عون
ملواضيع تهم املخاتري يف
لبنان ،ال سيما تعديل املادة
يف القانون اخلاصة بالطابع
املالي للمختار ،وطلبنا منه
تأييد وتوقيع تكتل التغيري
واإلصالح على املشروع املعجل
املكرر بتعديل هذه املادة من
 250ل.ل .إىل  1000ل.ل.
وقد أظهر جتاوبا كبريا ،إذ أنه
يعلم أن الدولة تبدأ باملختار،
علما أن ليس لدى األخري أي
تأمني يف آخرته.

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع
اللوتو
املحظوظة
منها تم شراء
بطاقات
اليانصيب رابحة
املاليني

 390ألف دوالر
و 88735دوالرا
و 16مليون دوالر و  200ألف دوالر

صحف  -هدايا  -صب مفاتيح  -بطاقات
لكافة املناسبات
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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خفض عقداً جديداً لتشغيل بطاقات اهلوية

شربل :بصمات اللبنانيني ملك الداخلية

وسط البلبلة اليت أحدثها
التجاذب القائم حول موضوع
بصمات اللبنانيني وملكيتها
املعلومات
تسريب
وإمكان
املتصلة بها من الشركة اليت
قادت العملية ،واملعلومات
املتضاربة يف شأن خفض
كلفة تشغيل بطاقات اهلوية
مع الشركة الفرنسية ،اوضحت
مصادر مواكبة للملف االلتباس
احلاصل يف ختفيض العقد من
 7ماليني اىل أربعة ماليني
ونصف مليون أورو فأكدت
ان العقد موضوع اخلفض جديد
يفاوض عليه وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل الذي
رفض حتديد كلفته ب 7ماليني
أورو من الشركة اليت خفضت
بناء على هذا الرفض،
املبلغ
ً
بناء لطلب الوزير
وقد استبدلت ً
شربل كل املعدات املستخدمة
بأخرى جديدة ومتطورة.
وأشارت اىل ان ال عالقة هلذا
العقد بالعقد القائم حاليًا،
ونذكر بأن الوزير السابق زياد

بارود كان بدوره فاوض ابان
فرتة التمديد ومتكن من خفض
الكلفة بنسبة معقولة.
شدد الوزير
ويف سياق متصل ّ
شربل على أن قاعدة بصمات
اللبنانيني هي ملك وزارة
الداخلية لكن الشركة الفرنسية
اليت تتعاقد معها الدولة اللبنانية
ّ
تشغلها وتديرها وتدرك
هي اليت
متامًا خطورة تسريب أي معلومات
متعلقة بهذا الشأن.
وقال يف حديث إذاعي :إذا فسخنا
العقد معها علينا البدء ببناء قاعدة
بيومرتية جديدة لبصمات مجيع
اللبنانيني من الصفر وبالتالي
يضيع جهد  15عامًا من مجع
بصمات اللبنانيني وتصنيفها،
فالبصمات حمفوظة وموجودة
يف مصرف لبنان ،ولدينا ثقة
أن ال تسريب للمعلومات إذ أن
الشركة املعتمدة من قبل الدولة
اللبنانية هلذا العمل هي األكثر
جودة وعاملية وتعتمدها اكثر من
سبعني يف املائة من دول العامل
يف هذا اجملال.

ماجنيان نفى أي تص ّ
دع داخل
احلكومة او تكتل التغيري

قال وزير الدولة بانوس
ماجنيان يف حديث اىل اذاعة
صوت لبنان ،ان الوزير شربل
حناس باق يف وزارته ،مشريا
اىل أن رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي متنى على حناس توقيع
مرسوم تصحيح األجور ووضع
بدالت النقل ومنح التعليم يف
اطار قانوني.
ومتنى أن حيصل العمال على
حقوقهم يف أقرب وقت ممكن
مبا يرضي أصحاب العمل وضمن
االطر القانونية .ونفى أي تصدع
داخل احلكومة أو بني مكونات
تكتل التغيري واالصالح ،معتربا

أن اجلميع متفق على اخلطوط
العريضة االسرتاتيجية والباقي
تفاصيل.
وعن اعادة تشغيل مطار الرئيس
الشهيد رينيه معوض ،اعترب ان
املوضوع اقتصادي حبت رغم
ختوف البعض من أمور امنية
اال أن اعادة تشغيله ستخفف
الضغط عن مطار رفيق احلريري
الدولي وستؤمن فرص عمل
جديدة.
وأعلن ماجنيان أن هذا املوضوع
سيبت اال اذا كان لدى اجليش
مشكلة بتحويل املطار اىل اخلدمة
املدنية السباب أمنية.

جعجع عرض ووفد نواب املستقبل قانون االنتخاب
وفتفت اعترب ان الطرح األرثوذكسي حيتاج لتطوير
استقبل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع وفدا من
تيار املستقبل ،ضم النواب:
أمحد فتفت ،هادي حبيش وزياد
القادري ،يف حضور نائب رئيس
احلزب النائب جورج عدوان
والنائب أنطوان زهرا.
عقب اللقاء املطول ،حتدث فتفت
باسم الوفد فقال :يف إطار
االتصاالت بني القوى السياسية
داخل قوى  14آذار ،ويف سياق
النشاط اليت تقوم به اللجنة
املكلفة داخل تيار املستقبل
ملتابعة قانون االنتخابات النيابية،
التقينا بالدكتور جعجع وزمالئنا
النواب يف كتلة حزب القوات
اللبنانية للبحث يف املواضيع
العامة ،والسيما موضوع قانون
االنتخابات.
أضاف :لقد تبني لنا أن لدينا
ثوابت عديدة ومشرتكة يف هذا
الشأن ،إذ إننا مجيعنا ننطلق من
اتفاق الطائف ومبدأ املناصفة
بني املسيحيني واملسلمني.
هناك ادراك من اجلميع للهواجس
اللبنانيني،
لألفرقاء
احملقة
والسيما املسيحيني ،إضافة إىل
التأكيد على العيش املشرتك
واجياد خمرج انتخابي إلزالة
اهلواجس عند األطراف كافة
وحسن التمثيل السياسي يف
لبنان ،ناهيك عن حتقيق العدالة
يف تقسيم الدوائر االنتخابية على
صعيد الوطن.
وأكد فتفت انه مت التوافق على
وجوب اقرتاع املغرتبني وعدم
التسويف بهذا املوضوع ،واألخذ
يف االعتبار دور املرأة وضرورة
مشاركتها يف القانون اجلديد
اىل جانب االصالحات احلقيقية
وما يسمى بالورقة املطبوعة
مسبقا يف قانون االنتخابات،
فضال عن تشكيل هيئة مستقلة
لالدارة واإلشراف على االنتخابات
النيابية ،وليس التالعب بأشكال
هذا املوضوع والعودة اىل
الوراء.
وتابع :وعلى صعيد التقسيمات

االدارية والنوع االنتخابي فهما
قيد الدرس ،وحنن كتيار
املستقبل لن يكون لدينا أي قرار،
إال بالتنسيق مع حلفائنا .لقد
تدارسنا الكثري من االحتماالت،
وسنستمر يف اللقاءات مع الزمالء
النواب للخروج بطرح مشرتك لكل
قوى  14آذار يف هذا اجملال.
وردا على سؤال ،قال :كل
الطروحات هي مدار حبث ملعرفة
مدى جتاوبها مع اهلواجس
املطروحة من جهة ،وان يكون
النائب ممثال فعليا لكل الشعب
اللبناني من جهة أخرى.
وعما إذا ما كان طرح اللقاء
األرثوذكسي قد نسف ،نفى
فتفت هذا االحتمال ،وقال:
هناك امكان لألخذ منه بشكل
جزئي أو كلي ،فهذا الطرح يف
حال أخذ كما هو مطروح بشكل
نهائي ،ال ميثل سهولة يف
تشكيل جملس نيابي يتالءم مع
العيش املشرتك ،باعتبار انه
حيتاج اىل تطوير ،ورمبا قد يشكل
منطلقا القرتاحات أخرى قد تأتي
بالنتيجة املرجوة ،وكل الطروحات
هي مدار البحث.
وعن طرح وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل ،قال :بعد مناقشتنا
هذا الطرح مطوال يف مؤمتر
فينيسيا تبني لنا أن فيه ثغرات
كثرية واستنسابية يف نسبية
وزير الداخلية من ناحية توزيع
الدوائر أي انه ال حيقق العدالة.
وعن امكانية عدم العودة اىل
قانون  ،1960قال :نسعى إىل
تطوير قانون االنتخابات واجراء
تعديالت جدية يف هذا االجتاه.
وعلينا أال ننسى كيف فرض
قانون الستني على الشعب
اللبناني يف الدوحة من قبل
املنتصرين يف  7أيار ،وكلنا
نتذكر الالفتات اليت رفعت حول
اعادة حقوق املسيحيني عرب هذا
القانون ،حبيث ان النائب العماد
ميشال عون اعترب أن هذا القانون
أعاد حقوق املسيحيني ،وها هو
اليوم ينتفض عليه.

كل خطوات امريكا يف منطقتنا للسيطرة على مواردنا

قاسم :نرفض زج لبنان بالعدوان على سوريا
لفت نائب األمني العام حلزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم يف
كلمة القاها يف حفل هليئة
دعم املقاومة اإلسالمية ،يف
قاعة اجلنان على طريق املطار
ان هناك اعتداءات استعمارية
كانت موجودة يف التاريخ وال
زالت موجودة عند األقوياء
يف مواجهة الضعفاء ،واليوم
أمريكا تعترب نفسها هي حاكمة
العامل ،إذا هي تريد أن تسيطر
على املقدرات والعباد وعلى
الشرق
وعلى
السياسيات
األوسط اجلديد وعلى كل
شيء ،كيف تسيطر؟ تستخدم
قوتها العسكرية ،فإن مل تنفع
هذه القوة أو واجهت صعوبات
وتعقيدات تستخدم قوة أخرى
هي اليت نسميها اليوم القوة
الناعمة اليت تدخل من خالهلا إىل
كل بيت وإىل كل طفل وإىل
كل رجل وامرأة ،فنحن يف حالة
إما عسكرية صلبة،
حرب دائمةَّ ،
وإما ناعمة إبليسية ،فالصلبة
معروفة فهي تسقط البيوت
واألجساد ،أما الناعمة اإلبليسية
فهي تسقط العقول والنفوس
وهذه أصعب ،ألن اجلسد إذا
وقع ميكن أن ينهض ويعاجل،
أما النفس إذا ماتت فال خالص
هلا ألنها تصبح ملحقة باألغيار
وعندها ال قيامة هلؤالء الناس.
وقال :كل خطوات أمريكا يف
منطقتنا هي للسيطرة على
مواردنا بكل الوسائل واألساليب
من دون النظر إىل نظافتها أو
طهارتها ،فكل شيء متاح يف
النظر األمريكي ،أمريكا تطلب
أوال ثم تضغط ثانيا ثم تهدد
ثالثا ثم تستخدم القوة رابعا
وبعدها إن عجزت تستمر يف
حربها الناعمة حتى تتمكن من
حتقيق أهدافها.
اضاف :أما إسرائيل فمشروع
عدواني ُفرض بقوة السالح
والرعاية الدولية ،وهي دائما
تهدد باحلرب ،والعامل ينظر
إليها من دون أن حيرك ساكنا
ومن دون أن يعتربها شذت عن
القاعدة الدولية اليت تتحدث
عن السالم العاملي ،وتشاركها
أمريكا واملنظومة الدولية يف

واستيطانها
إجرامها
تربير
وظلمها وقهرها للفلسطينيني
الشرفاء ،هذه هي إسرائيل
النموذج الذي يقولون عنه بأنه
منوذج دميوقراطي! هذه مؤامرة
حقيقية.
أضاف :هناك تطورات يف
سوريا تشغل الرأي العام
اإلقليمي والدولي ،ولكن ما
هو العنوان األبرز يف سوريا؟
العنوان األبرز هو العدوان
إلسقاط
الدولي
األمريكي
النظام السوري وتضييع موقع
سوريا املقاوم يف املنطقة.
حنن نرفض أن يزج لبنان يف
العدوان على سوريا ،أو أن
يكون مقرا أو معربا ضد سوريا،
فلنرتك الشعب السوري خيتار
حبوار داخلي ،ويتفق يف ما بني
احلكم والقوى املختلفة داخل
هذا الشعب ليصلوا إىل نتيجة
من دون أي تدخل أجنيب ،هذه
هي قناعتنا.
وقال :احلمد هلل أن مهمة بان
كي مون يف لبنان فشلت ،فقد
أبلغه الرؤساء الثالثة بأنهم ال
يقبلون باستخدام لبنان منصة
خلفية لالطالق على سوريا ،وال
يقبلون بأن تستخدم األراضي
اللبنانية إلجياد مالذ آمن لالعتداء
على سوريا ،وهذه نقطة مهمة.
ويسجل للحكومة اللبنانية أنها
محت لبنان سياسيا وحصنته،
سواء بتبنيها ثالثي القوة
اجليش والشعب واملقاومة،
بعنوان جدي وليس جمرد
كلمات يف البيان الوزاري،
وهي مل تسمح باستخدام لبنان
ضد سوريا .وبالتالي ،لو كنا
يف وضع خمتلف ويف حكومة
تؤيد استخدام لبنان معربا
لتخريب سوريا وختريب لبنان
يف آن معا لكنا يف وضع صعب
جدا .ولذا ،يسجل هذا العمل
السياسي اجليد ملصلحة لبنان،
وإن كنا نسجل على احلكومة
أنها تأخرت كثريا بالتعيينات،
وأنها تتباطأ يف متويل مشروع
الكهرباء ،وأنها جيب أن تكون
فعالة أكثر ،وإن كنا نهنئها
باخلالص بقرار األجور بعد معاناة
طويلة.

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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لبنانيــات

االشرفية تودع قافلة جديدة من ضحايا كارثة االنهيار
استمرت امس االول مواكب
تشييع ضحايا كارثة االنهيار
يف االشرفية .وقد جرى امس
وداع الضحايا فرح وايفا بقله
وحفيدهما يف كنيسة سيدة
الدخول ،كما جرى تشييع الضحية
جانيت ابوسرحال يف كنيسة مار
يوسف احلكمة.
فقد ترأس مرتوبوليت بريوت
املطران
األرثوذكس
للروم
الياس عودة بعد ظهر امس،
الصالة لراحة أنفس الضحايا
الذين سقطوا يف مبنى فسوح
يف األشرفية فرح خليل بقله
وزوجته ايفا الياس حكيم
وحفيدهما ليث شارلي بقلة،
يف كنيسة دير سيدة الدخول
يف األشرفية ،حيوطه املونسنيور
انطوان عساف ممثال رئيس
أساقفة بريوت للموارنة املطران
بولس مطر ،ولفيف من كهنة
أبرشييت بريوت للموارنة وللروم
األرثوذكس.
وشارك يف اجلنازة النواب عاطف
جمدالني ،ميشال فرعون ،نديم
اجلميل ،سريج طورسركيسيان
وجان اوغاسبيان ،عضو املكتيب
السياسي يف حزب الكتائب
املختار ايلي نصار ممثال الرئيس
امني اجلميل ،رئيس أقليم
األشرفية الكتائيب اليك بريدي
ممثال النائب سامي اجلميل،
حزب
عماد واكيم ممثال رئيس
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
القوات اللبنانية مسري جعجع،
قنصل السفارة األردنية رشيد

عريقات ممثال السفري األردني
زياد اجملالي ،النائب السابق
ميشال ساسني ،مينى بشري
اجلميل ،عضو بلدة بريوت خليل
برمانة ،نقيب أصحاب الصحف
غري السياسية الياس عون ،وفد
من املدرسة اللبنانية للضرير
واألصم يف بعبدا ضم رفاق
ليث بقلة ،وفاعليات سياسية
ونقابية وحزبية وصحافية وزمالء
والد ليث يف دار الف ليلة
وليلة وحشد من أهالي منطقة
األشرفية.
وبعد تالوة اإلجنيل ،ألقى
املطران عودة عظة مؤثرة قال
فيها :اننا نرفع الصالة من اجل
فرح وايفا اللذين عرفا احملبة
والعطاء والتضحية ،وعرفا كيف
يلقنان هذا الشاب الضرير ليث
حمبة اهلل والقريب وكل إنسان.
أما اجلدة ايفا فلقد تعبت كثريا
وعملت النها كانت تعترب ان ليث
هو من مسؤوليتها ،فصارت
تعمل يف بيت الرعاية وكانت
قدوة للجميع.
وليث هذا الذي ال يتكلم وال
يسمع ،ال شك ان تربيته تكون
صعبة جدا لو مل يكن اهلل يف قلبه.
هذا الوحيد لوالديه والوحيد جلده
وجدته ،على رغم وضعه اجلسدي
كان حمبوبا من مجيع رفاقه .لقد
قيل عنه إنه أكرب شعبية من كل
الصغار ،وكان حمبوبا
الشباب٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
من اجلميع ألنهم كانوا يرون
فيه شخصا خيتلف عن اآلخرين،

ال بسبب حالته اجلسدية بل
بسبب قلبه الذي أعطاه هلل.
قلب ليث كان بني يدي اهلل يف
كل حني ،وكان يصلي بطريقته
اخلاصة ،كان حيضر الصلوات
وحيمل الصليب والشمعة ،وهذا
اإلنسان مل يكن الهوتيا وال عاملا
بالكتاب املقدس وال بالطقوس
املقدسة ،لكنه كان على قدر
كبري من احملبة اليت كانت
تنسكب عليه من العلى ،هذه
احملبة اإلهلية اليت هي بسيطة
يف طبيعتها ،ألن احملبة احلقيقية
ال تعقيد فيها وال فلسفة ،إنها
بسيطة جدا ،ولذلك القديسون
الكبار كانوا ينعمون بالبساطة
ألن قلبهم كان على شفاههم
وداخلهم كان يف وجههم.
وأضاف :ليث مل يكن يعرف أن
يسلم باليد ،بل كان يغمر كل
من يلقاه مبحبة فائقة ،وكأني به
يريد أن يقول :يا إنسان انت
حمبوب ولو أبغضت نفسك ولو
تشردت ولو عشت يف اخلطيئة
وبعيدا عن اهلل .كان يشارك
يف القداس اإلهلي ،ال يسمع
وال يتكلم ،هذا الذي ال يسمع
وال يتكلم كان يشتهي أن تفتح
الكنيسة ليدخل ويصلي ،كيف؟
أنتم ال تعلمون إال إذا سكن
الروح القدس يف قلوبكم،
الروح القدس يتعامل معنا بطرق
سرية خمتلفة ،كثريون يتكلمون
ويصلون وعقوهلم شاردة ،وأما
ليث فعرف أن اهلل أنعم عليه

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

بأن ال يتكلم وال يسمع لكي
ينحصر يف داخله ،ويكون مع
اهلل الساكن فيه ،اهلل الذي قال
لنا ملكوت اهلل يف داخلكم ،يعين
أنا أسكن يف قلوبكم.
وتابع :ليث ،هذا األسد القوي
يف إميانه ،هذا اإلنسان الذي
كان حيضر كل اجتماعات الرعية
ويشارك يف نشاطاتها وهو يف
هذه احلالة ،يف الالمسع ،إذا
نظرت اىل وجهه رأيته يدفق نورا
وفرحا وحضورا .نعم ،قلت لكم
عمل الروح القدس أقوى من أي
منطق بشري .الذين يستعملون
الفلسفة لفهم اهلل يدخلون
يف اهلرطقة .لقد كان رياضيا
بامتياز ،ال يبتعد عن الرعية وال
عن الكنيسة ،ألنه كان يعترب أن
الرعية والكنيسة هما حياته ،بل
هما فرحه الدائم.
وختم :حنزن ألنه خرج من هذه
األرض البالية يف مأساة مؤملة،
لكين أظن ،بل أؤمن بأنه هو وجداه
هم يف الفرح الذي يسعى اليه
املؤمن .ليث انتقل من الصمت
اىل الكالم ومن الالمسع اىل
السمع ،ولكن يتكلم كالم اهلل
ويسمع أناشيد املالئكة ويرمن
معهم قدوس قدوس قدوس
أنت يا اهلل .فتعزيتنا جلميع
املتأملني يف هذه املأساة وهلذه
العائلة املنكوبة ،ولكن فرحنا ان
هؤالء كما مجيع املؤمنني كانوا
جياهدون من أجل أن يسريوا حنو
الرب وان يسكنوا يف ملكوته
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اىل أبد الدهور.
يف الطب ،والشقيقات كل
ثم تقبلت العائلة التعازي يف منهن حيملن شهادات جامعية
صالون الكنيسة ،ودفن الضحايا عالية.
يف مدافن مار مرت.
أضاف :املرحومة جانيت كانت
حتضر نفسها لتنال شهادة
الدكتوراه ومناقشة أطروحتها
الضحية ابوسرحال
كذلك ترأس رئيس أساقفة يف األشهر القريبة .هذه األبنة
بريوت للموارنة املطران بولس كان هلا موعد مع احلياة ومع
مطر ،الصالة لراحة نفس جانيت الفرح واملسؤوليات ،فإذا بها
ابو سرحال اليت قضت يف انهيار تقضي بهذه الكارثة املصيبة
مبنى االشرفية ،يف كنيسة مار اليت أملت ببريوت وبكل الوطن.
يوسف  -احلكمة ،حييط به الراعي ليس عليها أي مسؤولية وال
اجلديد ألبرشية جبيل املارونية على أهلها وال على مجيع الذين
املطران ميشال عون ولفيف من سقطوا 27 ،ضحية و 12جرحيا
عدا الذين كتب هلم النجاة.
الكهنة.
وبعد تالوة اإلجنيل املقدس ،كل لبنان يسأل اليوم ماذا
ألقى مطر عظة قال فيها :نطلب نفعل حتى ال تتكرر مثل هذه
من اهلل صالته ملن كانت تستعد املآسي .نقول هذا الكالم ألن
للحياة ال ملن غادرت احلياة .الدم الذي سال جيب أن يفتدي
الفاجعة كبرية والقلب يفطر الوطن ،مما هو عطية فيه .جيب
ألن ما قد حدث يف األشرفية أن يوقظ املسؤولني على حتمل
كان جيب أال حيدث .هذه اإلبنة مسؤولياتهم ،املوضوع إنساني
الصاحلة املرحومة جانيت كانت ووطين واجتماعي.
تستعد للحياة وليس لوداعها ،وختم :حنن ال ننتقد أحدا ،بل
بهذه الصورة الغاضبة منت من نريد أن نبين ال أن نهدم ،ولكن
نودع اليوم يف عائلة كرمية ليس من املقبول أن يكون عندنا
مؤمنة خملصة للرب ،والوالد مسؤولون بهذا العدد وهم غري
والوالدة ضحيا بكل شيء حتى مكرسني خلدمة شعبهم الذي
يكون لألوالد اخلمسة العلوم انتدبهم هلذه املسؤوليات.
العالية والثقافة الواسعة ،وان ثم انتقل موكب اجلنازة اىل
يستعدوا للحياة مرفوعي الرأس مسقط رأس الضحية يف بلدة
قادرين على خدمة اجملتمع الناعمة ،حيث أقيم هلا مأمت
املنطقة
مهيب
اإلبنان
Saturday
4 June
خدمات جلى .فيذهب2011
نواب Page
شارك فيه 22
وهما مع شقيقاتهما من تالمذتنا ورئيس بلدية الناعمة العميد
يف احلكمة العزيزة يتخصصان خليل مطر.
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



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



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

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

الراعي والدولة االنكشارية
«القلب ّ
يتهم ،وإن صدق اللسان».

ادمون صعب

أكثم التميمي

مل يفاجأ البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي بزيارة وزير
اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو لبكركي ،كما مل يفاجأ باللغة
الديبلوماسية اليت حتدث بها الوزير الرتكي إىل رأس الكنيسة
املارونية الذي مل يرتدد منذ توليه السدة البطريركية ،وصادف
ذلك مع انطالق الثورات العربية وصو ً
ال إىل اجلارة سوريا ،يف
إبداء قلقه من إمكان وصول مجاعات إسالمية متشددة إىل
السلطة ،وخصوصًا يف الدول اليت تضم طوائف مسيحية ذات
وزن مثل مصر وسوريا ،مما يعيد إىل األذهان الصور البشعة
لتعامل السلطة العثمانية ،يف عهد بعض السالطني والوالة
املتعصبني ،مع املسيحيني لدى نزوهلم من اجلبال إىل املدن،
مثل السري إىل اليسار و»الطورقة» والقيام بأعمال السخرة.
ّ
تذكر ما قرأه يف كتب التاريخ حول الدور الذي أداه
كذلك هو
األتراك وجنودهم يف إذكاء نار الفتنة يف اجلبل بتوزيعهم السالح
والذخائر ،ويف حتريض كل من الطرفني املسيحي والدرزي على
اآلخر ،األمر الذي أدى إىل جمازر فتحت الباب واسعًا أمام التدخل
األجنيب حلماية املسيحيني والدروز ،وخصوصًا من جانب فرنسا
وبريطانيا وروسيا .وهذا التدخل ال يزال قائمًا إىل اآلن ليس
يف لبنان فحسب ،بل هو ظاهر يف سوريا حاليًا حتريضًا طائفيًا
ومذهبيًا ومتوي ًال وتسليحًا لبعض اجلماعات ،ومعظمها أصولي
تكفريي ،بدل العمل على مساعدة املعارضة السورية على احلوار،
والضغط على نظام احلكم من أجل الوصول إىل قواسم مشرتكة
مع املعارضة.
وسبق للبطريركية ان وثقت أعمال البطش والتجويع والتجنيد
اإلجباري إىل غري رجعة يف ما عرف بـ»سفر برلك» أيام العثمانيني،
وضمنت ذلك املذكرة اليت تقدم بها البطريرك الياس احلويك
عام  1919إىل مؤمتر السالم يف باريس وأشار فيها إىل مسؤولية
السلطة العثمانية عن هدر أرواح ثلث الشعب اللبناني من طريق
التجويع والتجنيد اإلجباري ومصادرة احملاصيل الزراعية ،فض ًال
عن تعليق األحرار املطالبني باالستقالل واحلرية والسيادة على
أعواد املشانق بني عاليه مقر أمحد باشا اجلزار ،وساحة الربج يف
بريوت اليت تعمدت باسم ساحة الشهداء.
وكان البطريرك تابع النشاط السياسي ألوغلو ،متوقفًا عند إعالنه
أخريًا أن الثورات العربية اليت تدفع باإلسالميني إىل السلطة على
حساب الليرباليني والقوميني ،هي بداية «اإلحياء السين» الذي
تقوده تركيا ،بعد احنسار موجة «اإلحياء الشيعي» الذي تقوده
يشرع األبواب للفنت املذهبية السنية ـ الشيعية
إيران ،األمر الذي
ّ
يف لبنان وسواه ،مبا خيدم املشروع األمريكي ـ اإلسرائيلي ـ
ويفتت املنطقة وحييي فكرة «املسألة الشرقية» اليت أدت إىل
تقاسم تركة اإلمرباطورية العثمانية بني الدول الكربى ،وكانت
كارثية على العرب واملسلمني بإنشاء دولة صهيونية يف قلب
فلسطني ،وتشريد أهلها ،واحلؤول دون استقالل الدول اليت
كانت حتت احلكم العثماني بعد انهيار هذا احلكم.
وما ورد يف ذهن البطريرك مل يكن من صنع اخليال ،إذ ان
احلكم العثماني ألكثر من نصف العامل ،والذي يرث تارخيه وتراثه
حزب أوغلو ،مل يرتدد سالطينه يف اإلعالن ان دولتهم هي دولة
اخلالفة اإلسالمية ،وأن للسلطان احلق يف محل لقب «اخلليفة».
وكانت البداية مع سليم األول الذي اعرتف له شريف مكة بذلك،
وبأنه «خادم احلرمني الشريفني» وحاميهما ،متامًا كما هو اليوم
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز السعودي.
واستمر السلطان «خليفة املؤمنني» حتى عام  1924مع قيام
اجلمهورية بقيادة مصطفى كمال وإرسال آخر السالطني إىل
املنفى.
بعد ذلك يكون السؤال ،من البطريرك وسواه ،مشروعًا:

ماذا لو أعادت تركيا ،بدعم أمريكي وإسرائيلي ورمبا خليجي،
املشروع السلطاني ،علمًا أن السلطان سليم األول كان هزم
الشاه امساعيل عام  1514وسيطر على إيران ،بعدما كان حممد
الثاني« ،الفاتح» ،هزم املسيحية املشرقية يف القسطنطينية عام
 1453بعد حصار للمدينة امتد شهرًا ونصف شهر .وقد رافق
يبد البطريرك انه اقتنع
سقوط املدينة فوضى وسفك دماء .ومل ُ
بنظريات أوغلو يف التسامح الديين ،يف بلد حكمه سالطني بين
عثمان قرابة  500سنة ،وال تزال آثارهم تدل عليهم .فقد ّ
خلفوا
وراءهم جمتمعًا مفككًا ،غري متجانس ،منقسمًا على نفسه طوائف
يف شكل دول ،والء معظمها للخارج الذي يدعمها وحيميها،
ّ
يوفر هلا الدميومة والتقدم،
وتفتقر إىل القاسم املشرتك الذي
ويصوغ هلا هوية وطنية ،ويؤسس لديها والء لألرض وللشعب
الواحد .وكان الراعي واضحًا يف وصفه البلد الذي أورثنا إياه
األتراك والفرنسيون« .ليس واحدًا موحدًا ،بل دويالت يتقاسم
مؤسساته وماله العام أفراد نافذون وفئات ،على حساب الشعب
وحياته املعيشية الكرمية» ،داعيًا إىل «دولة قوية متماسكة ()...
توجب الوالء األول واألخري هلا».
وحتى يتحقق هذا اهلدف «على اللبنانيني واألسرة الدولية ان
يعملوا على إعالن لبنان بلدًا حمايدا ،حيادًا اجيابيًا ( )...فال يكون
مقرًا لعناصر عدم االستقرار يف املنطقة ،وال تكون أرضه مسرحًا
حلروب اآلخرين».
ولكن ماذا يعين البطريرك بـ»احلياد اإلجيابي»؟
أجاب« :ان يلتزم القضايا العربية املشرتكة حبكم عضويته
يف اجلامعة العربية ،وقضية السالم والعدالة واحلقوق وترقي
الشعوب ،التزامًا بعضويته يف منظمة األمم املتحدة والشرعية
الدولية».
وهذه الفكرة ليست جبديدة ،إذ سبق ان طرحها لبنان يف اجلمعية
العمومية لألمم املتحدة اليت انعقدت يف  5حزيران  ،1978أي
بعد ثالثة أشهر على صدور القرار  425الذي بقي من دون
تنفيذ حتى  25أيار  2000تاريخ انسحاب القوات اإلسرائيلية من
األراضي اللبنانية حتت ضربات املقاومة.
وكان السفري غسان تويين آنذاك رئيسًا للوفد اللبناني لدى
املنظمة الدولية ،وقد حتدث عن االحتالل اإلسرائيلي تلك السنة
ألجزاء من اجلنوب والبقاع الغربي ،وقال« :إن واجب جملس األمن
الدولي هو ان حيول دون ذبح دولة هي عضو يف املنظمة».
وقال تويين إن مثل هذا احلياد ميكن أن يأخذ شك ًال تدويليًا،
حبيث يصبح الدفاع عن حدود الدولة مهمة قوة حفظ السالم
الدولية ،اليت هلا صفة دائمة وليست مؤقتة مثل «اليونيفل».
ذلك «ان وجود القوة الدولية الدائمة احلامية للحياد اإلجيابي
يؤدي إىل تطوير نظم دميوقراطية حتل مكان النظم االستبدادية
ذات الطبيعة العسكرية واملخابراتية القمعية للحريات وحقوق
اإلنسان» ،على أن تتحول اجليوش الوطنية أدوات لألمن الداخلي
«وميكن ان تضطلع بدور أساسي يف االنصهار الوطين ،ويف
التنمية االقتصادية واإلعمار».
وقد أعيد طرح هذه الفكرة يف حلقة حبثية عقدت يف  2أيلول
 2007يف اسطنبول حتت شعار «محاية الدول الصغرية يف حاالت
احلرب» .وقد شارك فيها إسرائيليون ووزعت فيها ورقة حبثية
لبنانية حول احلروب اإلسرائيلية على لبنان منذ عام  1969حتى
ّ
وخلفته من دمار
حرب متوز  ،2006وما أنزلته به من ضحايا
وخراب للحقول واملمتلكات والبنى التحتية.
وكما مل يفت األستاذ تويين ّ
تذكر القوى اليت تسيطر على املنظمة
الدولية وتوجهها مبا خيدم مصاحلها ،كذلك لن تغيب عن بال
املوحدة للشعوب وتضامنها ومتسكها
البطريرك حقيقة أن اإلرادة
ّ
بوحدتها هي الضامن الوحيد لوجودها ،ولسيادتها وحرياتها .علمًا
أن تويين كان أنهى عرض فكرته باآلتي« :إن توقنا إىل السالم
وهو طبيعي ـ أال يبدو أحيانًا وهميًا؟».

مجعية ابناء املنية اخلريية
تدعو مجعية ابناء املنية اخلريية الجتماع عام جلميع ابناء
املنية يوم السبت الواقع فيه  4شباط املقبل الساعة السابعة
مساء على العنوان:
6 Rawson St. Punchbowl

من املستفيد من حرب
أهلية سورية؟
بطرس عنداري
لقد تغاضت اجلامعة العربية عن مجيع ويالت وكوارث األمة
طوال ستة عقود ،ومل جتد هذه اجلامعة
املفرقة ما يستحق
ّ
االهتمام او التحرك للقيام ولو مبحاولة حلقن الدماء او ملنع عدو
من احتالل أرض عربية.
وعندما نقول اجلامعة العربية نعين األنظمة العربية اليت أغدقت
على مصانع االسلحة االمريكية واالوروبية اكثر من  400مليار
دوالر خالل العقدين االخريين مقابل اسلحة حديثة اشرتتها وفق
شروط أبرزها إبقاء هذا السالح بعيدًا عن احلدود االسرائيلية
مسافة ثالمثئة كيلومرت ..وكل هذا السالح يتحول اىل خردة
ويرمى يف الصحارى كل عدة سنوات وجيري استرياد غريه.
فجأة شربت اجلامعة
املفرقة حليب السباع واستعادت روحها
ّ
مع الربيع العربي ...ساندت نظامي مبارك وبن علي ،وبعد
سقوطهما اختذت موقفًا مفاجئًا من نظام القذايف داعية دول
حلف األطلسي اىل قصف ليبيا حيث وقع يف العاصمة طرابلس
وجوارها حواىل  50ألف قتيل ..وبعد سقوط القذايف استولت
الدول االوروبية على معظم قطاع النفط ،وتقاضت الواليات
املتحدة مبلغ  ٤ماليني دوالر عن كل يوم شاركت فيه بقصف
ليبيا.
وبالوصول اىل االزمة السورية ،وجدنا جامعة عربية جديدة
تعطي االنذارات بااليام والساعات والدقائق ،تهيمن عليها
بداوة امريكية اهلوى غربية االطوار .بعد اهلجمة الفضائحية
تراجع نبيل العربي أمني عام اجلامعة قلي ًال وشعر بالذل ملا
اختذ من قرارات
وحتول اىل عقالنية تتناسب وسجله الوطين
ّ
السابق.
لن نتوقف طوي ًال عند مهمات املراقبني الذين أوفدتهم اجلامعة
الن مهماتهم حمددة ونتيجة تقاريرهم لن ترضي سوى جهة
واحدة حيث يريد كل فريق ان يعمل املراقبون ملصلحته
وألهدافه.
وعندما طالب رئيس حكومة لبنان السابق سعد احلريري بادخال
قوات عربية  -تركية مشرتكة اىل سوريا بهدف محاية املدنيني
ومساعدتهم على اسقاط النظام ،مل يكرتث أحد ملا قاله احلريري
حيث جاء يف سياق تصرحيات يومية استهدفت احلكم السوري.
ولكن عندما يقول أمري قطر الشيخ محد كالمًا مماث ًال حول ارسال
قوات عربية اىل سورية ختتلف النظرة والوقائع.
هل يدعو الشيخ الكريم اىل ادخال األلوية والفيالق اىل االراضي
السورية دون موافقة النظام احلاكم؟
هل يقرتح ان تكون القوات املزعومة قوات ردع ام للمراقبة ام
حلفظ النظام؟
هل يريد الشيخ محد ان تتصادم القوات العربية والرتكية مع
اجليش النظامي السوري يف معارك طاحنة تضحك هلا اسرائيل
وأمها الكربى؟
هل يظن أمري الدوحة ان اجلامعة املفرقة قادرة على اجياد عدد
كاف من القوات النظامية ملثل هذه املهمة؟
األسئلة والتساؤالت كثرية واألجوبة ضائعة واملطلوب واحد هو
اخلروج من املأزق الذي ُز ّجت به سوريا والعمل على جتنيبها
حربًا أهلية ستكون انتكاسة جديدة تضاف اىل جمموعة اهلزائم
والكوارث العربية .ان حربًا أهلية او ما يشابهها لن يستفيد
وأمها .وواهمون الذين يقومون بادوار
منها أحد سوى اسرائيل ّ
وتصرفات سلبية ضد سوريا ،الن الشظايا ستطاهلم مثل غريهم
اذا طالت االحداث وحتولت اىل حرب أهلية ال مسح اهلل.
ان حتريض املعارضة السورية يف اخلارج على رفض احلوار
والتمسك مببدأ اسقاط النظام وتقديم الدعم السخي هلذه
املعارضة ،كل هذه االمور تذكرنا بالدعم االمريكي للمعارضات
العراقية قبل اجتياح العراق وادخال حكام العراق احلاليني على
ظهور دبابات بوش حيث انتهى العراق اىل ما شهدناه ونشهده
حاليًا بعد إبادة وتهجري وتشريد نصف سكانه وتقسيمه اىل
أقاليم متناحرة.
يف الداخل السوري ،ما زال الكثريون ينتظرون «صدمة» او
مفاجأة يقوم بها النظام أبعد وأقوى من العفو الذي منح
للذين شاركوا يف االنتفاضة والتظاهرات ...ان املرتبصني
سريفضون اي حترك اصالحي ولكن «الصدمة» املرجوة تعيدهم
اىل صوابهم ،والصدمة لن تكون أكثر من تراجع باجتاه إرادة
اجلماهري اليت بدورها تريد ح ًال وخمرجًا عاج ًال بعد عشرة أشهر من
توقف العمل يف املصانع واملزارع واملدارس يف احناء عديدة
من املدن والقرى السورية.
ان الداخل السوري وحده قادر على إجياد احلل واملخرج بعيداً
عن االنتقام والشماتة ...اىل متى االنتظار؟
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لبنانيات

السفري الروسي :جنهد لتتخذ القيادة السورية تدابري سريعة لتنفيذ التزاماتها

اثنى وزير اخلارجية واملغرتبني
عدنان منصور خالل استقباله
امس االول يف مكتبه يف الوزارة
سفري روسيا يف لبنان الكسندر
زاسبيكني على املوقف احلكيم
للقيادة الروسية يف التعامل
مع الوضع يف سوريا .واعترب
ان التدخل اخلارجي يف الشأن
السوري واستجداؤه يزيد االمور
تعقيدا وال خيدم سوريا ويعيق
عملية االصالح.
واشار اىل ان احلل يف سوريا
ال ميكن ان يكون اال عن طريق
احلوار ،الذي وحده كفيل بإخراج
سوريا من ازمتها ويشجع القيادة
السورية على اختاذ قرارات حامسة
يف عملية االصالحات.
واكد الوزير منصور على ان
اختيار بعض فصائل املعارضة
املواجهة وجلوئها لقوة السالح
املدنية
املؤسسات
وضرب
والعسكرية ،جيعل من احلوار امرا
صعبا وغري ممكن ،ويزعزع االمن
ويقوض اسس االستقرار والوحدة
لسوريا.
بعد اللقاء قال زاسبيكني :حنن يف
روسيا واثقون انه من املطلوب
االن مواصلة عمل املراقبني
العرب والذي يؤثر اجيابيا على
الوضع امليداني يف سوريا،

ويوجد اجملال من اجل فتح طريق
للخروج من االزمة يف سوريا ،حتت
رعاية جامعة الدول العربية وبدون
التدخل اخلارجي .وال ميكن اهمال
هذه الفرصة.
اضاف :واجلدير بالتقدير هو
االجراءات املتخذة من قبل
السلطات السورية ،مبا يف ذلك
اصدار تعليمات لوقف اطالق النار
وسحب املدرعات من املدن واعالن
العفو للسجناء السياسيني .ومن
املربمج اجراء اصالحات اخرى من
بينها االستفتاء حول مشروع
الدستور واالنتخابات الربملانية.
وقال :سوف نواصل اجلهود من
اجل ان تتخذ القيادة السورية
املزيد من التدابري املوسعة
والسريعة لتنفيذ التزاماتها.
اضاف :كما انه من الضروري
تنظيم احلوار احلقيقي ما بني
السلطات واملعارضة من دون
شروط مسبقة حول مستقبل
البالد ،وكلما يبتدأ هذا احلوار
اقرب ،ميكن انقاذ عدد اكرب من
االرواح ووقف اراقة الدماء.
وميكن حتقيق كل هذه االهداف
شرط مواصلة عمل البعثة العربية
باخالص ودقة وجتسيدها الصحيح
لقرارات جامعة الدول العربية.
وسوف تؤثر هذه القرارات ،ليس

على الوضع يف سوريا فحسب،
بل على كل التطورات اجلارية يف
منطقة الشرق االوسط .ونتمنى ان
تساهم يف تنقية االجواء ملواصلة
عمل بعثة اجلامعة العربية ،مؤكدا
اننا نريد جتنيب املنطقة الكوارث
واجياد احللول السياسية.
وردا على سؤال ،قال :نعمل
منذ زمن يف جملس االمن الجياد
القاسم املشرتك مع الدول
االعضاء االخرى ،ولدينا مشروعنا
الذي نعتربه متوازنا الن مصادر
العنف ليس فقط من النظام،
بل من املعارضة املسلحة ايضا
وال بد من التأثري على الطرفني،
وليس على طرف واحد .وال نعترب
انفسنا طرفا يف هذا النزاع ،بل
حنن مستعدون للعمل ليس فقط
مع السلطات السورية ،بل ايضا
مع املعارضة اليت استقبلنا وفودا
منها وسنواصل اجلهود واليت هي
قيد الدراسة
ودعا اجلميع ومنها املعارضة الجراء
احلوار الوطين الشامل ،الننا نرى
ان هناك فرصة ،جيب االستفادة
منها.
وختم الوزير منصور لقاءاته
باستقبال سفري البوسنة واهلرسك
زالتكو ديزاريفيك يف زيارة
وداعية.

نواب الشمال استغربوا عرقلة مطار القليعات وفتفت اتهم حزب اهلل بابقاء املنطقة فقرية

توقف عدد من نواب الشمال
امس االول عند عرقلة تشغيل
مطار الرئيس رينيه معوض يف
القليعات  -عكار ،واتهم النائب
امحد فتفت حزب اهلل بالسعي
اىل ابقاء الشمال بؤرة فقرية.
رأى النائب فتفت يف حديث اىل
اذاعة صوت لبنان أن الدفع حنو
اعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه
معوض يف القليعات امنائي يف
الدرجة األوىل ،ألنه خيلق فرص
عمل ومنطقة حرة تسعى للتجارة
مع املناطق األخرى.
واعترب أن حزب اهلل ضد االمناء
يف الشمال ويسعى البقائه
بؤرة فقرية ،متهما اياه مبمارسة
سياسة خطرية.
وردا على سؤال ،عما اذا رفض
اجليش اعادة تشغيله ألسباب
أمنية ،قال فتفت ان القرار
النهائي باعادة املطار اىل
صيغته املدنية يعود للحكومة،
مؤكدا يف الوقت نفسه احرتامه
للمؤسسة العسكرية.
واستغرب الضاهر أن يتم
اهلجوم على الدعوة الفتتاح مطار
القليعات يف عكار ،وكأن هذه
الدعوة هي الفتتاح مطار يف
الكيان الصهيوني أو بلد عدو،
مع ان الدعوة الفتتاح مطار

القليعات قدمية منذ أكثر من
عشرين سنة ،وورد يف مطالب
نواب عكار وغريهم وجرى حوله
دراسات وندوات كثرية ،كلها
أكدت على اجلدوى اإلقتصادية
وتنشيط الدورة اإلقتصادية
يف عكار والشمال بل يف لبنان
وتأمني آالف فرص العمل ألبناء
عكار ولبنان.
وقال :نؤكد أن كل عرقلة أو
موقف يدعو اىل إيقاف هذا
املشروع احليوي الوطين هو
موقف ضد املصلحة الوطنية
ويندرج يف سياق األجندة
اخلارجية اليت تريد إضعاف
لبنان وإفقار شعبه واإلستئثار
مبوارده ومرافقه ووضع اليد
عليها ألهداف فئوية وسياسية
على حساب البلد وشعبه ومنوه
وتطوره ،وهذاأمر مرفوض ولن
نقبل به مطلقا.
واعترب النائب معني املرعيب ،يف
بيان ،أن مطار الشهيد رينيه
معوض هو نفط عكار ،وشدد
على مواصلة النضال من أجل
تشغيله ومن أجل انشاء جملس
امناء عكار لرفع الغنب واحلرمان
الالحق باهلنا يف هذه املنطقة
األبية .وقال :امس األول فرح
العكاريون باتفاق الرئيس جنيب

ميقاتي والوزير غازي العريضي
من أجل اعداد تقرير بشأن مطار
الرئيس الشهيد رينيه معوض
من أجل تشغيله ،وكم كربت
فرحتهم باعالن اطالق مشروع
الليطاني الذي يؤدي اىل تنمية
منطقيت اجلنوب والبقاع.
وتابع :ويف الوقت الذي كنا
ننتظر من مجيع االطراف اللبنانية
أن تسارع لرفع احلرمان والظلم
والبؤس والفقر عن مناطق
عكار واهلرمل ومجيع املناطق
احملرومة ،مسعنا البعض ممن
يزعجهم تأمني لقمة العيش
ل  20،000عائلة من خمتلف
املناطق اللبنانية حياول العرقلة
والتعطيل والتشكيك بدور هذا
املرفق احليوي.
اضاف :باملناسبة يهمنا أن نسأل
هؤالء ماذا ستفعلون من أجل
تأمني استقبال املسافرين الذي
يتزايد عددهم سنة بعد اخرى
حتى ضاق بهم مطار الرئيس
الشهيد رفيق احلريري الذي اعترب
يف مرحلة ما ال لزوم لتوسعته؟
واجلواب هو :أن يتم نقل بعض
اخلدمات املوجودة حاليا يف مطار
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
اىل مطارات لبنانية أخرى من أجل
توسعة هذا املطار.

ǞƀƞųǋƄŽȚ
ȚǌƀǚƯźȸǌŽȚ
ȹȚǋŴǜ ȿųǋžǑƈŵǠȼƄǣȤǠźȔȚǞƷŽȚȷǍƆžǋƉƁǀǣȤȴƾŶǍŴȚǌƀ
ƾȿƛǍƃżȖƞƶ ȿųǋƓȚǜžȹȚȢǋŸǚƄƲƁǀǣǍŽȚȴƾŶǍŴȴȘȹƾƃƁǍƲůȹǾžƾż
ǀǣǍŽȚȝƾſƾŶǍŴǛƮƯžȶȆƞųǋƄŽȚǜŸƽŵƾſǍųȕȩǍžȸȖǝƴƄƲƁ
ƾƷſƺƪŮǀƸƴƵŸȔȚǍűȘȴȚȶȖȝȚǞźǋƯŮȿǽȘƾƷźƾƪƄżȚǛƄƁǽ
ǙƶƳƚȔǠŵǚƬźȖȶȆȤǍƬŽȚǙŮǘƇƴůƾƷƶ ȿųǋůȜȤƾƆƸŴǚżȴȘ
ǟŽȘȞǋƇƄŽƾŮǜƳƚƞųǋƄŽȚǜŸȬǾŻȁȚǞƀǙƄƇǧȜǋǣƾƱŽǝƴƯź
ȿ
ȨǍźȜȢƾƁȥǀƸŮǍƯŽȚǀưƴŽƾŮ Quitline ƞųǋƄŽȚǜŸȬǾŻȁȚǓų
ǜƁǌŽȚƾƶƁȤƾƪƄƉžǕƸƵűȳǞƸŽȚƾƶŮǚƫůȚȴȣȘȆǀƴǣƾƀȜȢƾƁȥǙŲƾƍ
ǀƸſƾƆžǀžǋƒȚȵǌƀȶȆȴǞŮȤȿ ǋžȴǞźǍƄƇžǀƸŮǍƯŽȚȴǞƵƴƳƄƁ

Quitline

1300 7848 03

3/01/12 7:46 PM

ǀǣǍŽȚȴƾŶǍŴ

1865_Arabic_Bronchoscopy_200x260.indd 1

g

s for a
c data
earish
market
wn on
wardly
2pct in
ced a
owing
arning
ations
most
mers.
erently

u’re a
rease
nd the
eaway
stores
e that
orded
ance.
d with
strong
es the
enced
ar that
. With
ooks a

h Dow
ht and

e with
ld the
again

elease
ed on
wever,
at the
e data
s start

15k
.7%
0%
3.6

Page 8

Saturday 21 January 2012

Page 10
Page 7

2012  كانون الثاني21 السبت

العرب والعالم

Saturday 4 June 2011
Saturday 4 June 2011

8 صفحة

١٠ ﺻﻔﺤﺔ
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اشتباكات بني سلفيني ويساريني باجلامعات
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ

ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ
الصدري حيتفل مبناسبة انسحاب القوات االمريكية
التيار
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ

قوات االمن التونسية ختلي السفارة الليبية من
@Ô�©a@Êbznﬂ�a@¿@ÚñÏó‰æa@Ú‹˜é˛a@ÊÏ‡õﬂ
 مدانا١١ االرهاب والرئاسة تصادق على اعدام
حمتجني على تقصري السفري جتاه اجلالية اعتقال نائب جملس حمافظة بغداد بتهمة
pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä
ÚÓ€a6éÎ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@ﬁÏóz‹€
.متكنت قوات األمن التونسية من شرطة وتضررت آليتهم أمس أعلن مصدر امين عراقي اعتقال بيان يف الوقت الذي تشرتك فيه الرئاسة بسبب مغادرة الرئيس مستعارة
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حسب االمم املتحدة.
]˝-d < <{÷<Í€Èøﬂj÷]<s„ﬂ◊÷<·^¬É
وصرح مدير مركز التنسيق
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action policy
والعمل ملكافحة االلغام يف
÷◊J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn
افغانستان التابع لالمم املتحدة
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê
االن مكدونالد انه يف العقدين
<^¬ÁïÁ⁄
]<Ä^ﬂπ
<4«i
 <Ÿ]àiمن ٥٠٠
˜< اكثر
ازيل
االخريين
÷¯<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœﬁ
الف لغم ضد االفراد واكثر
املدرعات
الف لغم
من ٢٢
]·<
ضد<Ÿ^ŒÊ
]<ÏÇvjπ
<l^Ë˜Á÷]Ê

]<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£
_}<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ
}Jl^m^√fﬁ˜]<òÀ
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
∆^<lÁe] <ÍﬁÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁﬁ
]<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìﬂ¢ <^éﬁ] <±
]<l^m^√fﬁ
<l^ËÁjä⁄
<òÈÀ°الباكستاني
رئيس الوزراء
شدد
]÷” J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜعلى متتع
يوسف رضا جيالني
زرداري
آصف علي
]·<
]<‡⁄ <ÌïÖ^√π
الرئيس<‹È¬á
<ÖÑuÊ
مثوله امام
 <Ñ}`Èâعند
]˜ <|]3Œوذلك
باحلصانة
]<Ì÷^äπ
<Ì�◊â
احملكمة العليا اليت ميكن ان ترغمه
÷<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj
على االستقالة يف حال ادانته
]÷<àr¬ <’^ﬂ‚» <Ÿ^ŒÊ <J∞Èâ^Èä
ما مل ميتثل المرها باعادة فتح
J«^ﬂ‚<ÌÈ⁄^ﬂ÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
مالحقات قضائية حبق الرئيس
فساد<ÿfŒÊ <˜Ê_» <lÁe].
تهم]÷<ÇÈä
<Ÿ^ŒÊ
يف
]÷<]ÖáÁ
<ÌäÈÒÖ
^·<
<Íç
“ <ÿيضطر جيالني اىل اعالن انه
ومل
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%
سيمتثل المر احملكمة النها ارجات
]˘J«l^e^~jﬁ˜]<ÿfŒ<Í÷]3â
موضحة
اجللسة اىل االول من شباط
انه مل يعد مضطرا اىل احلضور
»<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê
احملكمة
ضغوط
وتزداد
شخصيا.
“◊<‰
]÷<Ÿ]ˆä
<ŸÁu
]÷<ÏÜ�Èä
¬‡<
J«Ä^ﬂπ]<4«iرئيس دولة وحكومة
العليا على
 <ÿë]Êالعام
الصحافة<Hوالراي
تتهمهم
<‹È¬á
<–u˜ <kŒÊ
<ª
بالفساد واساءة احلكم وتتعرض
]<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π
خلطر معاداة اجليش القوي وذلك
]˜<ÜËÜœj÷] <·_ <±c <]4é⁄ <HÌ◊Úâ
على خلفية ازمة اقتصادية حادة.
<ÕÁâ
»]˘<Üâ
<V <Ÿ^Œ
]˜<ÌÈ÷]3âالوزراء
ميتثل رئيس
حال مل
ويف
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„ﬁ<ª<ÿ€vji
المر احملكمة خصوصا جلهة ان
]÷”^J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄
السويسري
يطلب من القضاء
]÷<·^π2
]÷<ÇÈä
] <lÁeحسابات
حتقيق حول
<Ÿ`âÊفتح
اعادة
لزرداري،
_·< بها
مشتبه
]÷<]ÖáÁ
< <ÌäÈÒÖ
مصرفية<‡”µ
»“<ÃÈ
حبقه سريغمه
فان
<^„jfËÜï
ادانة ]·<
صدور]÷<ŸÁœ
<Ì◊ë]Á⁄
√„^<“ <∞mÁ◊π]<Ö^fاحتمال
 ÇÈâاالستقالة ،وهو
على
J«[ºœ
ضعف زرداري وميكن
سيزيد من
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ
ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
ان يؤدي اىل انتخابات تشريعية
_›< ]˘<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ
مبكرة.
]˘J»Üâ
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_¬◊‡<<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ
∆◊∞< <›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe
]<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
]<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁﬂâ<Ê
Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
^<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje
<Ü“]Ñi
}<òÀ
<‹jÈâ
]<Ö^√âباملثول
امر االثنني
احلادث .وكان
÷◊<h^“Ü
]÷<l]Ö^�œ
<ª
]÷<ÜÀä
امام احملكمة العليا اليت اتهمته
]÷<‹øjﬂ⁄<ÿ”ée<^„ﬁÁ◊€√jäË<‡ËÑ
ب ازدراء القضاء عندما امتنع
السويسري<Ü
ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
عن اعادة فتح امللف
جيالني
حمامي
لزرداري.
<ª
<]Ö˜ÊÅ
وقال<NPL
]÷<h^“Ü
¬◊<Ó
]÷JÌﬂäاحسن االربعاء ان كتابة
اعتزاز
رسالة اىل السلطات السويسرية
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
اىل ان
مشريا
]÷ <›ÁÈمشكلة،
ليس
¬<‹Èø
‚<`fﬁ <Á
<D^√eÖ˜]E
<‡⁄ان خيضع
]÷<Ö^�œميكن
÷<h^“Üالوزراء
رئيس
]÷<·^”ä
ويوجه الرسالة
القضاء
لضغط
<·Á◊œjäË
]÷<‡ËÑ
]<∞È◊-
السويسريني.
اىل
]÷J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä
وصرح جيالني يف كلمته امام
<à◊È‚ <käË] <gÒ^ﬁ <Õ^ï]Ê
احملكمة قبل ان يرتك الكالم
<pÊ^â<ÁÈﬁ<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
حملاميه مبوجب دستورنا فان
<›ÁâÖ <òÈÀ~j÷ <ÏÇËÇ¢] <à◊ËÊ
الرئيس يتمتع باحلصانة التامة
]<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ
وال شك لدينا يف ذلك .لطاملا
±]<<East
]^äπ
 Hills<‡⁄<‡ËÜهنا اليوم
احرتمنا القضاء وانا
]<±
<ÿíË <^⁄
من<4 Ái
<Wynyard
للمحكمة.
احرتامي
انطالقا
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
واعترب انه ليس من الصواب
¬<]Üç<Çﬂ
$<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç
انتخب بغالبية
مالحقة رئيس
J«ÌËÁﬂâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
كما حصل مع
الثلثني يف الربملان
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe
]÷<ÇÈä
<Ÿ^ŒÊ
العام .٢٠٠٨
زرداري يف
<ÿ√ü
]<Ì◊Ò^7
]÷<l^ñÈÀ~j
وتعرض الرئيس الباكستاني
لضغوط
]÷<ÜÀäمشرف
 <›ÁâÖبرويز
السابق
]“<Ün
<Ö^�œ÷^e
كبرية الرجاء عودته من منفاه
†<ÕÁâÊ<h^“Ü◊÷<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê<¯€
بعدما حذرت اسالم اباد من انه
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi
اذا عاد اىل
ميكن ان يتم توقيفه
¬◊Jl¯Ò^√÷]<ÌÈﬁ]àÈ⁄<Ó
البالد اليت تشهد ازمة سياسية.
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<ƒe^iÊ
وعقد اصدقاء مشرف واقرب
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
مؤيديه اجتماعا ونصحوه بارجاء
]<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ
عودته اىل باكستان اليت قال
]÷<l^ñÈÀ~j
]˘<ÂÑ‚Ê <II <Üâ
انها ستتم بني  ٢٧و ٣٠كانون
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
]÷<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ
‚<Ö^�œ÷] <·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <Hà◊È
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjﬂ⁄ <ÿ”ée
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
_<ÌÈ◊í <Ê] <ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ
]˜<ÏÅ^Àjâ
÷ <–Èœvjيف لندن
 <ÌËÁﬂâاالقامة
_ <Êاختياره
من
<l]4
]÷Áj
‚<ÂÑ
<‡⁄
]÷<ÔÁíœ
وقال حممد اجمد نائب
ودبي.
]˜<Ö^√â
“<·] <^€
]÷”<JJÏ4f
‚<ÂÑالرابطة
مشرف
حزب
رئيس
]˜<∞ﬂõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö
املسلمة لعموم باكستان انه مل
يتخذ اي قرار نهائي لكن اجلنرال
¬◊<Ÿàﬂπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó
املتقاعد ميكن ان يعلن عن خططه
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê
وتابع
يف وقت الحق ورمبا اليوم.
÷J«∞ﬂm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé
اجمد ان اصدقاءه واملسؤولني
<Çœ÷<^ﬂ⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
 <]Üqيرجىء
يريدون ان
يف
]÷<ÕÁŒÁ
حزبه ]˝<Ω^fu
]}<l2j
خالل اجتماع
حبث ذلك
عودته .مت
<l^u^fë
<Ì◊ËÁõ
<4e]Áõ
<ª
وابالغه برأيهم.
]˜<ÁÈﬁ <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞ﬂm
]<›^Ë
امريكي
مسؤول
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
واعلنت وزارة اخلارجية االمريكية
†<ÿ√qÊ <ÌÈœÈœu <l^u¯ë] <–Èœ
ان املوفد االمريكي املكلف امور
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœﬂ◊÷<^ﬂ◊Ò^âÊ
املصاحلة يف افغانستان سيقوم
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
بزيارة غري مقررة اىل نيودهلي
]÷<Ü“]Ñj
]÷<Ö^√â] <ª <l^ñÈÀ~j
بعد ان رفضت باكستان السماح
<ÜÀä÷] <‘ç
<·ÊÅ
له<ÿ√rjâ
اراضيها.
بالدخول اىل
<ÌÈeÉ^q
]“<Ün
]<ÌËÇËÇ£
<‘”ä÷^e
واشارت املتحدثة باسم اخلارجية
÷◊J«h^“Üفيكتوريا نوالند اىل ان
االمريكية
]÷<·Ê3éË<‡ËÑ
<Ÿ^ŒÊ
]·<»]÷<h^“Üال تسعى اىل
الواليات املتحدة
<Í�«i
]÷<:
<II
<MyMulti
<Ü“]Ñi
توجيه اية رسالة اىل باكستان
¯<l]Ö^�œ÷]Ê<l
]÷ ^£]<2¬<ÜÀäمارك غرومسن،
من خالل زيارة
_<^ñË
للواليات<·ÊÜ
اخلاصÁÈâ <II
<l]Ö^f√÷]Ê
املتحدة
املمثل
≤ <gqÁافغانستان
من اجل
وباكستان<É]،
]÷<ÏÇËÇ¢] <l]4√äj
واضحني حول
وقالت كنا
للهند.
<l]Ö˜ÊÅ
<U <·ÊÜ
]ÁÈâ <‹„ﬁ
غرومسن
]÷ <ÏÜ“Ñjاملوفد
نثمن زيارة
اننا
<NQÊ
]÷<ÌËÜ„é
¬◊<Ó
]÷ <ÏÜ“Ñjجولته.
¬◊<Óاباد خالل
اسالم
اىل
]÷<ÌÈ◊íÀ
<]Ö˜ÊÅ
ويوجد مارك غرومسن يف ابو
<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi<Ó◊¬<Ö˜ÊÅ<MLL<Ê
J«^ËÁﬂâاطار جولة ملدة اسبوعني
ظيب يف
وقطر
الفغانستان
زيارة
تشمل
÷¯<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ
والسعودية وتركيا .ومن املقرر
∆0421778671<Áâ]Ü

23قتيالً ب  ٣تفجريات بينها هجومان انتحاريان
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استهدفا مطار قندهار والشرطة يف افغانستان
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واكثر من  ١٥مليون ذخرية غري
منفجرة ،واصفا احلملة بانها
جناح كبري.

مسؤول امريكي يزور اهلند بعد رفض اسالم اباد استقباله

ووصل جيالني مبتسما وبدا هادئا
قبل الدخول اىل احملكمة العليا
وحيا مصوري عشرات القنوات
التلفزيونية الذين اتوا لتغطية
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_¬◊<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øﬂ⁄<kﬂ
]·< ]˜<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç
]<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
]÷<Ê]<( textingE<ÌÈíﬂ÷]<ÿÒ^âÜ
]<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q
<Çv◊÷ free-hands devices < <Ç√e
JöÜ√j÷]<‡⁄
<Ó◊¬ <ÜËÑvj÷] <]Ñ‚ <ÇﬂjäËÊ
_<Ãn”π] <›]Ç~jâ˜] <·`e <Ì÷Å
÷◊„<Ïà„q˘]Ê <Ì÷^œﬂ÷] <Ãi]Á
]÷¯<·_ <‡”µ <ÔÜ}˘] <ÌÈ”◊â
<öÜ⁄ <Ü�} <ÏÅ^Ëá <±c <ÎÅˆË
]÷<ÿ”ç <Á‚Ê <HDgliomaE <ÍœeÇ
}J…^⁄Ç÷]<·^õÜâ<‡⁄<oÈf
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì÷^“Á÷] <krjﬂjâ]Ê
÷<Ì√e^j÷] <·^õÜä÷] <pÁvf
<·_ < <ÌÈπ^√÷] <Ìví÷] <Ì€øﬂπ
<l˜^.]<ª<l^¬^√ç˜]<ÅÅÜi
]÷<:
]÷”„<ÌÈäÈõ^ﬂ«⁄ÊÜ
<‡⁄»<Ïà„q˘]<ÂÑ‚<ÿn⁄<^‚Ç÷Ái
]<ÌﬂõÜä⁄ <·Á”i <·] <‡”€π
÷◊J«Üéf
<‡⁄<^π^¬<OM<‡⁄<–ËÜ <–◊õ]Ê
<‹ÈÈœi<Ç√e<ÜËÑvj÷]<]Ñ‚<]Ç◊e<MP
]<:÷] <l^â]ÖÇ÷] <‡⁄ <l^Úπ
<ÌÈﬁ^õÜä÷]<Üõ^~π]<ª<lÜéﬁ
]<l˜^.]<‡¬<Ì∂^ﬂ÷]<Ì◊€j-
]÷”„JÌÈäÈõ^ﬂ«⁄ÊÜ
<Ì÷Å_<ÇqÁi<˜<‰ﬁ]<^€◊√÷]<Ÿ^ŒÊ
“^ <l^¬^√ç˜]<·_<t^jﬂjâ˜<ÌÈ
]÷<Ì÷^œﬂ÷]<Ãi]Á7]<‡⁄<ÏÖÅ^í
<’^ﬂ‚ <·^“ <‡”÷Ê <H <Ìﬂ⁄a
<Ÿ^€ju] <Ö^„æ˝ <ÌÈ ^“ <l^ﬁ^Èe
JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة

سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة

Ph: 9709 8081

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

الثاني بعد اكثر من ثالثة اعوام

ان يزور اهلند.

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

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

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

@áÓ«aÏæa@¿@Ú”ÜÎ@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NN›‡»€a@¿@Ò5Ç@NNÒåbnø@ÚﬂáÇ
—ÜÀ÷]<]ÁÀéj“]Ê<^‚4«e<^ﬁÖ^√â]<]ÁﬁÖ^Œ
÷¯V‰Ëàﬁ<{e<Ÿ^íi
NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001
FaxZ@9892 4002
~AddressZ@186 M188 Hawksview St
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161
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ميثاق أخالقي جديد ملوظفي الكهرباء والغاز الطارقني على املنازل!! قلق أسرتالي من عصائر برتقال برازيلية مرشوشة مببيد الفطريات!!

يقوم املستهلكون الغاضبون
بصب جام غضبهم على البائعني
الطارقني ملنازهلم حتى أن
األمور تتطور حلد اهلجوم البدني
واإلساءة اللفظية.
وتلقى أحد هؤالء البائعني
طعنة يف ذراعه ،ومت تهديد
آخر مبضرب بيسبول ضمن
أسوأ حاالت الغضب جتاه هؤالء
البائعني.
وتأتي تلك الوقائع ضمن عدد
قليل من التقارير الرمسية خالل
العام املنصرم.
ومت إفشاء تفاصيل ردود الفعل
العنيفة جتاه طارقي األبواب
ضمن جمموعة قواعد سلوكية
لطارقي املنازل من موظفي
شركات الكهرباء والغاز واليت
مت وضعها لتحسني ثقة اجلمهور
حنو طارقي األبواب.
من جانبها قالت آن وايت
هاوس رئيسة Energy Assured
أن الشركات ملتزمة بضمان
ملوظفيها
اجليد
السلوك
والتدريب االحرتايف واستئصال
القلة من احملتالني ،وأضافت:
« سوف خيلق امليثاق األخالقي
إطارا تنظيميا ذاتيا لتكملة
التنظيمات احلكومية يف إطار
جهود حتسني مستوى محاية
املستهلك».
وسوف يتم تسجيل بيانات
املوظفني طارقي املنازل ،كما
أن توظيف أشخاص هلم سوابق
خطرية مثل استغالل كبار السن،
والتزوير يف العقود سوف يتم
مواجهته بعقوبات رادعة تصل
مخس سنوات من
إىل منع
مزاولة الوظيفة .
وتأتي احلملة يف مجيع أحناء
أسرتاليا واملمولة بواسطة جتار
التجزئة واملسوقني ،يف أعقاب

البائعون الطارقون على املنازل ضحايا لإلساءة والعنف
شكاوى مفادها قيام بعض
البائعني بالتنكر يف صورة
موظفني حكوميني ،ويقوموا
بالتحرش بالزبائن واالحتيال
بتخفيضات
يتعلق
فيما
األسعار.
وقال السيدة وايتهاوس أن
حنو نصف معامالت الكهرباء
والغاز تتم عرب موظفني يطرقون
أبواب املستهلكني ،وهو ما يوفر
دوالرات مهمة للمستهلكني يف
هذا السوق التنافسي يف وقت
ارتفاع التكاليف.
وأكدت أن املوظفني يتعرضون
املستهلكني
لبعض
أحيانا
العدائيني ،ومت اسداء النصح
للموظفني بعدم دخول املنازل
لتجنب أي صراعات حمتملة.
وقام املركز القانوني ألفعال
The Consumer
املستهلك
 Action Law Centreبالتشكيك

يف الشكاوي املتعلقة بضغط
البيع الكبري بواسطة هؤالء
العاملني مستندا على هبوط
نسبة العموالت.
واستطردت وايتهاوس بأن
امليثاق اجلديد يبني بوضوح
املعايري املتوقعة اليت جيب
أن ينتهجها املوظفون طارقو
األبواب مثل مغادرة املنزل
عند الطلب واحرتام التنويهات
اليت يكتبها بعض املواطنني
طالبني عدم طرق أبوابهم.
ودافعت عن وضع حد أقصى
مخس سنوات حلرمان املوظفني
املخالفني من ممارسة املهنة
ألن اجملرمني تتاح هلم فرصة
االفراج بشروط.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
ا ملصد ر h t t p : / / w w w . :
.heraldsun

ال ميتلك املستهلكون أية سبل
ملعرفة أنهم يشرتون عصري
الربتقال املستورد من الربازيل،
على الرغم من إقدام الواليات
املتحدة على إيقاف وارداتها من
عصري الربتقال الربازيلي بسبب
اكتشاف وجود نسبة من مبيدات
الفطريات اليت سببت عيوبا
حليوانات التجارب.
وكان األداء احلكومي الفقري يف
كشف أسرار املوضوع حمل انتقاد
تانيا شامبان رئيسة مؤسسة
حيث
األسرتالية،
احلمضيات
طالبت احلكومة الفدرالية أن تقوم
باختبارات منتظمة لكشف املبيدات
الفطرية يف الواردات ،وأضافت:
« أسرتاليا ال تستخدم هذا النوع
احملظور من الكيماويات ،وأي
منتج يأتي إىل أسرتاليا ال جيب أن
حيتوي على هذا النوع احملظور».
وال يوجد ما يلزم مصنعي الغذاء
بكتابة بلد املنشأ للعصري ويعمدون
غالبا على وضع ملصقات على
العصائر حتمل شعار» معبأ يف
أسرتاليا من مكونات مستوردة».
وكانت صحيفة اهلريالد قد
كشفت من قبل عن عصري برتقال
هوم براند يف متاجر وولورث كان
حيمل وصف « :معبأ يف أسرتاليا
من مكونات مستوردة» .وحيتوي
على نسبة تركيز  %90من عصري
الربتقال الربازيلي.
كما اعرتفت متاجر كولز أنها
تستخدم عصري الربتقال الربازيلي
يف منتجاتها.
وال توجد معايري اختبار منتظمة
تضعها احلكومة الفدرالية لكشف
املبيدات الفطرية على عصري
الربتقال املستورد.
وكانت هيئة الغذاء والدواء
األمريكية قد علقت استرياد عصري
الربتقال من الربازيل بعدما أبلغتها
شركة كوكاكوال أنها وجدت املادة

الواليات املتحدة تعلق وارداتها من عصري الربتقال الربازيلي
الكيماوية يف عصائر الربتقال
اخلاصة بها ومبنافسيها ،رغم أنه
حيظر استخدام مبيد الفطريات يف
الواليات املتحدة ،إال أنه يستخدم
يف الربازيل للقضاء على العفن
األسود.
وتقوم هيئة الغذاء والدواء
األمريكية باختبار كل واردات
عصري الربتقال ،وحتظر استخدام
أي عصري حيتوي على نسبة
مبيد فطريات تعلو عن  10أجزاء
من املليار ،غري أنها قالت أن
مستويات مبيد الفطريات اليت
وجدتها ال تشكل خماوف صحية.
وحظرت أسرتاليا استخدام هذا
النوع من الكيماويات منذ أكثر
من سنتني ،بينما أشارت السيدة
شامبان أن املبيد ال يستخدم يف
حماصيل الربتقال يف أسرتاليا
خالل العشر سنوات األخرية.
ووضعت الواليات املتحدة نسبة
 80جزء من املليار كحد أقصى
لذلك النوع من الكيماويات ،بينما
وضع االحتاد األوربي احلد األقصى
عند مستوى  200جزء من املليار.
ويعد كال املستويني أقل كثريا
من مستوى  10000جزء من
املليار الذي وضعته هيئة معايري
الغذاء يف أسرتاليا ونيوزالند
Food Standards Australia New
.)Zealand(FSANZ

وقال متحدثة رمسية بإسم متاجر
وولورث أن املوردين يتوقع
أن يلتزموا باحلد األقصى الذي
وضعته الواليات املتحدة واالحتاد
األوربي ،باإلضافة إىل عمل
اختبارات منتظمة لكشف احلد
األقصى وفقا لربنامج التأكد من
اجلودة.
وأضافت املتحدثة الرمسية أن
االختبارات اإلضافية اليت أجرتها
املتاجر األسبوع املاضي كشفت
وجود عصائر برتقال خام من
الربازيل تتماشى مع املعايري
األمريكية واألوربية.
بينما قالت متاجر كولز أنها قامت
بإجراء اختبارات مشددة على
منتجاتها ومل تكتشف وجود أي
منتجات تتعدى النسبة املسموحة.
وقالت ناطقة بإسم  FSANZأن
دراسة أجريت يف ديسمرب املاضي
وجدت أن نسبة استهالك مبيدات
الفطريات أقل  %3من املستوى
الدولي.
وأضاف املتحدث الرمسي ملتاجر
كولز أنه جيب تسهيل األمور
بشكل أكرب للمستهلك لتمييز
ملنتجات األسرتالية املنشأ عن
تلك اليت يتم استريادها.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدرhttp://www.smh.com. :
/au

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

$10

WINNER

2008

WINNER

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

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

L2382387-080911

www.abbottdiabetescare.com.au

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

7

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

2008

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.

DAYS
&
NIGHTS

OPEN
TILL
8PM

2010

2010

WINNERS

AGAIN
2011
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ويلكي :هديف التعهد االلزامي
البوكرPage
8
باصالح قانون ماكينات

البنك الدولي حيذر من أزمة «أسوأ من االزمة املالية العاملية»
حذر البنك الدولي من خماطر مرحلة صعبة للغاية تتميز مبخاطر
ﺻﻔﺤﺔ ٨
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
عد تنازلي كبري وهش».
ركود عاملية أعمق من أزمة
ّ
 ،2009-2008تستغرق معها وكشف التقرير ان االقتصاد
فرتة التعايف فرتة أطول بسبب العاملي منا مبعدل  2.7يف املئة
غرق اوروبا يف مشاكل الديون يف العام املاضي.
والتباطؤ يف بلدان رئيسية مثل على عكس عام  ،2009لدى
استمرار التجارة القوية مع
تهديد النمو يف اهلند.
ويف وقت حذرت حكومة غيالرد الصني ورزمة التحفيز احلكومية
]¬<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_ <Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j
¬◊<Óمما انقذ
املناسب
ليل االربعاء من ان
]<ƒÈ€¢
الوقت<öÜÀi
يف ]÷<Å¯f
اسرتاليا <^„e
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
رأى
الركود،
من
اسرتاليا
هائلة
لتحديات
 <∞äuتتعرض
«قد
<^⁄Ê <‡õÁ÷] <Ö]Üœjâ] <‡¬ <≈^ Ç÷] <HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ
 <‡⁄يف حالة
˘ <‰Ò^ﬂeاالمل
التقرير ان
يف االقتصاد العاملي»
<l^fäj”⁄
معربة †<–œ
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
سيكون على نطاق
<ÿæثانية
ركود
عن ثقتها يف ان
<l^Èf◊ä÷]Ê
]÷<l^È¬]Çj
تتمكن <ª
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
العاصفة ،أوسع.
البالد من النجاة من
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
<Ó√äi
<«ÏÖÁq`⁄
توقع»¬<Üë^ﬂ
<ÅÁqÊ
من وقد جتاهلت سوق األسهم
مزيدا
االقتصاديون
<HèÈ¢]Ê
]÷<g√é
÷◊<∞e <Ì√ÈŒÁ
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æاقفلت البورصة
الفائدة التقرير ،حيث
أسعار
التخفيضات يف
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å
» <p]ÇucÊ
املركزي األسرتالية عند أعلى مستوى
 <Ìﬂjالبنك
يسعى
حيث
<‡⁄
<ÌÚ
_<Î
<›^Èœe
<x€äi
÷‡<
]<J«Ìv◊äπ
االسرتالي إىل عزل االقتصاد خالل مخسة أسابيع ،وقد دفعت
<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ÷] <‡¬ <∞qÖ^§] <‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ <Ÿ^ŒÊ
األرقام املتفائلة لقطاع التعدين
احمللي.
<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ] <Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
فقد حذر البنك الدولي من وأمل التوصل التفاق مبا خيص
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê^¶ <·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
مؤشر S & P
أن الديون
أن األزمة يف أوروبا ميكن
<‰È€◊ä⁄
اليونانية <∞e
<ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ
»]÷<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Êمعدله  2.3نقطة
مما  / ASX 200ما
االئتمان
 <‡⁄جتميد
تؤدي إىل
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
_<^ﬂm
]§<l]Ö^È
]÷√<ÇËÇ
.4217.9
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]˘<Ìﬁ^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7 <ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄
بشكل صحيح.
أنها فعلت ذلك».
]J>^“4⁄˘ <–Èf�i <Ó◊¬ <Ç¬^äi <l^íí~π
ينبغي
«كان
ويلكي
وقال السيد
واضاف يقول «هي تعرف ان
]÷<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
ان تكون بهذه الطريقة ...ألن هناك ضغطا عليها من أجل الوفاء
]˘<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
االتفاق
املكتوب مع رئيسة بهذا االتفاق».
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
قليل
عدد
من
مؤلف
الوزراء
اخلطأ
من
ان
ويلكي
السيد
وقال
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kﬁ^“Ê <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
من
وفرة
هناك
لكن
اجلمل..
من
يكن
مل
املسبق
اإللتزام
ان
القول
]<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ <Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„ﬁ_ <ÏÇvjπ
أن
شأنها
من
اليت
التفاصيل
الطاولة.
على
]÷<:÷] <l]Å^œjﬁ˜] <gfäe <–e^ä÷] <ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øﬂi <ÎÑ
]<ÿfœπوهذا
القليلة،
تلك اجلمل
تعزز
التكهنات
}¯÷ <‰بعض
«<‰qÁiهناك
 ^”πما <Ìvوقال
<gfäe
˝<ÿÈÒ]Üâ
<D2€jfâE
_<ŸÁ◊Ë
األسبوع».
هذا
عليه
نعمل
كنا
 J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√iقبل
]÷ <ÔÜ“Ñبأننا نتحدث عن فرتة ما
]÷√<Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂ
ويلكي
السيد
اتفاق
من
وكجزء
الطوعي».
االلتزام
]÷√^<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ <ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç
2010<Ü‚^ø⁄
لدعمه عام
العمل
مع
 <Ü≥ˆπ]>{eأوضح ما
 <،^�È5Öامسحوا لي أن
« <Ì√éeحسنا
]÷√^<Íπ
<‡€ñjË
حزب<‰ﬁc
<k÷^Œ
حكومة األقلية  ،سيكون على
وبعبارة
االلتزام الطوعي
÷√ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Çقبل
<ÇŒÊ
]÷√<>NLLM، <ÌËÜíﬂ
<Ìñ‚^ﬂπ
املقامرين برجمة مسبقة ملاكينة
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊأخرى ،انها الطوعية للناس
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
للمبلغ احملتمل
القمار (تعيريها)
“ <^€حد
]÷<ÅÁqÁلوضع
ماكينات البوكر
] <l]Ü≥ˆπلربجمة
<Ç„ç
<ª <^„œ£Ê
<ª <ÿÈÒ]Üâc
<±c
خسارته
]÷JÌœe^äعلى ماكينات البوكر للرهانات
العالية»<Ö^”ﬁc <NLLU <›^¬.
]<Íﬁ^n÷] <Ü≥ˆπ
العالية املخاطر.
احلكومة من
اذا متلصت
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊوقال «
_∑<ÎÇ
]˝<ÅÁ€¶ <Íﬁ]ÜË
]÷<ãÈÒÜ
آالت البوكر
 <ÜËáÊبرجمة
ميكن إعادة
كما
<^�⁄Ár‚Ê
]§^<ÌÈqÖ
<Ç¬^ä⁄
]÷ <ÌËá^ﬂدعمي
÷◊ <ÌŒÜv€اسحب
®^ <Åفسوف
]˘ <ÌÈ“4⁄االتفاق
<¬◊JÿÈÒ]Üâc<Ó
<‰qÊ
<ÃËáÁq
للخسائر
<åÁﬁ^€“^⁄حد
للرهانات لوضع
]÷√^›< <Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLSعالية
التشريعي»
¬ ^�ÀÈﬂيف اجمللس
 <Ì÷^âÖللعمال

ﻋﺮﺏ ﻭﻋﺎﻟﻢ

†îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudﬂ@ZÎb�‰

_<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê <Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^ﬂe

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

@7jÿ€a@Åbnnœ¸aاخوان
حمالت محزة

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
HAMZE BROS

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

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

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

Page 120407405846@Zﬁbóm˝€
Saturday 21 January 2012

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

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

Ph:(02)
9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
<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

Abraham
Managing
Director
Saturday 4 June
2011

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

Page 13

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
Zﬁbóm˝€

Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
0435922378
753 Hume
Hwy Shop 28A Bass Hill
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
Plazza Bass Hill NSW 2197
�

@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
sayitwithroses@optusnet.com.au
åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
ANB 17 003 994 394

RAINBOW
BRICKLAYINY P/L
0407405846@Zﬁbóm˝€

Safwat
Arfan – Sayed
·ÿmbuby@ãˆbè€

@97405846@@@@@@@@@@@
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@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
LicZ@185750C
B
G

Êbœã«@pÏ–ñ

Glass
& Glazing
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
for all your glazing needs
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<

ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
(Bell Tower Centre)

k‹�€a@kèy
Mob: 0419 999 554 - 0405
203 535
Unit 24/ 191 Parramatta
@Showers Rd.
Screens~@
Tel/Fax: (02) 8704 1490

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

@=‹„
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
@pbj‹†
*تعويضات أرباب العمل
@Úœb◊للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
@pbjéb‰æa
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
بموعد مسبق
السبت28A
أيامBass
 نفتحHill
753 Hume
Hwy Shop
Plazza
Bass
Hill
NSW
2197
AMP نصائح مختصة من شركة
sayitwithroses@optusnet.com.au

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

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

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

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
378
922ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
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
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
0407 ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
666 190
@Hasham
Zﬁbóm˝€

0435922378
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
Tailoring
LicZ@185750C
B
G

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

ANB

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

@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

Safwat Arfan – Sayed

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
 ﺟﺎﻫﺰﺓAIM,
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
(B.COMM.,
FTIA)
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
ﻃﻠﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐaÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ
االلكرتونية
العنكبوت
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﻓﻲ
ﻭﺧﺒﺮﺓ
موقعﻓﻲ
واهم ﺻﺪﻕ
..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
@يفDl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
عربي..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
الكرتوني
ﺃﺳﻌﺎﺭاكرب
احد
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
الباسيفيك
شرق
اسرتاليا وجنوب
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
(ﻣﺴﺒﻖ
)ﺍﻻﺣﺪ
 ﺃﻳﺎﻡ٦ العالناتكم
ﻧﻔﺘﺢ
ضناوي
ﲟﻮﻋﺪ نبيل
بالسيد
Ph:(02)
9709
2267
- االتصال
Fax:(02)
9707 3213
Êbœã«@pÏ–ñ
0404149000
:الرقم
Mob: 0410 606
786على
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
Ph:
9635
7629
–
Fax:
9633
1658
www.alankabout.com
30 Hoskins
Avenue
Bankstown
(Bell Tower
Centre)

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

Y
PH:

Ph:(02) 2012
9709الثاني
2267
- 21
Fax:(02)
123213
صفحة
كانون
 السبت9707
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي

124 HIGHLAND:الرقم
AVE,
اتصلوا على
*Verticals *Venetians
Abraham
9743 8897
*Hollands
*RollersNSW
Yagoona
2199
Managing
Director
8/364
Park Rd, Regents
تسعرية مجانية

Park NSW 2143

0435
PH: 9793378
8333922
Mob:
0414 600 042
Residential *Commercial*
*Industrial

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
لكافة حاجاتكم من التمديدات
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
الكهربائية
Page 13@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Saturday 4 والتصليحات
June 2011
0414 983 608:الرقم
Zﬁbóm˝€ اتصلوا على

٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤  ﺍﻟﺴﺒﺖ١٣ ﺻﻔﺤﺔ
0435922378
CEDAR
DRIVING SCHOOL

paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáﬂ

<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
�

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
ANB
17 003 994 394
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
Safwat Arfan – Sayed�
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
Manager
�@Îa
åÖ]Çπ]<hFTMA,
¯
�÷<Ìë^}<Ö^√â]
(B.COMM.,
AIM, FTIA)
0407405846@Zﬁbóm˝€
0403482345
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ

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

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

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Auburn, NSW 2144
Tel/Fax: (02) 8704 1490

ﺎﺕ8756
ﺍﻟﻘﺼ
ﻭﺃﺟﻤﻞ- ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺃﺣﺪﺙ
ﹼ
Tel:
3600
Fax: 8756
3699
124
HIGHLAND
AVE,
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ
Email: safwat@ozemail.com.au

ﻃﻠﺒﻪYagoona
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ
NSW
2199
@=‹„
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
PH:
9793
8333ﻓﻲMob:
0414@pbj‹†
600
042
ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ
..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
 ﺻﺪﻕ..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
@Úœb◊
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

04

ﻃﻠﺒﻪ
ﺔ
ﺮﺓ ﻓﻲ

<gë
@D

Ph:(0

Ph
30
O

@pbjéb‰æa

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
51 Phillip St. Parramatta
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Crowne
Bass HillPlaza
NSW 2197
Opposite
Hotel
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
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

@Hasham
Tailoring

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�
Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

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@

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

@kÓè„@p˝´
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

@ÚÓ

<ÌÈâ^È

صفحة 13

Saturday 21 January 2012

السبت  21كانون الثاني 2012

Page 13

تحقيقات

قائد املخابرات الفرنسية :تآمرنا عليه كمجرمني

جورج عبداهلل حالة اختطاف مستمرة

يعد املناضل جورج إبراهيم عبد اهلل ،املسجون يف فرنسا
ّ
منذ العام  ،1984شيخ «مساجني الرأي» يف «موطن حقوق
اإلنسان» .وكانت اإلدارة القضائية الفرنسية املتخصصة
يف تنفيذ األحكام قد أصدرت قرارًا باملوافقة على إطالق
سراحه ،يف تشرين الثاني  ،2003إال أن وزارة العدل
ّ
عطلت ذلك

إىل من يهمّه األمر
ابراهيم األمني

عثمان تزغارت

تصر السلطات الفرنسية على إبقاء املناضل
باريس |
ّ
ّ
السابق يف «األلوية املسلحة الثورية اللبنانية» يف
السجن ،بالرغم من مرور  28سنة على اعتقاله .مما
ِّ
يشكل خرقًا صارخًا لإلجراءات القانونية الفرنسية
وللمعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان ،اليت تنص أن
احملكومني بالسجن املؤبد جيب أن ُيطلق سراحهم بعد
 18سنة حدًا أقصى .جورج إبراهيم عبد اهلل ،الذي بدأ
مشواره النضالي يف احلزب السوري القومي االجتماعي
واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،قبل أن ينتسب إىل
ّ
املسلحة الثورية اللبنانية»ُ ،ألقي عليه القبض،
«األلوية
يف تشرين األول  ،1984يف مدينة ليون .وكانت «األلوية
اللبنانية» متهمة آنذاك بتدبري عدد من العمليات الفدائية
املدوية ،وأبرزها اغتيال امللحق العسكري األمريكي يف
ّ
باريس ،تشارلز روبرت راي ( 18كانون الثاني ،)1982
والدبلوماسي اإلسرائيلي يعقوب بارسيمنتوف ( 3نيسان
.)1982
لكن السلطات الفرنسية مل تتوصل إىل أي أدلة تدين
عبد اهلل ،باستثناء منشورات تدل على انتمائه إىل «األلوية
توجه
مزور .لذا ،مل َّ
الثورية اللبنانية» وجواز سفر جزائري ّ
له حني ُق ِّدم أمام احملكمة للمرة األوىل ،يف متوز ،1986
مزورة».
سوى تهمة واحدة هي «استعمال وثيقة سفر
َّ
دون مستشار الرئيس فرنسوا
يوم  6آذار ،1985
َّ
ميرتان ،جاك أتالي ،يف يومياته ،اليت ُنشرت عام 1988
يف كتاب مذكراته عن «سنوات اإلليزيه»« :ال تتوفر
لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد اهلل .لذا ،ال ميكن
توجه إليه احملكمة أي اتهام آخر سوى امتالك جواز
أن
ِّ
مزور» .تلك التهمة البسيطة اليت ُو ِّجهت إىل «الثوري
اللبناني امللتحي» كان معناها أنه سيغادر السجن بعد
أقل من  18شهرًا .لكن قضيته مل تلبث أن سلكت وجهة
مغايرة متامًا ،أدت إىل إدانته باملؤبد.
وتروي احملامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس
وحماميته حاليًا) ،اليت كانت عضو هيئة الدفاع عن
عبد اهلل ،اليت ترأسها «سفاح احملاكم» جاك فريجيس،
تفاصيل «املؤامرة القضائية» اليت ُلفقت ضد الثوري
ُ
«استدعي عبد اهلل جمددًا إىل احملكمة،
اللبناني ،قائلة:
على حنو مفاجئ ،يف  28شباط  ،1987وفوجئنا بتهم
مغايرة وأدلة جديدة مل تكن مدرجة يف امللف خالل
احملاكمة األوىل .وزعم االدعاء بأن أسلحة قد ُحجزت يف
واعترب ذلك دليل
خمابئ وشقق سرية تابعة لعبد اهلل.
ُ
إثبات على اشرتاكه يف العمليات الفدائية اليت نفذتها
األلوية الثورية اللبنانية يف فرنسا ،عام .»1982
تتورع احملكمة عن إصدار
وتتابع احملامية الفرنسية« :مل
ّ
حكم املؤبد حبق موكلنا ،رغم احتجاج هيئة الدفاع بأن
األدلة املوجهة إليه مل تكن مدرجة يف ملف القضية
األصلي ومتت فربكتها الحقًا ،إلدانته بأثر رجعي .ويف
ذلك خرق صارخ لألعراف القانونية».
كان واضحًا أن «الثوري امللتحي» وقع ضحية تلفيق
أمين .لكن معامل املؤامرة اليت حاكها جهاز «دي إس
تي» الفرنسي مل تنكشف سوى بعد أكثر من عشرية على
إدانته .يف مذكراته اليت صدرت عام  ،1998بعنوان:
«مكافحة اجلوسسة :مذكرات رئيس الـ دي إس تي»
(منشورات «كاملان ليفي» ــــ باريس) كشف قائد
االستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه ،بعضًا من
جنمع معلومات كافية
خيوط املؤامرة ،قائ ًال« :استطعنا أن ِّ
ضد عبد اهلل بعدما جنح قائد شعبة مكافحة اإلرهاب ،جان
مقرب جدًا من األلوية
فرنسوا كلري ،يف استقطاب خمرب
ّ

من اعتصام تضامني مع «شيخ مساجني الرأي» يف
بريوت (أرشيف ـ مروان طحطح)

من اعتصام تضامني مع جورج ابراهيم عبداهلل يف
بريوت (مروان طحطح  -ارشيف)

الثورية اللبنانية» .واكتفى بونيه آنذاك بالرتميز إىل ذلك
«املخرب» باسم «جان بول ـ إم» ،مشريًا اىل أنه حمام!
ويف متوز  ،2001وفيما كان الثوري اللبناني مسجونًا منذ
فجر احملامي جان بول مازورييه ،الذي كان
 17سنةّ ،
هزت الوسط
قنبلة
اهلل،
عبد
عن
الدفاع
هيئة
عضوًا يف
ّ
القضائي الفرنسي ،حيث اعرتف يف مقابلة طويلة
مع جريدة «ليرباسيون» بأنه هو املخرب الذي ّ
ملح إليه
إيف بونيه .وروى احملامي بالتفصيل كيف استقطبته
االستخبارات الفرنسية للتجسس على موكله (هذا يف حد
ذاته يشكل حجة قضائية كافية إلبطال احلكم الصادر حبق
عبد اهلل) .وأضاف مازورييه أن الـ»دي إس تي» أوعزت
له بإيهام موكله بأنه يقامسه أفكاره الثورية ونضاله
من أجل القضية الفلسطينية .إىل أن وثق فيه عبد اهلل
وصار يوفده للقاء رفاقه يف «األلوية الثورية» يف لبنان.
سهل على االستخبارات الفرنسية اخرتاقها ،وبالتالي
مما ّ
جتميع أدلة اإلدانة ضد عبد اهلل.
فجرتها اعرتافات «احملامي املخرب»،
إثر الفضيحة اليت ّ
ّ
توقع اجلميع أن تقوم هيئة الدفاع عن عبد اهلل برفع طعن
قضائي إلبطال احلكم ضد موكلها ،ألن القانون الفرنسي
حيظر استعمال احملامني واألطباء والصحافيني للتجسس
على املتهمني وجتميع األدلة ضدهم .لكن هيئة الدفاع
مل تفعل ذلك ،وفضلت الرتيث إىل عام  2002لتقديم
طلب اإلفراج عن عبد اهلل بعد انقضاء مدة سجنه .ورغم
الرفض املتكرر ،الذي قوبلت به طلبات اإلفراج عن عبد
اهلل ،منذ  10سنوات ،أحجمت هيئة الدفاع عن تقديم
طلب إبطال احلكم على خلفية واقعة التجسس املذكورة.
ورفض مجيع من حتدثنا معهم يف هيئة الدفاع اخلوض
يف أسباب ذلك ،واكتفى أحد أعضاء اهليئة بالقول ان
وجه إىل رفاق عبد اهلل يف «األلوية
هذا السؤال جيب أن ُي ّ
الثورية اللبنانية»!
أما قائد الـ دي إس تي السابق إيف بونيه ،فيعرتف
اليوم بأن ما حدث كان «مؤامرة أمنية خمالفة للقانون»،
ويقول« :لقد تصرفنا يف هذه القضية فع ًال كمجرمني
علي اليوم أن
 !»comme des voyousويضيف« :جيب
َّ
أضم صوتي إىل املنادين باإلفراج عن عبد اهلل .فقد آن
األوان لوضع حدا للظلم الكبري الذي أحلقناه به».

جورج ابراهيم عبد اهلل ،ببساطة ،هو رهينة لدى السلطات
اإلرهابية يف فرنسا .احلكومات املتعاقبة هناك ،كما
اجلهازان األمين والقضائي ،يتصرفان بأسلوب إرهابي،
وعلى طريقة العصابات.
اعتقال جورج وحماكمته ،ثم منع إخالء سبيله حبجة
رفضه تعهد وقف نضاله ،كل ذلك ،ال خيرج عن سياق
االسلوب اإلرهابي الذي ميارسه املتجربون باسم القوة،
وال شيء آخر.
فرنسا ،تقول لنا إن القوة هي اليت تتيح هلا استمرار
حجز حرية مناضل صرخ وقاتل يف سبيل رفع صوت
املظلومني من أبناء شعبه.
فرنسا ،تقول لنا إنها ال تهتم بكل أنواع الوسائط
القانونية ،وال لكل املناشدات اإلنسانية ،وال لكل الربيد
الدبلوماسي ،وإنها قررت ،وحدها ،واستنادًا إىل قوتها،
أن حتجز حرية مناضل هو ،كإنسان ،أرفع شأنًا من كل
املتعاقبني على إدارة السلطات السياسية واألمنية
والقضائية يف فرنسا.
صمت النخب املثقفة ،صمت الصحافة ،صمت مجاعات
حقوق االنسان يف فرنسا ،صمت املواطن الفرنسي،
إزاء هذه اجلرمية ،جيعل كل هؤالء شركاء يف هذه اجلرمية
املتمادية.
رسالة فرنسا تقول لنا ما قاله احملامون والناشطون يف
ملف جورج ،كما يف ملف البطل األممي كارلوس ،بأن
ندعي مناصرة جورج وسجنائنا يف أوروبا
علينا ،حنن من ّ
وأمريكا ،أن ننظر إىل ما جيري على أنه ارهاب .سواء
قام به فرد ،أو جهة ،أو دولة.
فرنسا باتت مثل اسرائيل ،ال أكثر وال أقل.
فرنسا تقول لنا :افعلوا ما تقدرون عليه إلطالق أسراكم
يف سجوننا.
حسنًا ،يبدو أن الطريق أقفلت ،ويبدو أنه مل يعد هناك
من طريق ،سوى اللجوء إىل األسلوب نفسه لضمان
حرية جورج وحياته.
هو األسلوب الذي خيتاره رفاقه من دون استئذان دولة
ال تقوم بواجبها جتاه مواطنيها.
ألسنا حنن القوم الذين ال يرتكون أسراهم يف
السجون؟
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توقعات

عام  2012هو من اكثر االعوام التى حتدث عنها التاريخ كثريا ؛ وفى ظن البعض انه
نهاية العامل خصوصا 2012-12-21 :

عام  2012هو من اكثر االعوام التى حتدث عنها
التاريخ كثريا ؛ وفى ظن البعض انه نهاية العامل
خصوصا 2012-12-21 :
ولكنه نهاية العامل كما نعرفه حنن وليس كما هو
فعليا
دخل كوكب بلوتو مؤخرا اىل برج اجلدى ؛ وهذا
الدخول وال شك يعترب مؤشرا عظيما لتحوالت عميقة
على مستوى االجيال االرضية ؛ نظرا الن كوكب
بلوتو يؤثر اكثر على االجيال منه على احلياة اليومية
لالنسان
فكوكب بلوتو يغطس عميقا فى احداث القدر؛
ويكشف كل ما هو غامض ومبهم من االحداث
كوكب بلوتو حيكم املنشآت – احلكومات – املؤسسات
—اخل
ايضا حيكم القشرة االرضية وما حتتويها
بلوتو داللة على التحوالت العنيفة والبعث والدمار
والتطرف
دخول كوكب بلوتو اىل برج اجلدى ( والذى حيكمه
زحل ) داللة ومؤشر على كشف االجندات اخلفية فى
العامل ؛ ما مت اخفاؤه سيظهر وال ريب ؛ خالل عام
 2012وما بعدها
ايضا كوكب نبتون من اهم الكواكب التى سيكون
موقعها عامال مؤثرا فى اخلريطة الفلكية لعام 2012
دخوله برج احلوت ( الذى هو بيت نبتون ) سيجعل
لنبتون تاثريا كبريا على جمريات االحداث خالل عام
2012
هناك ايضا العديد من الكواكب التى سيكون هلا
اثر كبري خالل عام  2012على االفراد والشعوب :
زحل – املشرتى—اخل
سيشهد عام  2012عالقات مميزة بني كال من :
املشرتى – زحل – اورانوس – نبتون – بلوتو
ولكن لنلقى نظرة على الالعب االكرب فى اهليئة
الفلكية لعام  2012؛ انه هو نفسه كوكب التغيري
والثورة والتمرد واالستقاللية –اخل
انه اورانوس كوكب احلوادث املفاجأة والتغريات
االيديولوجية
ايضا هو حيكم شبكات االنرتنت والتكنولوجيا بصفة
عامة
واخريا هو كوكب التنجيم
اما بالنسبة ألبراج عام  2012وما سيحدث ملواليدهامن احداث خالل العام ؛ فسألقى نظرة سريعة على
اهم احداث كل برج ثم افصلها خبصوص مجيع
اجملاالت :
اهم ماسيميز مولود برج احلمل خالل عام  2012هوالنمو املتذايد والنجاحات فى حياته خصوصا باملهنة
واالمور املالية والعاطفية
اما بالنسبة ملولود برج الثور فسيشهد خالل العامحياة عائلية سعيدة وصداقات متينة وجناحات
خبصوص املهنة واملال
مولود برج اجلوزاء سيشهد عاما معتدال من مجيعاجلوانب ومتوسطا اليطغى جانب على اآلخر
اما السرطان سيشهدون قطف مثار وحصاد نتائجاعماهلم خالل السنة االخرية املاضية ؛ كما سيشهدون
فرصا مميزة خالل العام
مولود برج االسد سيكون عام  2012عاما منتجاومثمرا له فى جوانب متعددة  :املهنة – احلب
—-اخل
سيعيش مولود برج العذراء فى  2012عاما مناالبداع والثبات والرسوخ واالستقرار وخصوصا فى
امور  :املهنة – املال – احلياة العائلية
سيقضى مولود برج امليزان عام  2012اوقاتاسعيدة مليئة بالنشاط واحليوية
اما مولود برج العقرب فعام  2012سيشهد اتصافه :بالصرب – التفاؤل – كفاحه املستمر من اجل
ازالة العوائق فى حياته االسرية والعاطفية واالمور
الصحية
مواليد برج القوس سيشهدون اوقاتا ابداعيةسعيدة خالل عام 2012
 :احلب – العاطفة – االصدقاء – االسرة
اما مولود برج اجلدى فسيظل عام  2012كعادته :صبور – حذر – متفائل من اجل تفادى اى سقوط او
فشل قد يعرتضه خصوصا مبجاالت  :املال – املهنة
– واحلياة االسرية

اما بالنسبة ملولود برج الدلو فسيكون عام 2012له مبثابة دوى الرعد والقنابل فى حياته على مجيع
االصعدة  :املهنة – املال – احلياة العائلية – وسيظل
كما عهد عليه من املواظبة واالتزام
مولود برج احلوت سيكون عام  2012عاما سعيداعليه فى جماالت عديدة
واالن اىل تفاصيل كل برج وما سيتعرض
له على مجيع االصعدة خالل عام : 2012
-1برج احلمل :
سيستمتع برج احلمل بسنة من التغريات والتى
قام القدر بنسجها على مهل خالل اخلمس سنوات
السابقة على االقل
ستأتى السنة اجلديدة ومعها انفراجات من املشاكل
والضغوطات واالحباطات التى تعرض هلا احلمل
الفرتة املاضية
على صعيد العالقات والعاطفة :
ستشهد ايها احلمل عام  2012راحة وانفراجة فى
احلياة العائلية ؛ وعلى االخص خالل الربعني االخريين
من العام
ستنظر اىل املنزل على انه سلواك ومكان راحتك ؛
بينما تستمتع بالتوافق بني احتياجات كال من شريك
حياتك واطفالك والذان ميثالن مع بعضهما مصدر
سعادتك
سينتج عقلك املذيد من االفكار واالقرتاحات اجلديدة
خالل السنة ؛ وبينما حتب احلرية اال ان مرونتك
وسرعة تكيفك ستسمح لك بالتعامل مع اى وضع او
موقف تتعرض له
فرص ومقابالت عديدة ستتاح لك ايها احلمل منتصف
العام ؛ عليك باستثمارها جيدا واال تدعها تفلت من
بني يديك
هذه الفرص واملقابالت ستكون مدخالل اكيدا اىل
صداقات عديدة مبرور الوقت تتحول اىل صداقات
وطيدة واحيانا ارتباطات عاطفية
عليك االهتمام بقنوات اتصالك ومهاراتك فى
التعامل ؛
على صعيد املهنة واملال :
ال تكن مرتددا هذ العام وخصوصا فى
االفصاح والتعبري عن نفسك وآرائك ومهاراتك
سيجلب لك عام  2012العديد من التحسنات والتى
لن تشهد بوادرها او حتققها حتى الربع الثانى من
العام
كن ذات افق واسع وبعد نظر وخاصة فى تعاملك
مع رؤسائك فى العمل ؛ وخاصة وانت تضع اوىل
خطواتك
ستبدو الصورة رائقة وواضحة وستبدى صورة
بللورية امامك فى االمور املالية تظهر ما اخفاه القدر
الفرتة املاضية
ولكنى ال انصحك فى بدايات عام  2012بتعامالت
مالية فيها خماطرة كقيامك باستثمار اموال فى
مشروع ما ؛ او انشاءات –اخل
ومن االفضل االنتظار اىل الربعني االخريين من
السنة للقيام مبغامرات من هذا القبيل
على صعيد الوضع الصحى :
معظم مواليد احلمل سيتمتعون بصحة جيدة على مدار
عام 2012
انصحهم باملذيد من التمارين الصحية والتغذية
السليمة
متارين التهدئة والتوازن من االشياء املستحبة
واملطلوبة وخاصة خالل شهرى يونيو ويوليو من
العام
-2برج الثور :
سيشهد مولود برج الثور عام  2012العديد من
الصعودات واهلبوطات فى آن واحد
حيث ستشهد اجنازات على الصعيد الشخصى
وتغيريات جذرية وخاصة على صعيد العمل وايضا
هبوطات ستؤثر عليك الشك
على صعيد العالقات والعاطفة :
الشك ان اقرتان كال من املريخ وزحل سيؤثر عليك
سلبا ؛ حيث ستشعر فى النصف االول من العام
بضغوطات ال تلبث ان تتذايد وخاصة على صعيد
العاطفة والعالقات الشخصية
التدع املؤثرات اخلارجية تؤثر على عالقاتك باالخرين
 :فى املنزل – العمل —–اخل

سيشعر من حولك باملذيد من املشاعر االجيابية التى
حتاول بثها لالخرين على عكس ماكنت تتصف به
دائما
ستقضى املذيد من االوقات املمتعة خالل العام مع
االصدقاء
لن جتد مشاكل او عقبات فى طريق تكوينك
للصداقات خالل عام 2012والتى ستصل لقمة متيزها
نهاية هذا العام
احذرك من االساءة اىل االخرين وخصوصا من هم
ليسوا متعلقني بك او شغوفني بكالمك وخصوصا
اثناء نقاشاتك او القاءك احد مناظراتك او حواراتك
خالل العام
وذلك على الرغم انه من املعروف ان الكل حيرتم
علمك وذكائك وحكمتك
على صعيد املهنة واملال :
اتوقع لك ايضا املذيد من الصعودات واهلبوطات فى
كال من املهنة واالمور املالية خالل عام 2012
ال انصحك خالل الربع االول من العام القيام
باى مغامرت مالية  :كاالستثمارات – البورصة –
املضاربات – املشاريع—اخل
التقم بالتهور او تندفع فى استثمار اى مال او تقوم
باى تغريات فى العمل خالل هذه الفرتة
من املستحسن ان يرتيث مولود الثورحتى الربعني
االخريين من العام ؛ حيث يكون وضعه الفلكى
افضل كثريا ويقوم باستثمار االتصاالت السعيدة
فى خطواته القادمة
واىل من هم يبحثون عن وضعهم الدراسى هذا العام
او يقومون بدراسات معينة ؛ ابشرهم بان االجواء
الفلكية تبشرهم باخلري وخاصة خالل االشهر االوىل
من العام
على صعيد الوضع الصحى :
احذرك ايها الثور عام  2012من مشاكل صحية
عديدة ستطل براسها عليك خالل العام وخاصة خالل
الربع االخري منه
واتوقع تعرض مولود الثور حلوادث وعلى االخص
خالل الربع الثالث من العام
على الرغم من ان مولود الثور يتمتع بالصحة والبنية
اجلسمانية القوية ؛ اال انه عرضة خالل عام 2012
ملشاكل باملعدة والرئتني وخاصة وعام  2012يتأهب
لالفول  :كالربد – السعال – وامراض التنفس-اخل
استمع الشارات اجلسد والتى ترسل بها اىل عقلك
عندما حيدث خلل ما فى احد اجزاءه
 -3برج اجلوزاء :
ستشهد ايها اجلوزاء خالل عام  2012عاما ممتلئا
باحلركة والديناميكية
عاما ملىء باملفاجئات واالجنازات الغري متوقعة
على صعيد العالقات والعاطفة :
انت مشهود لك ايها اجلوزاء بثقة االخرين بك اىل
اقصى احلدود ؛ وتستطيع ان تقدم دائما االفضل
هلم
ستستمر ايضا ايها اجلوزاء خالل هذا العام فيما
تتصف به
ستظل على طباعك التى تتصف بها من حب اجلدال
والقاء االسئلة وطبيعتك الشكاكة املرتابة ؛ حيث
انك ستشعر بالراحة مع هذه الطباع وخصوصا فى
عالقاتك مع االخرين خالل هذا العام
ستعمل على استثمار النصف الثانى من العام فى
اصالح اى خسائر خالل النصفني االولني من العام
وستعتمد بشكل كبري على مهاراتك وامكانياتك فى
جلب السالم اليك فى اى وضعية تكون فيها خالل
العام
على صعيد املهنة واملال :
ستشهد ايها اجلوزاء بدايات عام  2012مشاكل
وخصومات ونزاعات فى مكان عملك وخصوصا خالل
الربع االول من العام
حاول ان تفعل العديد من اجملاالت التى ستكون
مصدر دخل لك
بداية من شهر مارس وحتى نهاية شهر يونيو ؛
ستشهد املذيد من التحسنات املطردة فى مهنتك
والتى ستجنى مثارها بال شك
اعدك ايها اجلوزاء بسنة جيدة ونافعة ومرحبة لك
على املدى البعيد ؛ بشرط ان تتحلى باملذيد من
الصرب والذى تفتقده فى حياتك وال تتصف به من

دون شك
واىل من يبحثون هذا العام عن وضعهم الدراسى
او يقومون بدراسات معينة  :احذرهم من التقلب
واملشاكل والصعوبات التى ستعرتضهم والتى
ستكون والشك حائال دون تقدمهم
ولكن اصرارك على النجاح واحراز اهدافك وخاصة
وانت تعانى من ضغوطات عديدة ؛ سيعمل ذلك على
ان حتصل على ما تريده
خالل االشهر االخرية من العام حاول ان تقوى اميانك
وثقتك بذاتك وخاصة اثناء تواجدك فى اماكن غريبة
عنك
على صعيد الوضع الصحى :
على الرغم من متتعك عامة بصحة جيدة ؛ اال انها لن
تكون كذلك عام 2012
حتت تاثري تراجع كوكب املريخ ؛ ستعانى ايها
اجلوزاء من العديد من املشاكل الصحية  :وخاصة
اجلهاز العصبى واهلضمى
ستحدث هذه املتاعب خالل الشهرين او الثالثة
اشهر االوىل من العام ؛ وتتكرر نفس املتاعب خالل
االشهر االخرية من العام حتت تأثري املريخ ايضا ؛
ولكن مع تأثريات خمففة متد بها الزهرة يد املساعدة
اىل املريخ والتى ستكون مرتاجعة ايضا فى سريها
بالفلك
برج السرطان :
-4
سيكون عام  2012بالنسبة ملولود برج السرطان
خليطا من االحداث الغري جادة او مهمة مع نثرات من
االحداث املثرية والتحديات
على صعيد العالقات والعاطفة :
كما ان حيوان السرطان يعيش على شواطىء البحار
؛ حيث يكون معرضا للتغريات املناخية وغريها
ويكون جمهزا باحلماية الالزمة
فهكذا ايضا مولود برج السرطان ؛ سيكون عنده
القابلية واالمكانيات حلماية نفسه عند الضرورة ومن
االخطار التى سيتعرض هلا على املدى املنظور خالل
عام 2012
اليوجد عند مولود السرطان أية مشاكل فى تكوين
الصداقات عندما يريد هو ذلك
بل وال جيد غضاضة فى اجياد متسع من الوقت
لتلبية احتياجات من يكونون قريبني من قلبه وعقله
اكثر من اى شخص اخر
ولكن ما سبق ال يعنى ان مولود السرطان سيكون
فى مأمن من املشاكل واملخاطر خالل عام 2012
وخاصة فيما يتعلق بالعائلة اوائل العام ؛ وعلى
االخص  :اشهر ابريل ومايو ويونيو
اال ان االمور ستعود لطبيعتها بعد شهر اكتوبر من
العام عندما حتل اشهر اخلريف
فرص عديدة ومميزة سيقابلها مولود السرطان حول
منتصف العام ؛ والتى ستقوده حتما حنو التوافق
النفسى والروحى وحتقيق كل ما يتمنى
على صعيد املهنة واملال :
علو اهلمة والطموح والتوجه حنو اهلدف الصحيح اهم
ما مييز مولود السرطان خالل عام 2012
الجديد فى الربع االول من العام حيث التوجد احداث
مميزة اللهم اال بعض الضغوطات فى العمل
حاول ان تتجنب العديد من الصراعات والصدامات
مع رؤسائك بعد انتهاء النصف االول من العام
اعتمد على قوتك الذاتية وتصميمك وعزمك لتخطى
اى مصاعب قد تقابلها بنهاية العام وخصوصا فى
العمل
انتظر حتى منتصف او نهاية العام للقيام باى نوع
من انواع االستثمارات او التعامالت املالية ؛ وحاذر
من تبذير امولك خالل شهرى  :سبتمرب واكتوبر
ثم حتدث انفراجات بشهر ديسمرب حيث يرتفع مؤشر
الطالع لديك
على صعيد الوضع الصحى :
الوضع الصحى عادى وغري خطري نسبيا على مدار
عام 2012ملولود السرطان ولن يتأثر كثريا برتاجع
العديد من الكواكب خالل العام
ولكن هناك بعض التوعكات الصحية التى سيتعرض
هلا مولود برج السرطان على مدار العام  :كعسر
اهلضم ومشاكل املعدة – من اخر يوليو وحتى
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توقعات
منتصف اكتوبر – فعليه احلذر
برج االسد :
-5
على الصعيد العام سيواجه االسد احباطات
وتراجعات عام 2012
ستتطلب منه املذيد من االوضاع االجيابية فى
مجيع اجملاالت  :املهنية واملالية والعاطفية—-اخل
على صعيد العالقات والعاطفة :
اكثر ما سيواجه االسد من مشاكل عام 2012
هى املشاكل التى تتعلق بالعالقات الشخصية
والعاطفة والزواج
حيث من املتوقع ان يولد سوء التفاهم احلاصل
املذيد من املشاكل اجلسيمة كلما اجتهت السنة
حنو االفول
ولكن حلسن احلظ سريتفع مؤشر الطالع مرة اخرى
عند اقرتاب شهر ديسمرب ؛ مما سيجعل االجواء
مهيئة الصالح ما فسد سابقا
من املهم جدا ملولود برج االسد وهو يتعامل مع
املشاكل العاطفية على االخص ان يتسم باهلدوء
والتعقل واحلكمة من اجل حياة ثابتة راسخة فى
املستقبل
على صعيد املهنة واملال :
من املعروف عن مولود االسد انه يتصف بقدرته
على حتقيق كل ما يصبو اليه فى العمل وفى
االمور املالية ؛ حيث يتخذ القرارات السليمة
من املهم جدا التفاعل وتبادل التاثريات املختلفة
بني الرؤساء واملرؤسيني خالل عام 2012
بالنسبة لالمور املالية  :سيكون اوائل العام
من الفرتات اجليدة لبعض مواليد برج االسد ؛
والبعض االخر ستتأخر هذه التاثريات على امتداد
الستة اشهر االوىل من العام
ستشهد فرتة منتصف العام صفقات مالية مميزة
جدا ملولود السد وستقدم نفسها له على طبق من
ذهب ؛ وعلى مولود االسد ان يقوم باستغالهلا
واليفوت الفرصة
تعترب االشهر االخرية من عام  2012من افضل
الفرتات ملن يبحثون عن فرص مميزة فى جمال
العمل واملهنة ؛ وملن يريدون امتام دراساتهم
التى بدأوها من قبل
اما خالل الربعني االولني من العام فال تعترب
فرتات جيدة للطالب والدارسني بصفة عامة حيث
سيعانون من العديد من الصعوبات وخصوصا فى
الدراسات املالية
ولكن مع الصرب ستنفرج االمور وتتجه للحل خاصة
خالل الستة اشهر االخرية من العام
على صعيد الوضع الصحى :
الوضع الصحى مستقر على مدار العام مع بعض
املشاكل البسيطة التى متر بسالم وختص اجلهاز
اهلضمى والدورة الدموية
برج العذراء :
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عام  2012هو عام االجنازات واالستمتاع والوعود
احملققة ايها العذراء
؛ حيث ستتمتع براحة البال والرضا واالنفراجات
على مجيع االصعدة
على صعيد العالقات والعاطفة :
مولود برج العذراء يتميز بدقته وحفاظه على
مواعيده والتزامه ؛ على الرغم من اتصافه بالشك
فى االخرين وهذا وال شك احد عيوبه التى يتصف
بها والتى جيب ان يتخلى عنها هذا العام
ايضا جيب عليه ان يالحظ االشارات التى ستأتيه
هذا العام والتى ستكون مؤشرات على شقاقات
داخلية فى املنزل وتؤثر على حياته العائلية
ايضا فى العمل واالمور املالية جيب عليه ان
يكون دائما متيقظا ملا سوف حيدث ويعمل على
حل املشكالت اول باول جتنبا لتفاقمها
على صعيد املهنة واملال :
على مواليد برج العذراء ان يقوموا باعداد وجتهيز
انفسهم من اجل العديد من التغريات والتحوالت
فى جمال العمل والتى ستصاحبها ضغوطات عديدة
تكون مالزمة هلا
ستتضائل فرص التقدم والتحسن والرتقى فى
العمل بالنسبة ملولود العذراء خالل النصف االول
من العام
انصح مولود العذراء فى هذا الشأن بان يتمسك
مبا عهد عليه من التصرف حبكمة ؛ وان يتجنب
اختاذ اى قرارات متعجلة بدون التفكري اوال فى
النتائج املرتتبة عليها
عام  2012من افضل االعوام التى تناسب مولود
العذراء فى اجملال الدراسى

االمور املالية لدى مولود العذراء ليست على ما
يرام خالل اول ربعني من السنة
بينما االمور مرشحة للتحسن باقى العام
شهرى  :نوفمرب وديسمرب من افضل الشهور
ملولود العذراء على صعيد العالقات املالية وتتيح
له احلصول على املذيد من املال
على صعيد الوضع الصحى :
الوضع الصحى ملولود العذراء على مدار عام 2012
جيد نسبيا وال مشاكل تلوح فى االفق حتى شهرى
مايو و يونيو
اما بعد شهر يوليو  :فقد يعانى من بعض املشاكل
التى تتعلق بالدورة الدموية و اجلهاز العصبى
حاول ان تتخلى عن الضغوط خالل هذه الفرتة
برج امليزان :
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سنة عادية نسبيا بالنسبة ملولود برج امليزان ؛
تتأثر بكواكب املريخ والزهرة وتعمل على رسوخ
وثبات الظروف احمليطة به فى االمور التى ختص
املنزل والعمل
على صعيد العالقات والعاطفة :
سيكون نقص وتشوش االتصاالت ملولود امليزان
مع من حوله باملنزل الفرتة املاضية هو ذاته ما
سيكون ميزة تلعب لصاحله العام اجلديد
لن يكون الربع االول من العام جيدا ملولود برج
امليزان
جيب عليه جتنب اى تشوش يتخلل عالقاته مع
االخرين ؛ واى خالف قد ينشب بينه وبني شريك
حياته
جيب عليه ان يتعامل حبكمة جتاه مشاعر االخرين
وان يتخللها بشىء من السالسة واحلنكة وان يرى
االمور من مجيع جوانبها قبل احلكم عليها
ستتحسن العالقات كثريا بالنسبة ملولود امليزان
خالل الربعني االخريين من العام وخصوصا على
الصعيد العائلى
على صعيد املهنة واملال :
من املعلوم الذى ال ينكره احد ان مولود برج
امليزان حيب العمل الشاق ويقوم بتكريس وقته
من اجل امتام ما عليه من التزامات
سيظل اصدقاء مولود امليزان وزمالؤه بالعمل
يقدرون جهوده الثمينة كما ظلوا يفعلون فى
املاضى متاما – فهو حمل تقدير ممن حوله دائما
خبصوص العمل –
على الرغم من اعجاب من حول مولود امليزان به
فى العمل وتقديره ؛ اال ان مواليد برج امليزان
سيواجهون العديد من العقبات واالحباطات والفشل
عام 2012
ال تستسلم هلذه العقبات واالحباطات وحاول ان
تنقب عن الدوافع االجيابية بداخلك التى تدفعك
قدما لالمام بدال من التفكري السلبى والذى
بالتاكيد لن يعود عليك باى نفع
ستحصد مكاسب مادية ايها امليزان فى الربع
االخري من العام
بالنسبة ملولود امليزان الذى يدرس او يقوم
بدراسات معينة عام  2012؛ فان الربعني االولني
من العام مناسبني متاما هلذا اجملال والجناز ما
يصبو اليه وايضا الشهر االخري من العام
على صعيد الوضع الصحى :
الوضع الصحى ملولود امليزان على مدار العام
جيدة
ما عدا بعض املشاكل الصحية التى ستنتابه خالل
االشهر االخرية من العام ولكنها ستمر على خري
برج العقرب :
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ال جديد ايها العقرب بالنسبة لك عام 2012
عام  2012هو استمرار حلياتك عام  2011حيث
 :العمل الشاق والدؤوب وااللتزامات هى الطابع
العام حلياتك ذلك العام
حيث ستجد نتيجة التزامك وعملك الدؤوب هذا
العام من خالل مكافئات سخية ستجعل هذا العام
بالنسبة لك من االعوام التى ال متحى من الذاكرة
على صعيد العالقات والعاطفة :
احلياة العائلية عام  2012ستكون من اهم اجلوانب
التى ستشهد فيها تغريات رائعة وفوق العادة
حيث ستتجدد الروابط العائلية وسيلتم مشل
العائلة مرة اخرى
الذكاء احلاد والعقلية املتميزة والبصرية التى
يتمتع بها مولود العقرب جتعل البعض يتجنبه خوفا
او حسدا
حاول ان تتجنب هذا العام حتديدا مشاعر االخرين
الغري اجيابية جتاهك
وان تقاوم دافع االخرين حلسدك او خماصمتك
؛ حيث يشعر االخرين بانك تهدد سالمهم او

جناحهم
جتنب ايها العقرب املشاحنات واملخاصمات
الزوجية والتى ستأتى فى املقام االول من ضعف
االتصاالت بني الزوجني وعدم استماع كال منهما
لوجهة نظر االخر ؛ وخاصة االشهر االخرية من
العام
حاول ان تكون لطيفا – متعاونا – مستمعا لالخر –
وذات نظرة اجيابية لالمور
على صعيد املهنة واملال :
هناك تغريات تلوح فى االفق فى عملك وخاصة
خالل شهرى يناير وفرباير
هذه التغريات ستأتـى على هواك وانت انتظرتها
طويال وهاهى تتحقق االن امام عينيك فال تضيع
الفرصة
هذه الفرص ستكرب تدرجييا فى اجتاه نهاية العام
مرورا مبنتصفه
لن تفقد محاستك هذا العام ايضا فى العمل وغريه
؛ وستظل حمتفظا بها وانت حتقق اهدافك الواحد
تلو االخر
سيكون عام  2012مميزا جدا ملواليد العقرب
وخاصة الذين يعملون مبجال االحباث العلمية
واملختربات واملعامل —اخل
النصف االخري من العام جيد جدا ملن يبحثون
عن استثمار امواهلم او يبحثون عن مصادر دخل
جديدة
على صعيد الوضع الصحى :
مولود العقرب بصفة عامة يعانى غالبا من مشاكل
صحية معقدة ليست باجلسيمة ؛ خصوص فيما
يتعلق مبشاكل اجلهاز اهلضمى
خالل النصف االول من العام ستمر االمور بسالم
اما الشهور من اكتوبر وحتى ديسمرب  :فستعانى
من املشاكل الصحية والشك
لذلك انصحك بان تستثمر النصف االول من العام
فى وقاية نفسك من املشاكل الصحية واالمراض
حترزا لفرتة املشاكل الصحية املمتدة خالل اشهر
 :اكتوبر ونوفمرب وديسمرب ؛ واصة ما ستعانيه من
مشاكل باملعدة
برج القوس :
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سيكون عام  2012ايها القوس خليطا من النجاحات
املميزة والتعويقات وخيبات االمل
على صعيد العالقات والعاطفة :
ان طبيعة مولود برج القوس الباحثة واملستكشفة
لالشياء واالحداث ؛ جتعلهم هذا العام على صعيد
االمور العاطفية والعالقات الغرامية يكتشفون
وخيتربون اجلديد
ستشهد عالقات القوس  2012مع العائلة وعلى
االخص االطفال تطورا رائعا وكبريا ؛ وهذا يرجع
للرؤية الصافية التى يتمتع بها مولود القوس
مولود القوس دائما ما يرى الدنيا مبنظار وردى
ورغم ان مولود القوس سيقابل العديد من املواقف
احملبطة وخيبات االمل والتعويقات عام  2012اال
انها لن تؤثر على نظرته الوردية للحياة
حتى وهو يتعامل مع الصعوبات وحتت اى وضع
يكون فيه ؛ وخاصة خالل الستة اشهر االوىل من
العام
حاول ان تأخذ حذرك عندما تتعامل مع الصعوبات
واملواقف املعقدة فى العالقات مع االخرين ؛
معتمدا على قابليتك وتكيفك مع العمل الشاق
واخالصك والتزامك ؛ حماوال اصالح ما ينشأ من
خلل
ال ترفض النصائح التى ستقدم لك ممن هم
اكرب منك سنا او اكثر حكمة ورؤية لالمور ؛ حيث
سيستطيعون بال شك مساعدتك على ختطى هذه
االزمات
على صعيد املهنة واملال :
شخصيتك القوية وحبك لالستقاللية جيلبان لك بال
شك االعجاب من احمليطني بك فى مكان العمل
انصحك بتطوير ثقتك فى نفسك واميانك بذاتك
والعودة للنشاط واثارة االهتمام واضمن لك ان
تعود لسابق عهدك وان تسلط االضواء عليك من
جديد هذا العام
ستشهد فى الربع االول من العام جناحات متعددة
على صعيد املهنة واملال ؛ سيمتد اثرها اىل الربع
الثانى من العام نتيجة ملثابرتك واجتهادك
وستقضى النصف االخري من العام فى حماوالت
للحفاظ على النجاحات التى حققتها فى النصف
االول – ولكن ال فائدة -
خالل شهرى مايو ويونيو ستشهد بعض املشاكل
والتوترات قبل ان تعود االمور مرة اخرى لسابق
عهدها

واىل من يعملون مبجال الربجميات والتكنولوجليا
بصفة عامة ؛ ستشهدون هذ العام حتسنا كبريا
فى جماالتكم وترقيات ومكافئات جزيلة ؛ خاصة
خالل النصف االخري من العام
على صعيد الوضع الصحى :
بصفة عامة يتمتع مولود القوس بصحة جيدة
حيسده عليها اآلخرون
ولكن عام  2012مولود القوس على موعد من
مشاكل صحية تتعلق  :باجلهاز العصبى – االمراض
اجللدية—اخل
وذلك خالل االشهر القليلة االوىل من العام
واتوجه اىل كل مواليد برج القوس هذا العام
بنصيحة ان يعتنوا بانفسهم جيدا وخاصة من
النواحى الروحانية والفيزيائية –اخل وذلك حتى
يكونوا مهيئني للنجاحات التى هم على موعد معها
هذا العام
برج اجلدى :
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عام  2012بالنسبة ملولود برج اجلدى هو عام ملىء
باالحداث املميزة والتى لن ختلو من االخبار املفرحة
والسعيدة واملشجعة على املدى البعيد
على صعيد العالقات والعاطفة :
اهلدوء والقناعة وراحة البال واحلب هى اهم ما
مييز حياة اجلدى العائلية عام 2012
سفينة اجلدى ستسري بكل سالسة وهدوء فى حبر
عام  2012املتالطم االمواج
حيث جيب عليه االستعداد وجتهيز نفسه حلياة
اجتماعية ممتازة بكل املقاييس
احلب واالجالل واالحرتام والتقدير هو ما مييز
عالقات اجلدى مع االخرين بصفة عامة ؛ واينما
يوجد مولود اجلدى يستطيع تكوين صداقات بكل
سهولة
ستشهد عام  2012العديد من املقابالت
واالختالطات واجللسات املفيدة  :فى املنزل –
العمل – االصدقاء—اخل
بعض املشاكل املالية تلوح فى افق طالعك هذا
العام
حتلى بالصرب والعقل املتفتح وانت تتعامل
مع االخرين ؛ وجتنب الرتاجعات واملشاحنات
واخلصومات قدر االمكان
فتح قنوات لالتصال وجلسات الرتاضى واالقناع
هى مفتاحك حلل مشاكلك ؛ خاصة خالل الستة
اشهر االخرية من العام
على صعيد املهنة واملال :
يربع اجلدى فى ايًا من اجملاالت التى خيتارها للعمل
فيها ؛ حيث يتميز بقدرته على العمل الشاق ؛
وسيكون عام  2012والشك هى حجر املرقاة
للنجاحات املستقبلية
هناك بعض املشاريع التى مل تكملها عام 2009
الفائت
ولكن حلسن حظك ستجنى مثارها هذا العام
والشك
جناحات مالية متوالية ستشهدها ايها اجلدى هذا
العام ستحسن من دخلك كثريا ؛ ولكن حاذر من
املشاكل منتصف واواخر العام
ولكن ال تقلق الن هذه املشاكل ستحل من تلقاء
نفسها نظري جهدك الجياد احللول املناسبة هلا
بعض االنقالبات واملشاكل املزعجة ستنتابك فى
العمل ايها اجلدى ؛ نتيجة لعدم تعاونك الكافى مع
زمالئك او رؤسائك فى العمل ؛ او بسبب حسدك
من قبل من هم حميطني بك بالعمل والذين ال
يرتكون احد فى حاله
التفقد صربك او حسن اخالقك فى تعاملك مع
االخرين حتى لو فقدوا هم اعصابهم معك ؛ اضبط
اعصابك وحاول ان تستعيد هدوئك فهذا ما
سيجلب لك الشعور االمان
الدراسات االكادميية ملولود اجلدى عام2012
ستشهد جناحات كبرية على مجيع االصعدة
على صعيد الوضع الصحى :
الجديد على الوضع الصحى ملولود اجلدى خالل
التسعة اشهر االوىل من العام
ولكن خالل الربع االخري من العام سيشهد مولود
اجلدى بعض املشاكل الصحية التى تتعلق
باالمراض الصدرية واملعدية
عليك مبتابعة الطبيب اخلاص بك على مدار العام ؛
وتناول االدوية الالزمة حينما حتتاج اليها
برج الدلو :
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عام سعيد ومميز فى اغلب اجملاالت ملولود برج
الدلو ؛ حيث الرضا والقناعة وراحة البال والسعادة
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توقعات
وجتنب اية مشاكل
على صعيد العالقات والعاطفة :
عليك ان تقضى ايها الدلو عامك مركزا على امورك العائلية
واالجتماعية بصفة خاصة
ركز بالربعني االخريين من عام  2012على تكوين صداقات جديدة
وتقوية الروابط القدمية حتى تكون اكثر متانة
باجتاه نهاية عام  2012ستشهد حالة من اخلمول فى عالقاتك مع
االخرين
لذا عليك خالل هذه الفرتة التحلى بالفطنة والدبلوماسية فى
تعامالتك
ستشهد خالل شهر سبتمرب حالة رائعة من التفكري الفلسفى العميق
؛ وستنتابك افكار فلسفية ستالحظها من تلقاء نفسك ؛ مل تكن
عهدتها بهذا العمق والقوة من قبل
على صعيد املهنة واملال :
سيمكنك الفلك هذا العام من اظهار مهاراتك ومواهبك فى العمل
بالعمل الدؤوب والشاق وباخالصك وتفانيك فى العمل ؛ ستحصل
على  :ترقيات – جناحات – مكافئات—اخل وذلك على املدى املنظور
من العام
ولكنى احذرك من املشاحنات واالحتكاكات واملصادمات فى مكان
عملك خالل الربعني االخريين من العام
حاول ان تستغل اتصاالتك اجليدة وعالقاتك املميزة مع من حولك
فى سرعة تالفى ما قد يظهر من مشاكل أوال بأول حتى ال تتفاقم
االمور ويصعب حلها
امورك املالية جيدة جدا هذا العام  :مصادر للدخل متعددة وفى
تذايد – استثمارات مرحبة—اخل خالل االشهر االوىل من العام
خالل النصف الثانى من العام ستشهد ذيادة فى النفقات وتبذيرا
ال فائدة منه
خذ حذرك واعمل على اجياد فائض من املال تنفق منه خالل هذه
الفرتة
هناك احتمالية السفار بعيدة يشهدها طالعك هذا العام وخاصة خالل
النصف االخري من العام
هذه االسفار قد ختص العائلة او عملك
قد تكون هذه االسفار خاصة بتنقالت فى عملك
ولكن تاكد من انها من االولويات على اجندتك واال فال طائل من
ورائها
على صعيد الوضع الصحى :
لن تكون هناك مشاكل صحية بصفة عامة ملولود الدلو عام 2012
باستثناء الربع االخري من العام ؛ والذى سيجلب بعض االمراض :
كاالنفلونزا—اخل
حافظ على صحتك جيدا وحاذر من االمراض التى قد تصاب بها خالل
تلك الفرتة االخرية من العام وخصوصا  :شهر نوفمرب
-12برج احلوت :
اوقاتا سعيدة سيقضيها مولود برج احلوت عام 2012
ليس ذلك فقط وامنا سيستغل هذا العام فى بناء دعامات قوية
واساسات متينة للنجاحات املستقبلية باالعوام القادمة
على صعيد العالقات والعاطفة :
حب جديد يلوح فى افق مولود برج احلوت عام 2012
احلياة العائلية على مدار العام سعيدة وال مشاكل تذكر
سريكز مولود احلوت على عائلته  :شريك احلياة – االطفال—اخل
ولكن خالل الربع الثالث من العام سيشهد خالفات ومشاحنات  :بني
الزوج والزوجة ؛ وبني من هم مرتبطني عاطفيا ببعضهم البعض ؛
ستذداد حدتها خالل شهرى  :اكتوبر ونوفمرب
حاول ان تضبط اعصابك وغضبك واستخدم مهاراتك الدبلوماسية
فى اصالح ما قد فسد من الروابط
على الرغم من حاجة مولود احلوت املستمرة للتشجيع والدعم ممن
هم حوله وحميطني به ؛ اال ان اخالله بالوعود قد يبعد االخرين عنه
وينفرهم من مساعدته التى هو فى اشد االحتياج هلا
على صعيد املهنة واملال :
مولود برج احلوت على موعد مع النجاحات واالجنازات عام 2012
فى جمال اعماهلم ؛ و وخصوصا من يعملون مبجاالت االسفار
والرحالت—اخل
ستنتابك العديد من االفكار والفرص املميزة هذا العام ؛ وستجد فى
نفسك القدرة على مواجهة التحديات بقلب جرىء وعزمية التفل
وعلى الرغم مما سبق اال اننى احذرك من القيام باى مغامرات مالية
او تكوين صداقات جديدة
ستبدأ عامك بنجاحات كبرية وستعمل على حتقيق الكثري مما كنت
حتلم به ؛ ولكن هذه النجاحات لن تلبث ان تتالشى كلما اجته العام
حنو االفول
على صعيد الوضع الصحى :
لن يشهد النصف االول من العام اى مشاكل صحية تذكر بالنسبة
ملولود احلوت
ولكن فى الربعني االخريين من العام سيعانى من نوبات من الربد –
السعال – االنفلونزا – مشاكل باملعدة – صداع —–اخل
لذلك عليك احلذر من اى مؤشرات تدل على ما سلف ذكره ؛ فالوقاية
خري من العالج

املعالج الروحاني عالء
العوادي

البنك الدولي :مال الدولة سائب!

قبل أشهر ،بدأ خرباء من البنك الدولي بإجراء حتقيق يف النظام
ّ
املعلوماتي
املتبع يف وزارة املال .انتهى التحقيق ،ليقول اخلرباء
الدوليون إن النظام املذكور مرتوك منذ عام  1994بال رقابة وال
إجراءات وقائية ،ما يتيح التالعب به بكل سهولة
انتهى التحقيق املعلوماتي الذي باشر بتنفيذه خرباء من البنك الدولي
وشركة «أوراكيل» يف وزارة املال .نتائج التحقيق اليت اطلعت عليها
«األخبار» ميكن تلخيصها باآلتي :املال العام يف لبنان كان منذ عام 1994
مرتوكًا بال رقابة جلهة الصرف واإلنفاق ،مرتوكًا بال حماسبة ،مرتوكًا
لنظام معلوماتي صادم ،نظام يتيح ملن يشاء التالعب باملعلومات
املالية ،كيفما يشاء ،وساعة يشاء! يصف التحقيق ما حيصل يف
وزارة املال ،وحتديدًا يف إدارة املال العام بالـ»شخصنة»« .املخاطر
عالية» .ويقول :أمن املعلومات املالية وسالمتها ضعيفان إىل درجة
االنعدام ،وبرنامج املعلوماتية املتعلق باملال العام وكيفية اإلنفاق على
مجة» .هذه املخاطر مرتبطة
مدى السنوات املالية السابقة فيه «خماطر ّ
باملعلومات املنقوصة والشكوك بصحتها .النظام املالي غريب ،بيئة
التحكم يف الربنامج املالي ضعيفة جدًا ،وغري متوقعة .ويذهب خرباء
البنك الدولي أبعد من ذلك .يرون أن من
صمم النظام املعلوماتي يف
ّ
الوزارة وطوره مل يتبع املبادئ األساسية يف هندسة هذا النوع من
الربامج .ال وجود ألي تقسيم يف املهمات ،ال رقابة وقائية لضمان
صحة املعلومات .ويصل األمر إىل حد أن إمكان الدخول إىل النظام
متاح ،حتى من خارج الوزارة!
ببساطة ،يقول البنك الدولي« :ال وجود ألدنى القواعد اليت حتكم
أنظمة املعلوماتية املالية الواجب اتباعها»! اكتشف خرباء البنك الدولي
كيف تدار األموال يف اجلمهورية اللبنانية .اكتشفوا كيف أن وزير مال
«هندس» مثل هذا النظام احملاسيب ،فصار رئيس حكومة امسه دولة
الرئيس فؤاد السنيورة.
يبدأ التقرير بتبيان أهمية وجود أنظمة املعلوماتية يف وزارة املال
جلهة كونها النظام األساسي لتدوين املعلومات املالية ومعاجلتها
واإلعالم عنها إىل كل من املؤسسات احمللية ،كديوان احملاسبة ،وإىل
املؤسسات الدولية ،كصندوق النقد الدولي .ينتقل التقرير يف ما
بعد إىل تبيان املآخذ على النظام املعلوماتي املعتمد يف وزارة املال.
يشرح قائ ًال «إن هندسة الربنامج املعلوماتي املالي ليست متكاملة .متنع
احلصول على رؤية شاملة لألحداث املالية يف مرحلة من مراحل اإلدارة
املالية (هذه الرؤية من املفرتض أن تتوافر ،ألنها تساعد على إدارة
النظام املالي)» .التحقيق ينحو إىل الدقة أكثر .يشري إىل أن معلومات
مالية ذات أهمية عالية ميكن القول إنها مبعثرة .يؤكد أن وقائع كهذه
تستدعي الشك يف املبادئ األساسية املعتمدة إلدارة املال العام يف
لبنان ،يف ظل غياب املبادئ املالية وأنظمة املعلوماتية الضرورية
يف هذا اإلطار .ال بل إن هذا الغياب «يرفع مستوى الشك يف صحة
املعلومات املالية اليت ينتجها هذا النظام ،ويذهب إىل التشكيك يف
إمكان اعتماد هذا النظام املعلوماتي للحصول على املعلومات».
يلخص تقرير البنك الدولي مالحظاته باآلتي:
 1ـــــ النقص يف حتديد مهمات كل من يستخدم النظام تقنيًا ووظيفيًا،
وكذلك عدم توثيق عمل كل مستخدم للنظام جلهة تاريخ وتوقيت
دخوله إىل النظام والعمليات اليت نفذها ،األمر الذي حيول دون معرفة
ما يقوم به كل مستخدم من جهة ،وحيول دون معرفة من أجرى قيودًا
معينة يف أي من األنظمة املستخدمة.
 2ـــــ ضعف الرقابة على النظام املعلوماتي ،األمر الذي يستوجب بذل
املزيد من اجلهد لتوفري األمان هلذا النظام.
 3ـــــ عدم اكتمال العناصر األساسية الالزمة لتوفري الرقابة الوقائية
من جهة ،وإلجراء التدقيق الفعال عند وقوع اخلطأ من جهة ثانية.
فالنظام املعتمد على صعيد املوازنة مث ًال ،يتيح :عدم إقفال حسابات
موازنة كل سنة مالية يف الوقت احملدد لذلك ،ما يوفر إمكان إدخال
تعديالت وتغيريات عليها يف كل حني .ويتيح إمكان تعديل عقود
النفقة اليت سبق إجراؤها وتصفيتها وحتى دفعها ،وإمكان إلغاء أوامر
دفع سلفات موازنة سبق دفعها ،ومن ثم تسديدها من دون أي
مستندات ثبوتية .ويتيح أيضًا إمكان إصدار أوامر وحواالت دفع عائدة
لنفقات سبق دفعها يف سنوات سابقة ،وتسجيل بعض االلتزامات من
دون حتريك احلسابات املقابلة كحساب الصندوق وحساب املصرف،
وإمكان تعديل وتبديل قيود يف حساب الصندوق واألموال النقدية،
وكذلك إمكان إلغاء أوامر دفع سبق أن دفعت من الصندوق .إمكان
إلغاء قيود يف نظام احملاسبة يف كل حني وتعديلها.
ويضيف التقرير إىل هذا الواقع املعقد لنظام املعلوماتية املعتمد يف
وزارة املالية أمرين أساسيني:
أوهلما ،ضآلة املعلومات ،أو حتى عدم وجودها ،عن النظام املعلوماتي
املعتمد.
وثانيهما ،أن هناك شخصانية ووحدانية يف إدارة أكثر من نظام من
أنظمة املعلوماتية ،األمر الذي يفقد إدارة النظام الصفة املؤسساتية.
وخيلص التقرير إىل االستنتاج أن وضع النظام املعلوماتي املعتمد
يف وزارة املالية يستوجب العناية املباشرة والدقيقة والفورية من
املسؤولني يف وزارة املالية ،وال سيما يف ما يتعلق باملعلومات املالية
اليت خيتزنها منذ عام  ،1994ويدعو املسؤولني يف الوزارة إىل اعتماد
أكثر من مسؤول عن كل نظام لضمان استمرارية العمل من جهة،
وحتويله إىل عمل مؤسساتي سليم بعيد عن الشخصانية.
نتائج التحقيق جاءت باإلثباتات الدامغة :نعم املال العام كان حمط
تالعب! وتقاطعت هذه النتائج مع ما أظهرته جلسات جلنة املال واملوازنة
منذ أن باشرت نبش حسابات الدولة .وكانت املستندات اليت أبرزت
يف جلسات اللجنة قد تضمنت مذكرة حتمل الرقم  1660/156موجهة
من النيابة العامة لدى ديوان احملاسبة إىل وزارة املالية بتاريخ 20

تشرين الثاني  2008مبوضوع توفري الضوابط الفنية والقانونية الالزمة
يف الربامج املعلوماتية املعتمدة يف مديرية اخلزينة والدين العام .فقد
ورد يف هذه املذكرة حرفيًا:
بناء
«مبناسبة التحقيق الذي جتريه النيابة العامة لدى ديوان احملاسبةً ،
على كتاب وزير املالية رقم /722ص 2تاريخ  11متوز  ،2008واملتعلق
باإلعالم عن خمالفة مالية متمثلة بوجود فروقات ما بني رصيد حساب
الصندوق الداخلي للتعليم املهين والتقين يف دفاتر اإلدارة ورصيد
احلساب نفسه لدى مديرية اخلزينة والدين العام ،تبني أن الربنامج
املعد من املركز اآللي واملعتمد من اخلزينة إلثبات ومعاجلة عمليات
القبض والدفع والتحويالت بني احلسابات ...اليت تقوم بها اخلزينة
يسمح ،خالفًا ألبسط قواعد الضبط واألصول احملاسبية املقررة يف
التصميم احملاسيب العام وغريه من النصوص القانونية ،بإضافة أو
إلغاء قيود سبق تدوينها ،األمر الذي يتيح إخفاء احنرافات أو أخطاء أو
خمالفات ميكن أن تستدعي املالحقة».
مالحقة جلنة املال هلذا امللف تنتظر إجراءات احلكومة؛ إذ يدعو حتقيق
البنك الدولي اجلهات املعنية ،ووزارة املال خصوصًا ،إىل القيام
بإجراءات طارئة وفورية ملواجهة التحديات املتعلقة بأنظمة املعلوماتية
املالية .مقربون من الصفدي لفتوا إىل أنه يستعد لطرح تقرير البنك
الدولي وشركة «أوراكيل» على جملس الوزراء ،إن مل يكن يوم غد،
ففي مطلع األسبوع املقبل .العرض سيكون بعد إرسال نتائج التحقيق
احلاصل إىل جلنة املال واملوازنة النيابية .سبب عرضه على جملس
الوزراء معلومة .الوزير الصفدي يعلم أن هذا امللف شائك ودقيق،
ويعلم أن املسؤولية املرتتبة عن املخالفات احلاصلة ليست حمصورة
بوزارة املال؛ إذ حتتاج متابعتها ومالحقتها إىل قرار سياسي لبت
العالج .عالج يريده الصفدي جذريًا ،لكن مسلحًا بقرار حكومي .ويؤكد
مقربون من الصفدي سبق أن اطلعوا على نتائج التحقيق أن وزير املال
سيطرح على جملس الوزراء أسئلة ثالثة :كيف تريدون أن يكون احلل:
إجراءات إدارية يف الوزارة ،أم مالحقات ملسبيب هذه الفوضى؟
منذ أن باشرت جلنة املال واملوازنة النيابية ،حبضور ديوان احملاسبة،
عقد جلسات االستماع إىل وزارة املال بشأن احلسابات املالية النهائية
املمسوكة من قبل هذه الوزارة ،تكشفت وقائع وحقائق عن واقع
هذه احلسابات ،وأبرزت مستندات تدل على
التسيب املتمادي يف
ّ
مسك حسابات الدولة وعلى االستهتار بإدارة املال العام .الثغر اليت
ّ
تكشفت كثرية :نقص يف رصيد سلفات اخلزينة لغاية آخر عام 2005
حبواىل  5200مليار لرية ،إىل عدم تسجيل هبات يف اخلزينة بأكثر من
 143مليار لرية لبنانية عام  ،2005وبأكثر من  56مليار لرية لبنانية عام
 ،2001ومن فقدان  451حوالة دفع عام  ،2001إىل فقدان شيكات.
بينت تلك املداوالت حصول جتاوز يف االعتمادات املرصدة
كذلك ّ
منذ مطلع عام  ،1993إضافة إىل النقص يف حساب الصندوق ويف
حسابات اخلزينة لدى مصرف لبنان ،إىل العبث يف احلسابات ،حتى
بعد إقفاهلا.

احتفاالت جمانية بعيد أسرتاليا يف
SYDNEY OLYMPIC PARK
شاركوا باحتفاالت عيد أسرتاليا
الرائعة مع العائلة واألصدقاء
يوم اخلميس يف  26كانون
الثاني/يناير  2012يف حديقة
(Sydney
األوملبية
سيدني
 ،)Olympic Parkواستمتعوا
مبختلف النشاطات الرتفهيية
العائلية جمانًا.
عروض
االحتفاالت
يتخلل
جز الصوف وقعقعة السيوط
وركوب
احليوانات
ومزرعة
وأراجيح
الصغرية
اخليول
التسلية ومتثيليات األطفال
وتلوين الوجوه ورقص السكان
األصليني والرقص الفولكلوري
األسرتالي ،كما يتخللها جمموعة
من عروض الرقص واملوسيقى
لثقافات خمتلفة من العامل مبا
فيها فرقة أرز لبنان املشهورة
ويتفل بأنشطة عيد
 ...هذا حُ
أسرتاليا الرائعة هذا العام
يف حديقة Bicentennial Park
املميزة الواقعة ضمن Sydney
 ،Olympic Parkوسيكون عرض
األلعاب النارية يف الساعة 8.50
مساء مسك ختام ذلك اليوم.
ً
أحضروا معكم طعام النزهة
واستمتعوا بيومكم يف اهلواء
الطلق أو استخدموا املشاوي

تذوقوا
املتوافرة جمانًا ،أو
ّ
املأكوالت اللذيذة املتنوعة اليت
ستكون متوفرة للشراء يف عيد
ابتداء من  12ظهرًا.
أسرتاليا
ً
الزمان		 :
اخلميس يف  26كانون الثاني/
		
يناير 2012
أكشاك طعام من  12ظهرًا.
نشاطات ترفيهية من 9 – 2
مساء
ً
			
املكان:
 Bicentennial Parkيف Sydney
Olympic Park
الوصول إىل هناك :
عدد املواقف حمدود للسيارات
يف  – Bicentennial Parkموقف
السيارات  P3، 4دوالرات
بالساعة ( 20دوالرًا باليوم)
مكوكية
باصات
مساء
جمانًا ،من الظهر إىل 9
ً
من حمطات قطارات Lidcombe
وOlympic Park
وAuburn
وموقف السيارات P3
للمزيد من املعلومات:
www.
املوقع
تفقدوا
sydneyolympicpark. com.
 auأو اتصلوا على الرقم 02
.97147888
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تتــمات

حناس يرفض ...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
سيثريه وزيرا «حزب اهلل» يف جلسة جملس الوزراء املقبلة ،مستبعدة
أن يكون عنوانا الشتباك حكومي جديد مشرية اىل أن مثة ملفا جيري
حتضريه يف هذا االطار ،علما بأن جملس الوزراء سيعقد ثالث جلسات
االسبوع املقبل ،اثنتان خمصصتان للموازنة االثنني والثالثاء ،والثالثة
جلسة عادية يوم االربعاء.
على صعيد سياسي آخر ،لفتت االنتباه زيارة اليوم الواحد اليت
قام بها رئيس جبهة النضال الوطين النائب وليد جنبالط اىل قطر،
حيث استقبله امري قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاني يف قصر
الوجبة حبضور رئيس هيئة الرقابة االدارية والشفافية عبد اهلل بن
محد العطية ،وجرى حبث لالوضاع العامة يف املنطقة ويف العالقات
الثنائية والوضع يف لبنان وتطور االحداث يف سوريا.
ويف حديث لقناة «اجلزيرة» حتدث جنبالط  ،الذي عاد اىل بريوت ليال،
عن الوضع يف سوريا مشريا اىل أن «العنف ال ّ
يولد إال العنف يف
سوريا» ،حمذرا من «دخوهلا يف حرب أهلية» .ودعا إيران وروسيا إىل
«اخلروج مببادرة إلنقاذ البالد من العنف واحلرب األهلية» ،مشريا إىل
أن «ما يهمه هو سوريا وليس النظام».

األجور :حناس يوقع ..وال يوقع

على صعيد ملف األجور ،مل ينته هذا امللف فصوال ،اذ انه بعد طي
ملف التصحيح اثر خماض استمر حنو ثالثة اشهر من االخذ والرد،
فان اكتمال التصحيح بشكل كلي ينتظر البت النهائي يف مصري
بدل النقل واملنح املدرسية الذي مل تشمله تسوية االتفاق الرضائي
وعهد اىل وزير العمل شربل حناس اعداد مشروع قانون يرمي اىل
ُ
اإلجازة للحكومة حتديد آلية تعويضات النقل واقرتاح املقتضى إلعداد
منح التعليم للمستخدمني ،وهو امر يرفضه وزير العمل كما اكدت
اوساطه لـ»السفري» انطالقا من رفضه الكلي توقيع أي مرسوم خمالف
للقانون مهما كلف االمر.
وعلم ان حناس سيوقع املرسوم املتعلق بتصحيح االجور فقط ،على
أن حييله فورا اىل جملس شورى الدولة ،ومن جهة ثانية ،فانه لن
يوقع مرسوم بدل النقل ومرسوم املنح املدرسية عندما يصل اليه
من األمانة العامة جمللس الوزراء وفق الصيغة املعمول بها منذ
العام  1996حتى اآلن ،باعتبارها صيغة غري قانونية ،على أن يباشر
فورا باعداد مشروع قانون النقل واملنح الذي فوضه جملس الوزراء
بوضعه ،حيث يصر على اعتبار ان بدل النقل هو جزء من األجر وجيب
ان يدخل ضمنه.
وحبسب املصادر فإن حناس يلقي الكرة يف اجتاه احلكومة وقوى
االكثرية السياسية ويضعها امام ثالثة احتماالت ،اما ان يغيرّ جملس
الوزراء قراره الجياد حل قانوني لبدل النقل ،واما ان يتخذ قرارا
باقالة الوزير على خلفية عدم توقيعه مرسوما أقر يف جملس الوزراء،
واما ان يبادر الوزير اىل تقديم استقالته وهو خيار غري موضوع يف
حسبان حناس الذي قرر املضي يف املواجهة بدال من تلبية رغبة
البعض ممن يريدون احراجه الخراجه.

االسد مطمئن ...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
املنطقة بـ»اخلطرية واحلساسة من منظار البلدين الصديقني
والشقيقني» ،وقال «ان االحداث يف سوريا مهمة بالنسبة لرتكيا
اليت تدعو اىل وقف اراقة الدماء يف هذا البلد وان وجهات نظر ايران
كدولة قوية يف املنطقة حتظى باالهمية لرتكيا».
والتقى األسد وفد «املبادرة الشعبية العربية ملناهضة التدخل األجنيب
يف سوريا ودعم احلوار واإلصالح» .وأكد خالل لقائه الوفد ،أن
«الشعب السوري املتمسك بوحدته وعروبته رغم كل الصعوبات،
واملدرك ما حياك لوطنه من خمططات تستهدف أمنه وتالمحه ،قادر
على جتاوز الظروف الراهنة وبناء سوريا القوية العزيزة» ،موضحا أن
«دعم الشعوب العربية والقوى القومية املتمسكة بعروبتها يعزز منعة
سوريا وإميانها باملستقبل».
وأفاد أحد األعضاء املشاركني يف الوفد ،أن «اهلدف من هذه املبادرة
التشاور مع الرئيس األسد إلجياد اخلطوات املمكنة إلخراج سوريا
من األزمة الراهنة اليت متر بها ،عرب معرب أساسي هو احلوار الوطين
بني املعارضة الوطنية والقيادة السورية ،وصوال إىل توافق على
اخلطوات املطلوبة إلجراء اإلصالحات الالزمة اليت يطالب بها بعض
املعارضني ،خارج التدخل الدولي واالرتباط اخلارجي» .وأضاف
املصدر نفسه ،ان «الرئيس قد أثنى على املبادرة ،معتربا أن القوى
الشعبية العربية هي اليت تساهم بإظهار حقيقة ما جيري يف سوريا،
يف ظل احلرب اإلعالمية اليت تشنها بعض القنوات املغرضة عرب
تشويهها للحقائق».
كما أكد األسد ،حبسب املصدر« ،استمرار مهمة املراقبني وعملهم،
ضمن فحوى الربوتوكول املوقع بني اجلامعة العربية والقيادة
السورية» ،كما مت االتفاق على «ضرورة إطالق حوار وطين جاد،
يشمل مجيع شرائح اجملتمع املدني».
وتابع املصدر القول ،ان األسد قد «ركز على أهمية العناية بالشباب،
من خالل إشراكهم بالعملية السياسية يف سوريا ،باعتبارهم املدخل
لتجديد احلياة السياسية ،وأي إصالح سوف جيري ،خاصة يف ما
يتعلق بتعديل الدستور ،لن يتم إال عرب استفتاء شعيب يعرب عن
طموحات الشعب ،ويف حال ملس الرئيس حالة عدم قبول شعيب،
فإنه منفتح على إعادة النظر يف التعديالت الدستورية ،وصوال إىل
دستور يوافق عليه كافة السوريني».
وأوضح املصدر أن األسد «التزم جبدول زمين يبدأ يف آذار املقبل

عرب استفتاء شعيب يليه انتخاب جملس شعب جديد يف أيار املقبل،
حتت لواء القانون االنتخابي اجلديد ،وقانون األحزاب اجلديد الذي أمن
تشكيل ثالثة أحزاب سياسية يف سوريا».
وبالنسبة إىل املوقف الدولي ،أبدى الرئيس السوري ارتياحه للموقف
الروسي الثابت واملطمئن يف سياق رؤية موسكو للتطورات يف
املنطقة ،مشددا على أن «هذا الدور الروسي لن يرتاجع بل ان
موسكو سوف تستمر يف تقديم الدعم لسوريا» .كما أفاد عضو
مشارك آخر يف الوفد ،أن األسد قد أكد أن «أبواب احلوار مفتوحة
للجميع إال للمرتبطني باملخططات األجنبية املعادية لسوريا» ،مركزا
على أن « كل ما تتعرض له سوريا هدفه إبعاد السوريني عن
عروبتهم اليت طاملا متسكوا بها».
وأضاف املصدر نفسه ،انه قد جرى لقاء بني عدد من أعضاء الوفد
العربي مع وفد من هيئة التنسيق الوطنية املعارضة برئاسة حسن
عبد العظيم ،حيث جرى التأكيد على أهمية اعتماد احلوار كإطار سليم
ملعاجلة األزمة ،ومنع التدخالت اخلارجية يف الشؤون السورية.
من جهتهم ،عرب أعضاء الوفد عن «وقوفهم الكامل إىل جانب سوريا
والشعب السوري يف وجه االستهداف املمنهج الذي تتعرض له
والذي هو جزء من خمطط لتفتيت املنطقة ،ويف النهاية حسم الصراع
العربي اإلسرائيلي ملصلحة العدو الصهيوني».
وضم وفد املبادرة األمني العام للمؤمتر القومي العربي عبد القادر
غوقة ،واألمني العام السابق للمؤمتر خالد السفياني رئيس امللتقى
العربي الدولي لدعم املقاومة ،واألمني العام ملؤمتر األحزاب العربية
عبد العزيز السيد ،عضو جلنة املتابعة للمؤمتر وعصام نعمان ،ورئيس
املركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور وآخرين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن اجلامعة العربية متيل يف قسمها األعظم
حنو متديد عمل بعثة مراقبني اجلامعة العربية شهرا آخر ،ونقلت املصادر
عن األمني العام للجامعة العربية نبيل العربي قوله يف اتصال هاتفي
امس األول مع وزير اخلارجية الروسية سريغي الفروف إن اجلامعة
العربية أكثر ميال اآلن حنو التمديد لبعثة املراقبني شهرا آخر .وهو ما
يتفق مع املوقف السوري الذي «ال ميانع التمديد للمراقبني فرتة ثانية
«وفقا ملصادر سورية ،على أن ال تتضمن منحهم تفويضا إضافيا.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن الفروف أكد خالل االتصال اهلاتفي
مع العربي أهمية البدء حبوار سياسي يتصف باالحرتام املتبادل بني
احلكومة واملعارضة يف سوريا مبساعدة من اجلامعة العربية لضمان
السلم والوفاق الوطين وحل القضايا من السوريني أنفسهم مبا يضمن
مصاحل مجيع املواطنني السوريني .وأشار بيان اخلارجية الروسية إىل
أن اجلانب الروسي أكد أهمية مواصلة عمل بعثة املراقبني العرب
يف سوريا.
وقالت مصادر يف اجلامعة العربية ان رئيس فريق املراقبني أمحد
مصطفى الدابي سيعرض تقريره االحد املقبل امام اللجنة الوزارية
العربية املكلفة امللف السوري اليت ستدرسه قبل احالته على اجتماع
وزراء اخلارجية العرب.
من جهته ،طلب وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه ان يتم تسليم
التقرير املقبل للمراقبني العرب املنتشرين يف سوريا اىل جملس
االمن الدولي بينما دعا نظريه االسرتالي كيفني راد اىل احالة
الرئيس السوري بشار االسد اىل القضاء الدولي .وقال جوبيه يف
مؤمتر صحايف مشرتك مع راد يف باريس «نالحظ اليوم ان هذا
التدخل (للمراقبني) صعب وجيري يف ظروف غري مرضية» .واضاف
ان سوريا «ال حترتم التزاماتها حيال اجلامعة العربية (مثل) سحب
القوات اىل الثكنات» .وتابع قائال ان فرنسا ترغب لذلك يف ان يتم
تسليم التقرير املنتظر للمراقبني الذي سيعرض على اجلامعة العربية
قريبا «اىل جملس االمن الدولي ليتمكن من مناقشته».
واستبعد جوبيه فكرة قطر إرسال قوات عربية إىل سوريا ،وذلك يف
مقابلة تنشرها صحيفة «اوست  -فرنسا» .ورد جوبيه على سؤال
يتعلق مبا إذا كان إرسال قوات يشكل خيارا جيري درسه بالقول،
«يف الوضع اإلقليمي احلالي ،ال نعمل على مثل هذا السيناريو» .ومل
يعط جوبيه األسباب اليت تدفع فرنسا إىل تبين هذا املوقف ،واكتفى
باإلضافة« ،يف املقابل ،نتحاور مع املعارضة السورية كي تقيم
هيكلية هلا وتنفتح على كل االجتاهات».
وقال الشقفة يف مقابلة مع وكالة «رويرتز» إن «الشعب السوري
مصمم .لن يعود أحد إىل منزله ما مل يرحل بشار» .وأضاف «هناك
تصميم والشعب سيصل إىل هدفه مبشيئة اهلل» .ومضى يقول «على
اجملتمع الدولي اختاذ املوقف الصحيح .ال بد من أن يقوم بعزل
كامل للنظام مثل أن يسحب سفراءه ويطرد سفراء النظام» .وقال
الشقفة إن مجاعة «االخوان» تؤيد متاما االحتجاجات السلمية وتريد من
القوات املعارضة أن تقتصر يف عملياتها على الدفاع عن املتظاهرين
السلميني.
وعندما سئل عن الطلب التالي الذي جيب على اجلامعة العربية طلبه
من األمم املتحدة قال الشقفة إنه يريد فرض «منطقة حظر جوي
ومناطق آمنة» لكنه رفض أن يصل ذلك إىل حد التدخل العسكري.
وقال الشقفة إن مجاعة «االخوان املسلمني» حثت «اجليش السوري
احلر» على الدفاع عن نفسه وعن احملتجني فحسب .وأضاف «ال أنصح
اجليش السوري احلر بشن أي هجمات ..غري ان اهلجمات الدفاعية
(هي املقبولة) .ال نريد حربا وال نريد مواجهة ».وأكد الشقفة أن
مجاعة االخوان ترفض وساطة إيران قائال إن على طهران أن تنأى
بنفسها عن السلطات السورية رافضا أي اقرتاح يتيح لألسد البقاء
يف السلطة .ومضى يقول «أرسلوا وسيطا تركيا لكننا رفضنا احلوار
وقلنا للوسيط إننا لن نتحدث لإليرانيني ما مل يعدلوا موقفهم من
النظام» .وتابع قائال «عرضوا (علينا) املشاركة يف السلطة .أهم
شيء هو أنهم أرادوا ضمانا لبقاء األسد .بالنسبة لنا ليس مقبوال
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بقاء بشار يف السلطة بعد كل هذه اجلرائم».
واعلن الرئيس اجلديد للجنة العسكرية للحلف االطلسي اجلنرال دانوا
كنود بارتيلس ان احللف ال ينوي وال حيضر للتدخل عسكريا يف
سوريا كما حصل يف ليبيا يف العام  .2011وقال اجلنرال بارتيلس
للصحافيني اثر اجتماع القادة العسكريني للدول االعضاء الـ 28يف
احللف يف مقره بربوكسل «ليس هناك اي ختطيط حاليا وال يوجد اي
توجه بعملية حمتملة للحلف االطلسي يف سوريا» .وأضاف بارتيلس
ان البلدان االعضاء يف «احلوار املتوسطي» مع احللف عربت خالل
االجتماع «عن قلقها بشأن التقلبات يف املنطقة سواء يف املغرب
(العربي) او الشرق االوسط» .واضاف «لكن مل يتم على االطالق
حبث تدخل عسكري».

ميدانيات

ميدانيا ،قتل  18مدنيا يف كافة احناء البالد بيد القوات املوالية
للنظام بينهم اربعة ناشطني مطلوبني من النظام يف ادلب حبسب
املرصد السوري حلقوق االنسان الذي اشار ايضا اىل مقتل ثالثة
عسكريني منشقني .واعلنت املعارضة السورية ان جنودا منشقني
قتلوا ضابطا برتبة عميد يف اجهزة االستخبارات «بعد رفضهم
االنصياع الوامر باطالق النار على املدنيني» يف محاه .وجاء يف بيان
للجان التنسيق احمللية يف سوريا «قتل العميد يف االمن العسكري
عادل مصطفى على ايدي جنود رفضوا تنفيذ اوامره باطالق النار على
اهالي حي باب قبلي وقد سبق له االشراف على العديد من عمليات
القتل واالعتقال».
من جهته ،اعلن املرصد السوري حلقوق االنسان يف بيان «وردت انباء
من محاه عن مقتل ضابط يف االستخبارات برتبة عميد خالل اشتباكات
مع جمموعات منشقة يف املدينة» ،مضيفا «كما قتل ضابط برتبة
مالزم» .وذكرت وكالة االنباء السورية الرمسية (سانا) ان ضابطا
استشهد بنريان «جمموعة ارهابية مسلحة» يف حي اجلرامجة مبدينة
محاه .وقالت الوكالة نقال عن مراسلها ان «جمموعة إرهابية مسلحة
فتحت نريان اسلحتها الرشاشة على دورية حلفظ النظام يف حي
اجلرامجة ما أدى اىل استشهاد العميد عادل املصطفى والعنصرين
هائل الغيبور وعلي خليل».
واضافت «سانا» أنه «يف داريا بريف دمشق أقدمت جمموعة إرهابية
مسلحة على إطالق النار على رئيس البلدية السابق حسن بوشناق أمام
منزله يف املدينة ما أدى إىل استشهاده» .واوضحت ان «اجملموعة
اإلرهابية كانت تستقل سيارة سياحية وقامت بإطالق النار على
الشهيد بوشناق أثناء خروجه من منزله».
وحافظت منطقة الزبداني على هدوئها أمس االول بسبب الوساطة
اليت يقوم بها وجهاء املدينة مع جمموعات كبرية من املسلحني بهدف
تسليم أسلحتهم مقابل عفو عام .وقالت مصادر إن هذه الوساطة
ستستمر خالل األيام املقبلة «على أمل ان حتقق غايتها يف مصادرة
السالح املنتشر يف املنطقة» ،مشرية اىل أن قوى اجليش ما زالت
على مداخل املدينة دون دخوهلا.

طهران تدعو ...
(تتمة املنشور على الصفحة )1
أي ذرائع ،داعيا دول املنطقة إىل عدم االجنرار لـ»وضع خطري».
يف املقابل ،أعلن االحتاد األوروبي اتفاق دوله على فرض عقوبات
على البنك املركزي االيراني ،يف حني بقي اخلالف سيد املوقف يف
شأن فرض احلظر النفطي على طهران.
واستقبلت إسرائيل رئيس هيئة أركان القوات األمريكية املشرتكة
مارتن دمبسي بعنوان رئيس يف صحيفة «معاريف» مأخوذ عن
مقابلة تنشر اليوم مع رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق
عاموس يادلني وهو «إيران متلك كل عناصر القنبلة النووية» .ويف
مقابلته مع «معاريف» ،وهي االوىل منذ تسرحيه ،يقرر رئيس شعبة
االستخبارات العسكرية «أمان» السابق ،اجلنرال عاموس يادلني
أنه« :اذا ما اجتمع االيرانيون مساء اليوم وقرروا أنهم سيطورون
قنبلة بشكل سري ،فلديهم كل الوسائل والعناصر لعمل ذلك.
يف املاضي كان هناك أناس يعتربون هذا أنه نقطة الالعودة.
وعليه فإن اجلدول الزمين ليس منوطا بالتقويم السنوي ،بل بقرار
ايراني».
وقال داود اوغلو خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع صاحلي يف انقرة،
إن بالده مستعدة الستضافة املفاوضات بني ايران ودول جمموعة
الـ» ،»1+5و»تقديم أي مساعدة أخرى يف هذا اجملال» .وأضاف
وزير اخلارجية الرتكي «املهم هو أن تبدأ هذه املفاوضات فورا،
وترتاجع التوترات» ،وتابع قائال «أود أن أقول ان اجلانبني قد أكدا
استعدادهما ...حان املوعد للمفاوضات واحلل».
من جهته ،قال صاحلي ردا على سؤال حول تصرحيات مسؤولة
السياسة اخلارجية يف االحتاد االوروبي كاثرين اشتون بان طهران
مل تقدم ردا رمسيا حول استئناف املفاوضات ،انه التقى اشتون
قبل اسابيع وسأهلا ان كانت استلمت رسالة امني اجمللس االعلى
لالمن
القومي االيراني سعيد جليلي ام ال ،وانه دعاها لتحديد مكان
املفاوضات وموعدها .ولفت اىل ان جليلي يضطلع مبسؤولية
مباشرة يف املفاوضات النووية وقال ان جليلي على اتصال مع
اشتون حول مسألة حتديد مكان املفاوضات وموعدها .واكد صاحلي
ان وجهة نظره الشخصية تقوم على اجراء املفاوضات يف اسطنبول
برتكيا وانه لو كان الغرب حيمل نيات صادقة فانه ينبغي حتديد
مكان املفاوضات وموعدها .واعترب صاحلي أن اي ذريعة اخرى
تعين ان الطرف املقابل ال حيمل الرغبة يف اجراء املفاوضات.
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لبنانيات

تقرير البنك الدولي يؤكّد كل كلمة قلناها عن مالية الدولة

العماد عون بعد اجتماع التكتل :كأ ّن هناك تعهّداً بفكفكة ال ّدولة!!
توجه العماد ميشال عون بعد
ّ
اجتماع تكتل التغيري واالصالح
بالتعازي اىل أهالي الضحايا
الذين سقطوا يف حادثة البناء
املنهار يف األشرفية ،مطالبًا
بتحديد املسؤوليات .ويف سياق
ّ
متصل ،وبعد االخبار الواردة عن
كرر
ّ
تصدع يف جسر جل الديبّ ،
مطالبته بضرورة إزالة هذا اجلسر
وليس فقط اغالقه ،تفاديًا لوقوع
كارثة أخرى.
ويف موضوع املوازنة أمل اقرار
اعتماد  8900مليار املتعلقة
مبوازنة للمصاريف
الزائدة يف
ّ
أول جلسة للمجلس النيابي حتى
ال يبقى عمل الوزارات مشلو ًال
حمذرًا يف هذا السياق بأن الكيل
بدأ يطفح.
ولفت العماد عون اىل التقرير
الصادر عن البنك الدولي
ومؤسسة  Oracleوالذي يقول
«إن مال الدولة اللبنانية سائب»
ويف موضوع الكهرباء ّ
ذكر بأن
وزير الطاقة أطلق منذ استالمه
الوزارة وحتى اليوم  24حتذيرًا
عن الوضع املرتدي للكهرباء وعن
احلاجة امللحة للمعاجلة.
ثم أعطى الكالم للوزير حناس
لشرح موضوع األجور ،فأعلن أن
هناك صيغتني لألجور ستقدمان
غدًا اىل جملس الوزراء ليختار
بينهما ،األوىل هي مشروع وزارة
العمل والثانية هي ترمجة ألرقام
اتفاق االحتاد العمالي واهليئات
االقتصادية اىل صيغة قانونية.
ويف ما يلي نص حديث العماد
عون وحديث الوزير حناس
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا ولكن
ليس األسبوعي هذه
املرة ،فقد
ّ
مر حوالي األسبوعني من دون أن
ّ
ألقاكم .أرجو ّ
ينشغلن بال أحد
أال
ّ
من اليوم وصاعدًا على
صحيت،
ّ
جيدة وهذه نعمة
فاحلمداهلل ّ
صحيت ّ
سيكون
ولكن
من عنده.
لنواب
ّ
الت ّ
ّ
كتل إطالالت بعد إجتماعاتنا
ّ
ّ
ليتكلم
حبسب
منهم
كل
إختصاصه عن موضوع اإلجتماع،
السبب الذي منعين من
وهذا هو ّ
املرتني
لقائكم يف
السابقتني،
ّ
ّ
ّ
ولكنين سأعود وألقاكم من
حني
ٍ
آلخر.
ّ
نتقدم
أو ًال،
بالتعازي بضحايا
ّ
ّ
تهدمت يف االشرفية،
البناية اليت ّ
لتحديد
بتحقيق
ونطالب
املسؤوليات .هناك
مسؤوليات
ّ
ّ
ّ
أشخاص
مرتتبة على
ألن
معينني ّ
ٍ
ّ
هذا العطل ليس مفاجئًا ،البناء ال
ينهار فجأة ومن دون مقدمات أو
تدرج حتى تصل
إنذارات ،هناك ّ
البناية إىل اإلنهيار .إذًا هناك
إهمال حاصل يف مكان ما ،ونريد
أن نعلم من هو املسؤول عن
هذا اإلهمال بعيدًا عن املزايدات
اإلعالمية .نريد جوابًا عن املسؤول
ّ
أدى إىل انهيار
عن اإلهمال الذي ّ
البناية.
ثانيًا ،هناك
موضوع مماثل وهو
ٌ
جسر ّ
الديب .فكما تعلمون
جل ّ
حصل إجتماع هنا يف منزلي ضم
رئيس جملس اإلمناء واإلعمار
ونواب املنت ومهندسني من
ّ
اجمللس  ،وبعض أعضاء
بلدييت
ّ
ّ
أنطلياس
الديب ومهندس
وجل ّ
تابع
للبلديتني ،باإلضافة إىل
ّ
مهندسني من
التيار الوطين
ّ
احلر ،وقد أمجعنا مجيعنا على
ّ

أو ًال جيب رفع جسر ّ
جل
أمرينّ :
ّ
ألن إستعماله بات
يشكل
ّ
الديب ّ
السالمة
خطرًا على
العامة ،وقد
ّ
ّ
مت ّ
ّ
اإلتفاق على ذلك يف احلادي
ّ
عشر من هذا
الشهر أي قبل
حصول حادثة
األشرفية .ونسمع
ّ
اليوم بعض الوزراء وبعض
بلدية ّ
ّ
الناس ومنهم مهندس
جل
ّ
الديب يطالبون بإقفال اجلسر.
ّ
حنن نطالب بنزع اجلسر وليس
اغالقه ألنه يشكل خطرًا ،وقد
ودعت
الس ّيد نبيل اجلسر على
ّ
ّ
باب منزلي بعد اإلجتماع قائ ًال:
«ال تنسى ّ
أنه جيب إزالة جسر
ّ
جل
الديب» .إذًا ،بات هناك
ّ
إمجاع شعيب ومسؤول حول
قضية
ّ
جسر ّ
أي
جل ّ
الديب ،وإن وقعت ّ
مشكلة ال مسح اهلل ،لن نتساءل
ألن املسؤول قد
عن املسؤولّ ،
عينّ نفسه.
يف موضوع آخر ،هناك إعتماد
بقدر مثانية آالف وتسعمئة مليار
وهو عبارة عن موازنة للمصاريف
مر العام
ّ
الزائدة يف العام ّ .2011
ومرت املهلة
،2011
احملددة
ّ
ّ
إلجناز موازنة العام  ،2012وال
تزال املوازنة األوىل من دون
يتم تقديم ّ
الثانية
تصديق ،كما مل ّ
للجنة املال واملوازنة .إذًا من
ّ
الضروري متابعة هذا املوضوع،
وهناك اآلن دورة
إستثنائية،
ّ
ّ
أول جلسة
مير يف ّ
نتمنى أن ّ
إعتماد الثمانية ماليني وتسعمئة
مليار سريعًاّ ،
ألنه ال جيوز أن
تصبح مجيع وزاراتنا مشلولة
ّ
الشلل ّ
يرتب
ألن هذا
مسؤولية
ّ
ّ
ّ
الس
ياقة
الل
بيه.
ب
مس
على
ياسية
ّ
ّ
ّ
متنعنا أحيانًا من الكالم ،ولكن
ّ
كل وعاء ّ
معينًا ويطفح
يتسع ّ
حدًا ّ
بعد ذلك ،وحنن بتنا على وشك
أن نطفح.
نتأمل أن يكون هذا
ّ
ّ
الكالم مسموعًا
ويتخذوا القرار
مبعاجلة هذا املوضوع .ولكن هذا
املوضوع ليس املوضوع الوحيد
الذي جيب معاجلتهّ ،
ألننا مل
ننس
َ
موضوع ّ
التعيينات،
وكأن هناك
ّ
الدولة ،إذ ال جيوز
تعهدًا بفكفكة ّ
ّ
أن يكون هناك نقص بنسبة %83
من « »effectifالوزارات ،حتى
الدولة مبعظمها باإلنابة.
أصبحت ّ
السلطات
املقررة باتت
نشعر ّ
أن ّ
ّ
ّ
هي أيضًا باإلنابة
وكأنهم يقومون
فراغ معينّ بانتظار أن يأتي
مبلء
ٍ
فعليًا ويقوموا حبكم
املسؤولون
ّ
البلد .ال ميكن أن يسري البلد
البزاقة يف عصرنا هذا.
بسرعة ّ
هناك أيضًا ما هو
أهم من ذلك
ّ
وهو ّ
التقرير املالي الصادر عن
البنك
الدولي ،والتقرير الذي
ّ
أعدته
مؤسسة « »Oracleعن
ّ
ّ
وزارة املالّ .
أكد هذان ّ
التقريران
ّ
كل كلمة قلناها عن املال .أرجو
يتم نشر هذه ّ
التقارير قريبًا،
أن ّ
اليوم نشرت صحيفة األخبار قسمًا
منها .ولكن اآلتي أعظم وهو أعظم
ّ
بكثري ،فما ُنشر اليوم ال
يشكل
 %1من املوضوع وليس كرأس
« »icebergالذي يظهر  %10منه.
أرجو أن تتابعوا املوضوع.
أطلب
ُ
منكم أن تكونوا
صحافيني ،وأن
ّ
تكتبوا عن هذه املواضيع املهمة.
وهذا أهم موضوع على األرجح
ّ
أي دولة
ألنه مل حيدث بعد يف ّ
مهما كانت بدائية هكذا حماسبة!
وال يزالون يرفعون رؤوسهم
ّ
ّ
الناس
فيتهمون
بالسرقة
ّ

عمل إىل جملس الوزراء.
يف مقابل ذلك ،أخذنا علمًا
باتفاق
ٍ
وقعه ّ
ممثلون عن اإلحتاد العمالي
َ
العام وعن هيئات أصحاب العمل.
بالصيغة ّ
اليت ُو ِ
هذا اإلتفاق
ض َع
ّ
َ
حيرتم ما
فيها ال
سبق وذكرنا،
ُ
أرقامه
ترمجنا
لإلجيابية،
إبداء
إنمّ ا
ً
َ
مستعد أن يدفع من
أي كم هو
ٌّ
جيب عليه ذلك ،وكم يرضى أن
ّ
يقبض من
يشكل اجلهة القابضة.
فوجدنا نفس األرقام ،والفروقات
ال تتعدى ال %1يف بعض
احلاالت ..ترمجنا هذا اإلتفاق
الصيغة القانونية أي انطالقًا
إىل ّ
من العام  ،1995ومن نسبة غالء
معيشة اليت وصلت اىل %100
ومن الشطور .وسنطرح إىل جانب
اقرتاحنا األساسي هذه الترّ مجة
القانونية لإلتفاق ّ
الذي ذكرناه.

أمام جملس الوزراء اخليار ،إما
الصيغة القانونية
أن يسري ضمن ّ
باقرتاح وزارة العمل ،وإما يسري
الصيغة القانونية مبا توافق
ضمن ّ
عليه هؤالءُ .
أملنا حنن هو طبعًا أن
ُي َقَّر
مشروع وزارة العمل ،واملوعد
ُ
هو غدًا .إنمّ ا ليس فقط يوم غد،
بل يف مطلع كل عام ،هناك موعد
ألجراء لبنان مع إعادة نظر للحد
األدنى كي يؤمن العيش الالئق
ومع حتديد نسبة غالء املعيشة
وتطبيقها على األجور .وليس
هناك ما ُي َس ّمى بدل نقل ،ومن
يود أن يدفع زيادة رضائيًا،
ُّ
َ
«صحتني ع قلب» من سيقبض..
وإذا يريدون أن
حيصنوا بدل
ّ
ّ
النقل ،احلل موجود ،يدخل
يف حساب األجر ،وهذا اخليار
مفتوح.

كيف حتتسب الزيادة اجلديدة على األجور؟

ّ
ويتكلمون ميينًا ومشا ًال! على ّ
كل
حال ،إذا هذه هي تربيتهم ،ليس
شب على شيء،
بيدنا حيلة ،فمن ّ
شب عليه.
ّ
أخريًا هناك موضوع الكهرباء،
وزير ّ
الطاقة أطلق ،منذ استالمه
الوزارة وحتى اليوم 24 ،إنذارًا
عن وضع الكهرباء وحذر من
الوصول لألسواء اذا مل تتم
املعاجلة؛ فال جيوز ألحد أن يكون
بدون ذاكرة ،من برامج هزلية
وحتى
واعالمني
وسياسيني
مواطنني عاديني ..فإما ّ
أنهم
ّ
فع ًَال فاقدون
للذاكرة وعندها
حيتاجون ملعاجلة خاصة ،أو ّ
أنهم
ِ
مأجورون ،أو رمبا
مهملون وال
ّ
يتطلعون للوضع إال يف ّ
الل ِ
حظة
ذاتها ّ
ِ
اليت يعيشونها .عمر مسألة
الكهرباء قارب ال 30عامًا ..منذ
األحداث ّ
اللبنانية مل يسلم
وضع
ُ
ُّ
مرة،
وال
الكهرباء
وكلنا نعرف
ّ
أن هناك فئات
األسباب وهي ّ
وضع ِ
تريد
يدها على الكهرباء،
َ
كما فعلوا مع اخللوي أو ًال.
فينشئون شركة خاصة ،وأصبحوا
يؤلهّ ون اخلصخصة ،وهي ّ
اليت قد
خربت العامل ّ
كله اليوم .ال جيوز
َ
أن ُتعطى موارد الدولة ومرافقها
ٍ
لشركات استثمارية ،ولكن ..هي
فلم ال يستثمرون
تستشمر البشر َ
الكهرباء؟ أو املياه؟ املرافق
العامة ّ
ٍ
تؤسس
اليت
لدولة قوية
ّ
ّ
ّ
وتشكل مصلحة لكل املواطنني ال
ُت َسَّلم إلدارة خمصخصة ،القطاع
ُ
اخلاص يشارك الدولة
ويشاركها
الرأمسال ،ولكن جيب أن يكون
ّ
هناك حد أدنى من
السيطرة
ّ
واملراقبة على اإلدارة من قبل
الدولة حتى ال تشرد.
إذًا ،الغاية من ّ
كل ذلك
تفليس
ُ
الكهرباء وجعل القطاع العام
مسؤو ًال .ليس لدينا كهرباء أو
ألن اإلدارة
مياه ،وذلك ليس ّ
ألن املسؤولني
العامة فاسدة بل ّ
عن احلكم هم الفاسدون! ومن ال
الدولي
ّ
يصدق َفليقرأ تقرير البنك َّ
ومؤسسة « ّ »Oracle
الذي نشرت
جزءًا منه صحيفة األخبار.
ومن
يريد أن يرفع رأسه ،وأن
ُ
ُ
يساجل يف هذا املوضوع ،
نقول
الدولي ليس يف
إن البنك َّ
له ّ
ّ
التيار الوطين احلر ومؤسسة «
أس َسها وال
 Oracleلسنا حنن من ّ
عالقة لنا بها.
واآلن أترك الكالم للوزير شربل
حناس
ليحد َثكم عن قانون
ّ
األجور.

الوزير حناس:
ُ
ّ
بالنسبة للكثري من
مسألة األجور
املواطنني هي نوع من «قطوع»
منر َره كيفما كان.
مزعج جيب أن ّ
يف الواقع األمر ليس كذلك،
ُ
فمسألة األجور هي مسألة إصالح
ومسألة استعادة حقوق ومسألة
ِ
لدورها
الدولة
استعادة
ولثقة
ّ
ِ
املواطنني بها .منذ اليوم األول
إن ملسألة األجور شقني،
قلنا ّ
ٍ
من جهة حتصني األجر ،ومن
جهة
أخرى حتسينه.
خيص ّ
التحصنيّ ،
يف ما
مت اإلتفاق
ّ
بشكل نهائي مع جملس شورى
ٍ
الدولة على ّ
أنه منذ العام 1995
ّ
بعت ُّ
ّ
كل احلكومات مسارًا خاطئًا
ات َ
وغري قانوني ،كما كان حيصل
َ
يف املالية العامة ويف العديد
من
حرف
ّ
املؤسسات ،وذلك قد ّ
َ
َّ
آلية ّ
كل
التعاطي مع األجور .لقد
أوىل قانون  1967للحكومة أن
َ
وريًا
أوهلا
مسؤوليتنيّ ،
ّ
تتحم َل َد ّ
أن تعينّ َ احلد األدنى مبا يسمح
لألجري وعائلته بالعيش ،وثانيها
أن تطّب َق
نسب غالء املعيشة
َ
على شطور األجر .وهذا املوضوع
بالتفاوض ،بل ّ
ّ
ال عالقة له
إنه
الدولة مل ُ
مسؤولية على
تقم
ّ
بها .بدءًا من العام  ،1995بدل
ِ
بواجباتها
الدولة
أن
اخرتعت
َ
تقوم ّ
َ
ما ُي َس ّمى «بدل نقل» على أساس
ّ
ّ
ملدة عام فقط،
جروا
أنه ّ
ولكنهم ّ
املوضوع منذ ذلك الوقت حتى
اليوم ،وأعطوا يف العام 2008
زيادة مقطوعات ،ولكن ّ
كل هذه
اإلجراءات غري قانونية.
الدولة
توافقنا مع جملس شورى ّ
نعيد
أن
السكة ،وذلك
َ
القطار إىل ّ
َ
على ثالثة مستويات ،أو ًال األجر
ٌ
مبلغ
للرقابة
ّ
حمدد وهو خاضع ّ
وينتج عنه إشرتاكات ومنافع
ّ
الصندوق الوطين
يف
للضمان
ّ
اإلجتماعي .ثانيًا ،يتم إعادة
ّ
النظر يف هذا األجر
كحد أدنى
ٍّ
وكشطور
سنويًا وتلقائيًا مبوجب
ّ
ّ
مؤشٍر موضوعي لغالء املعيشة.
هذا ليس بازارًا.
ّ
ثالثًا ،على احلكومة أن
تكف عن
ٍ
ِ
أخذ
قرارات خمالفة ليس فقط
بواسطة مراسيم ،إمنا مسؤوليتها
ّ
باإليعاز لوزارة املالية
وللضمان
اإلجتماعي أن خيالفا القانون ّ
الذي
ِ
ُأ ِ
لتطبيقه!!
نشئوا
هذا يف ما
خيص موضوع حتصني
ّ
أمر مبتوت .أما يف ما
األجر ،وهو ٌ
ّ
يتعلق بتحسني األجر ،لقد طّبقت
ً
هذه اإلعتبارات بدءا منذ العام
 1995ورفعنا مشروعًا كوزارة

ادمون ساسني-

صحيح أن وزير العمل شربل حناس مل ينجح يف حتقيق كل
ما يصبو اليه يف مسألة تصحيح االجور وصحيح ان بدل النقل
بقي خارج الراتب وهو ما يؤكد حناس ومعه جملس الشورى عدم
قانونيته يف االساس وصحيح أن الصيغة القانونية اليت أبصرت
النور هي االرقام نفسها التفاق بعبدا املوقع بني االحتاد العمالي
العام واهليئات االقتصادية  ،اال أن لشربل حناس الفضل األكرب
يف ابصار الصيغة القانونية النور وبالتالي حل مشكلة تصحيح
األجور بعد أربع جوالت من االنتظار .
فاتفاق بعبدا الذي وقع بني اهليئات االقتصادية واالحتاد العمالي
العام يف كانون األول  2011ولد يف شكل غري قانوني وهو ما
كان ليمر يف جملس شورى الدولة لو بقيت صياغته على النحو
الذي ولد فيه.
فاتفاق بعبدا كان ينص على رفع احلد االدنى لالجور اىل  675ألف
لرية لبنانية واعطاء زيادة  200ألف لرية ملا دون املليون و250
ألف لرية بني مليون ومليون ومخسئة ألف لرية لبنانية وثالمثئة ألف
فوق مليون ومخسمئة ألف لرية لبنانية  .لكن هذا االتفاق ما كان
ليمر ألنه ينص على مبالغ مقطوعة وليس على نسب مئوية كما
يفرتض القانون  .كذلك فان االتفاق كان يتضمن بدل النقل الذي
ال مير أيضا يف جملس الشورى.
هنا وبعد سلسلة مناقشات واتصاالت متكن وزير العمل شربل
حناس من خلق القالب القانوني التفاق بعبدا فوضع صيغة قانونية
أقرها جملس الوزراء وهي تعطي بالنتيجة األرقام نفسها املنصوص
عنها يف اتفاق بعبدا.
والصيغة تنص على اآلتي  :رفع احلد األدنى لالجور اىل  675ألف
لرية لبنانية  .أما الزيادة فتكون على الشكل التالي  :مئة يف
املئة على أول أربعمئة ألف من كل راتب وتسعة يف املئة على
اجلزء املمتد من أربعمئة ألف حتى مليون ونصف  .مع االشارة اىل
ضرورة الغاء املئيت ألف املعطاة للعمال عام  2008كسلفة قبل
احتساب الزيادة.
كيف حتتسب الزيادة ؟ الزيادة تطاول مجيع املوظفني والعاملني
يف القطاع اخلاص ( القطاع العام حيتاج اىل قانون )  .لكن الزيادة
تكون على الشكل التالي.
اذا كان عمر(مثال) يتقاضى مليون و 800ألف لرية لبنانية كاساس
راتب.
الحتساب الزيادة حتسم من الراتب مئتا ألف لرية فيصبح مليون
وستمئة ألف لرية لبنانية.
الزيادة مئة يف املئة تشمل أول أربعمئة الف لرية لبنانية من هذا
الراتب فيحصل صاحبه على زيادة  400ألف لرية.
الزيادة تسعة يف املئة تشمل اجلزء من الراتب من  400ألف اىل
مليون و 500ألف فيحصل صاحب نفس الراتب أيضا على زيادة
بقيمة  99000لرية لبنانية.
بعد احتساب الزيادة
وبالتالي يصبح راتب عمر
 =99000+400000+1600000مليونان و 99000لرية لبنانية .
وبالتالي حصل عمر عمليا على  299000لرية لبنانية كزيادة على
راتبه.
مثل آخر ،اذا كان زيد يتقاضى مليون لرية لبنانية كراتب .
حتسم من راتبه أوال مئتا ألف لرية  .فيصبح راتبه  800ألف لرية
لبنانية .
الزيادة تكون على الشكل التالي  :مئة يف املئة على أول  400ألف
من الراتب فيحصل على أربعمئة ألف لرية زيادة.
تسعة يف املئة على ثاني أربعمئة ألف فيحصل على  36000لرية .
وبالتالي يصبح راتب زيد  1236000لرية لبنانية.
اشارة اىل ان بدل سوف يستمر يف دفعه (مثانية آالف عن كل
يوم عمل ) .
أما املنح املدرسية فستكون  750ألف عن كل ولد على أن ال تتجاوز
املليون ومخسمئة ألف لرية اذا كان هناك أكثر من ولدين.
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منوعـات

مجعية املنية للثقافة
عودة مجال زريقة رئيس مجعية
املنية للثقافة

نائب رئيس االحتاد االسالمي
الفيدرالي احلاج حافظ قاسم
يزور الزميل بو رزق

شاكريا توافق على
الزواج من بيكيه

حسني علوش يتوسط حافظ قاسم وجمال زريقة

رئيس جمعية املنية للثقافة السيد جمال زريقة

عاد من لبنان السيد مجال زريقة بعد زيارة اىل الوطن
ومنطقة املنية ترافقه عائلته.
وقد قام السيد زريقة بزيارة شقيقه الدكتور هشام زريقة
يف املانيا ترافقه زوجته السيدة ام عبد الفتاح وقد شارك
السيد زريقة هذه الرحلة ابن عمه السيد وليد مدحت زريقة
وعائلته.
واغتنم السيد مجال زريقة فرصة وجوده يف لبنان فقام
بزيارة خاطفة اىل سورية التقى فيها السفري السوري السابق
لدى اسرتاليا االستاذ متام سليمان يف مبنى وزارة اخلارجية
محله سعادة السفري سالمه اىل االحباء آمال ان
السورية حيث ّ
يلتقيهم يف سورية.
كما قام السيد زريقة ايضا بزيارة مكتب النائب سليمان
طوني فرجنيه حيث اقام له السيد فنيانوس مأدبة غداء
عامرة.
ويف املنية اقام له احلاج كمال اخلري املرشح القوي لالنتخابات
النيبابية مأدبة عشاء حبضور كبار رجاالت املنية وحميب احلاج
كمال.
اجلمعية تهنئ االخ مجال وعائلته بعودتهم من لبنان ونسال
اهلل له ولعائلته دوام التقدم والنجاح.
امني عام اجلمعية حسني علوش

حسني علوش ،حافظ قاسم وجمال زريقة مع الزميل انطونيوس بو رزق

قام احلاج حافظ قاسم نائب رئيس االحتاد االسالمي
الفيدرالي يرافقه رئيس مجعية املنية للثقافة السيد مجال
زريقة بزيارة ملدير عام جريدة اهلريالد يف سيدني الزميل
أنطونيوس بو رزق حيث شاركهما يف هذه الزيارة السيد
حسني علوش.
وخالل هذه املناسبة دار حديث حول احوال االحتاد واجلمعيات
وقريبا سيكون هناك حديثان شامالن للسيدين قاسم وزريقة
يف صحيفة اهلريالد.
بدوره رحب الزميل انطونيوس بو رزق بالسادة قاسم وزريقة
وعلوش معتربا ان هذه الزيارة يف غاية االهمية نظرا للدور
الذي يلعبه الضيوف وللمكانة اليت ميثلونها على الساحة
اللبنانية عامة واالسالمية خاصة ،واضعا صحيفة اهلريالد
يف خدمة كل عمل يؤدي اىل حتصني وحدة اجلالية وتعزيز
وجودها على الساحة االسرتالية

قرر الثنائي جريارد بيكيه
َّ
رمسية،
وشاكريا جعل عالقتهما
َّ
موعدا
بتحديد صيف العام 2012
ً
لزواجهما.
ً
وفقا للنسخة اإلسبانية
مدريد:
من جملة «بيبول» ،وافقت
النجمة الكولومبية شاكريا (34
عاما) على الزواج من العب
ً
كرة القدم اإلسباني جريارد
بيكيه الذي يصغرها بعشر
سنوات ،إذ أشارت اجمللة أن
الثنائي قد اختار صيف العام
 2012بعد انتهاء بطولة كأس
موعدا
األمم األوروبية ليكون
ً
لزفافهما املرتقب.
وجبانب األقاويل اليت أحاطت
بعالقة شاكريا وبيكيه نهاية
العام املاضي ،وروجت خليانة
بيكيه للنجمة الكولومبية مع
عمرا واختاذ
فتاة تصغرها
ً

رجولة ناقصة تفضح نفسها من خالل األغاني

فيفيان عقيقي من بريوت

تكثر يف الوقت احلالي األغاني
ً
َّ
وسادية يف
عنفا
اليت تعكس
َّ
َّ
عموما واملرأة
اآلخر
مع
عاطي
الت
ً
خصوصا ،فما هي أبعاد هذه
ً
تفسر؟
الظاهرة ،وكيف
َّ
ملبع على خدها»..
بريوت« :الكف َّ
الساعة خللقتو إمو
«خلي يندم ع َّ
«طي راسو عن
دمه»..
وإشرب من
رِّ
عينة من بعض كلمات
جسمو»ِّ ..
الساحة
على
الرائجة
األغاني
َّ
َّ
ِّ
واليت ُتلعب بكثرة يف
الفن َّية،
الليلية ،ويتناغم على
النوادي
َّ
َّ
والشباب
كلماتها وإيقاعها الصبايا
عما إذا كانوا يوافقون
بغض النظر َّ
أفكار.
من
تطرحه
ما
بوعيهم على
ٍ
تقدم
ومجيعها كما هو مالحظ
ِّ
َّ
والتعامل مع ما
جرعة من العنف،
ٍ
بطريقة
قد يواجهه املرء يف حياته
عنيفةٍ ،من خالل الضرب وإفتعال
املشاكل ،يف وقت جتهد فيه
اإلنسانية ِّ
سائية على
اجلمعيات
والن َّ
َّ
مكافحة العنف جبميع أشكاله ضد
خصوصا.
عموما واملرأة
اإلنسان
ً
ً
تتجسد طباع
األغاني
هذه
ففي
ِّ

الرجل العربي َّ
اليت كانت سائدة
منذ عقود ،وحرصه على شرفه
والدفاع عنه من خالل العنف،
ِّ
دفاعا
حيث كان يرتكب اجلرائم
ً
أن هذه
عن ذلك ،على الرغم من َّ
احلاالت مازالت موجودة يف بعض
املناطق النائية ولكن البعيدة عن
َّ
«التقدم» الذي نراه يف املنتديات
الليلية حيث تلقى
والنوادي
َّ
هذه األغاني الرواج بني َّ
الشباب
أن يكون
(ذكورا وإناث) املفرتض ّْ
ً
َّ
جتسيدا لكربيائه حيث
مثق ًفا ،أو
ً
ويتوعد
يرفض رفض املرأة له
َّ
بتعذيبها وصو ًال إىل التهديد
بضربها ،أو نق ًال للغرية َّ
اليت
ترافق عالقته بأي فتاة ومنع أي
أن
أحد من اإلقرتاب منها،
علما َّ
ً
الفتاة احملرتمة ليست حباجة ملن
يدافع عن شرفها يف حال أرادت
كيفية فرض إحرتامها.
وعرفت
َّ
ويشري الدكتور روجيه خبعازي،
اإلختصاصي يف علم النفس إىل
أن اإلقبال على مثل هذه األغاني ما
َّ
هو إلاَّ للتنفيس ،نتيجة ما يعيشه
َّ
أيامنا هذه ،ويرون
الشباب يف َّ

يف كالم العنف والضرب
تعبريا
ً
َّ
فالناس
وخمرجا ملا يف داخلهم،
ً
باتوا عنيفني نتيجة الوضع الذي
ِّ
وينفسون عن
ويعبون
يعيشونه،
رِّ
ذلك من خالل الغناء.
ويضيف إىل َّ
أنه ال ميكن نكران
وجود رغبات دفينه بعقل
األيام لرمبا
اإلنسان ،فهو يف هذه َّ

ال يستطيع ممارسة الضرب كما
من قبل ،لذلك يغين وينسجم مع
َّ
ليتمكن من ذلك ولو
هذه األغنيات
من خالل الغناء ،ومما ال شك فيه
هي تعبري عن نقص يف رجولته
مكان ما.
يف
ٍ
أن العنف مالزم لكل
ويشري إىل َّ
َّ
الرجل ولكن
الناس ،وليس فقط َّ

تعب عنه بغري طريقة ،ولكن
النساء رِّ
يف املنطق َّ
مالزما له
الشرقي نراه
ً
ومتواجدا عنده بنسبة أكرب،
أكثر
ً
بية والعادات َّ
اليت
نتيجة الترَّ َّ
أن
حتكم جمتمعاتنا ،لذلك نرى َّ
هذه النوعية من األغنيات تالقي
رواجا عند َّ
الشباب وقلي ًال ما نرى
ً
النوعية ،ويف حال
إمراة تغين هذه
َّ

شاكريا قرار االنفصل عنه،
شائعة أخرى تتداوهلا الصحافة
حاليا تشري إىل انتظار
األوروبية
ً
شاكري ملولودها األول من من
بيكيه وهو االمر الذي مل تؤكده
النجمة الكولومبية حتى اآلن.
شاكريا وبيكيه التقيا ألول مرة
أثناء تصوير األوىل ألغنيتها
«واكا واكا» اليت كانت خمصصة
لفعاليات كأس العامل يف
جنوب افريقيا ،وأعلنا خطوبتهما
يف فرباير  -شباط من العام
املاضي.
يذكر أن شاكريا ستشارك
يف حفل افتتاح جوائز «»NRJ
املوسيقية اليت ستجرى يف كان
يف الثامن والعشرين من فرباير
املقبل ،وذلك مبشاركة كل من
ريهانا ،وآشر ،وريكي مارتن،
وكولدبالي ،وآخرون.

وجودها ال بد من البحث عن من
يقف وراء األغنية ،أي من كتبها،
وعبرَّ من خالهلا عن مكنوناته
َّ
ادية،
املتصفة
اخلية
َّ
َّ
بالس َّ
الد َّ
خصوصا إذا كانت ضمن غطاء
ً
جنسي للعالقة بينه وبني املرأة
ً
أن
ونهاية يقول خبعازي إىل َّ
اإلقتصادية والفساد
األوضاع
َّ
َّ
اليت
املتنقلة»
و»العصفورية
ِّ
وينفس
يعب
يعيشها اللبناني
رِّ
ٍ
ٍ
عنيفة أو من
بطريقة
إما
عنها َّ
ٍ
جنسيٍة،
عنيفة أو
خالل كلمات
َّ
َّ
ألنه وعلى الرغم من اإلنفتاح
الذي نشهده واخلدمات املمنوعة
ِّ
َّ
واحملللة يف األماكن
املتوفرة
لاَّ
أن هناك
العامة ويف أي وقت ،إ َّ
َّ
كبت جنسي هائل يزرح حتته
َّ
الشباب ،والفحش املوجود هو
نتيجة هلذا الكبت.
لكن ال ميكن إهمال حقيقة َّ
أنه
ما من فساد إخالقي أو إجتماعي
يف املطلق َّ
ألنه لطاملا وجد هذا
الفساد ،لكن لكل جيل معطياته
اخلاصة ويف كل امليادين ومن
َّ
الرجل
ضمنها العالقات بني
َّ
واملرأة ،وهذه املعطيات تتغيرَّ مع
الزمن.
َّ
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Australia Day isn’t just about freedom and
wide-open spaces. We’re not just celebrating
our diverse blend of cultures. And it’s not just
about friends coming together for an all-day
eat-a-thon. We celebrate on 26 January because
tomorrow, we get to live it all over again.
To find out about celebrations near you,
visit australiaday.org.au
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تــشـييع

ترأس الذبيحة االهلية لراحة نفسه املطران أبي كرم يعاونه املطرانان صليبا ورباط وكهنة الطائفة

اآلالف شاركوا يف وداع قدس األب البار اخلوري الياس أيوب

األب الراحل الياس أيوب يف النعش

املطران ابي كرم يلقي كلمة يف الفقيد

املطران صليبا يقرأ االنجيل ياالنكليزية

املطران رباط يقرأ االنجيل يالعربية

املونسنيور شورا ماري

املطارنة والكهنة يصلون عن روح الفقيد

املطران ابي كرم يصلي على الفقيد

ارملته وولده واالهل

ولده جوزيف واشقاؤه جو واسكندر وايوب ايوب وحضور

القنصل العام نعوم واالخوات الراهبات وجان دكان وحضور

النائب طوني عيسى واملحامي سمري قزي وحضور

األخوات الراهبات وحضور

ولده واخوته وحضور داخل الكنيسة

ارملة الفقيد وجميلة وكلوديت ايوب واالهل

حضور يشارك يف الصالة على روح الراحل الغالي

غصت كنيسة سيدة لبنان يف
هاريس بارك وباحتها باآلالف من
ابناء بلدتي حرف أردة وبلوزا واألهل
واألصدقاء وأبناء رعية سيدة لبنان
الذين توافدوا ملشاركة عائلة أيوب
يف وداع ابن حرف أردة وبلوزا البار
الذي خدم رعية سيدة لبنان ألكثر من
 25سنة قدس األب الياس أيوب.
ترأس الذبيحة اإلهلية لراحة نفسه
راعي األبرشية املارونية يف اسرتاليا
سيادة املطران عماد أبي كرم
وراعي الطائفة األرثوذكسية سيادة
امليرتوبوليت بولس صليبا وراعي
طائفة الروم امللكيني الكاثوليك
يف اسرتاليا سيادة املطران روبرت
شورا ماري
رباط واملونسنيور
وكهنة وراهبات الطائفة املارونية
إضافة اىل كهنة من طوائف أخرى.
وقد شارك يف القداس واجلناز عن
روحه الطاهرة قنصل لبنان العام يف
سيدني االستاذ روبري نعوم ،النائبة
جولي أوينز ،النائب طوني عيسى،

قنصل بنغالديش الفخري طوني
خوري وعدد كبري من رجال املال
واألعمال والشخصيات وأبناء اجلالية
وخاصة ابناء رعية سيدة لبنان
الذين أبوا اال أن يشاركوا يف وداع
راعيهم وخادمهم األب الياس ايوب
الذي كان هلم مبثابة اخلادم األمني
واألب احملب الذي تاجر بالوزنات
فتضاعفت ليناديه الرب يسوع
وجيلسه اىل ميينه يف امللكوت.
ماري
شورا
املونسنيور
قدم
املطرانني لقراءة األجنيل املقدس
فقرأه باللغة العربية املطران
روبرت رباط وباالنكليزية املطران
الرسائل
وقرأ
صليبا
بولس
أيوب.
جوزيف
املفجوع
ولده
وألقى سيادة املطران عاد أبي كرم
عظة نوه فيها بالصفات احلميدة
للفقيد الراحل األب الياس أيوب
الذي ناداه املسيح الرب اىل جواره
بعد ان ادى قسطه للعلى يف هذه
الدنيا واصفا اياه باخلادم األمني

حضور يشارك يف الصالة على روح الراحل الغالي

املطران ابي كرم يشارك االهل يف تقبل التعازي
والراعي الصاحل واألب احلنون الذي
ربى عائلة تسري على خطاه بالتقوى
واالميان.
وقال أن األب الراحل استطاع
أن يوفق بني واجباته الكنسية
والرعوية جتاه املؤمنني عامة وأبناء
رعيته خاصة وواجباته العائلية
وهذا ما يشهد له به اجلميع.
وقد كانت الدمعة يف عيون اجلميع

تصوير أراكس

حضور داخل الكنيسة

اخوته الكهنة يحملون النعش على األكف

والغصة يف قلوبهم وهم يقدمون
العزاء ألرملته املفجوعة ولولده جوزيف
أيوب وألشقائه جو واسكندر وأيوب
وعائلة شقيقه املرحوم الياس أيوب
وكذلك لشقيقاته وجلميع آل أيوب
وأهالي بلدتي حرف أردة وبلوزا.
وبعد انتهاء الذبيحة االهلية محل
املونسنيور ماري وولده جوزيف
والكهنة نعش الفقيد على األكف

ليوارى الثرى بعد ذلك يف مقابر
روكوود وسط جو من احلزن واألسى.
«الهريالد» اليت تربطها عالقة أخوية
قوية بأل أيوب ،تتقدم منهم مجيعا
وخاصة من أشقائه جو واسكندر
وأيوب أيوب ومن أرملته وولده
وابنته بأحر التعازي ،سائلة اهلل أن
يتغمد الفقيد بواسع رمحته ويسكنه
فسيح جناته.
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كتابات

ُ
روضة احلسن

كيف كانت إطالالتهن األوىل وكيف أصبحن اليوم

مرييام ،مايا ،سارة وليلى خرجيات املدرسة الفنِّيَّة نفسها ..ولكن!
فيفيان عقيقي « -ايالف»

الشاعر السيد أمحد احلسيين
ِ
أهواك
يا روضة احلسن كم باحلسن

ِ
ِ
أرضاك
رشقت بنار الوجد
مهما

أبيت ليلي على مجٍر يضاجعين
ُ
حتى ُي ّ
ِ
النور
طل صباح
ألقاك
ِ

حبيب روحي أراك اليوم تهجرني
ُ
ِ
متى السقيم جبمر الشوق
حيظاك

ِ
اآلهات يغمرني
جحيم يومي على

ِ
هليب بعني الشمس
ما لي
لوالك
ٌ

خفقت
احلب إن
ْ
كوني أمانًا ألهل ّ
ِ
تشع على الدنيا
حتى
مزاياك
ّ

ُ
مبسمها
البان
ريم
ممشوقة ّ
ِ
ُ
القد ُ
ِ
الغريم متى تسمح
صاح
ثناياك
ُ

ّ
عيون ظيب لو
هلت حماسنها
ُ
ِ
واأللطاف
العنق
فضيُة
حمياك
ِ
ّ
َ
مهما أقاسي فما
أحالك يا قمري

ِ
حاكت
الظليم مبا
أنا
نواياك
ْ
ُ

ولع
ُ
صرفت عمري مدى االيام يف ٍ
ِ
املغروم
حتن على
متى
عيناك
ّ
ِ

واالحشاء
يا منية النفس،
مسكنها
ُ
ُ

ِ
لعرش مجيل اخللق
طوبى
أعطاك
ٍ
يف مقلة العني من جرح اهلوى ٌ
أمل
صياح البلبل الشاكي
حلن الوصال
ُ

يا ناعس الطرف من وحي السما ٌ
عبق

ِ
مرماك
سحر اجلمال من العاجني

ِ
فحواك ّ
يف مهجة القلب من
سع
مت ٌ
حتى ختّزن من فيض الشذا ِ
فاك

يا ساكنا يف جوى االحشاء ُ
منزله
ِ
ه ّال اجلميل بظلم الناس
اوصاك
يا هائما يف درب اهلوى نغمًا

ِ
بكأس احلب
مألت
اني
دنياك
ُ
ِ

من ديوان الغدير

خترجت يف العام  2001من برنامج «ستوديو الفن» ّ
كل
َّ
مرييام فارس ،ومايا دياب ،وسارة اهلاني ،وليلى
ُّ
َّ
بالشهرة عينها أو لرمبا باحلظ نفسه،
أنهن مل حيظني
إطاللتهن األوىل ،وكيف أصبحن اليوم؟
بريوت :يعترب برنامج ستوديو الفن الذي بدأ عرضه يف العام
ِّ
الفن َّية يف العامل العربي،
 1970من أوائل برامج إكتشاف املواهب
ُّ
الشهرة ،نذكر منهم ماجدة
والذي أطلق العديد من النجوم حنو
الرومي ،وراغب عالمة ،وعاصي احلالني ،وجنوى كرم ،ووليد
حداد ،وإليسا ،وفضل شاكر ،ووائل كفوري،
توفيق ،وديانا َّ
ونوال الزغيب ،وفارس كرم ،ورامي عياش ،وغريهم العديد.
أن العديد من خرجييه إستطاعوا أن حيجزوا أماكن
ولكن الالفت َّ
ِّ
الفن َّية ،يف حني ما زال البغض اآلخر يعمل
الساحة
هلم على
َّ
أن شروط َّ
النجاح يف هذا اجملال
على ذلك ،وما ال شك فيه َّ
ً
املميز ،هناك َّ
الشكل اجلميل،
فإضافة إىل الصوت
باتت معروفة،
َّ
الذكية ،واألعمال الناجحة القادرة على الوصول إىل
واإلدارة
َّ
اجلمهور ،إضافة إىل معرفة إقتناص الفرص.
خترج يف العام  2001 - 2000من الربنامج عينه ّ
كل من
فمث ًال َّ
مرييام فارس ،ومايا دياب ،وسارة اهلاني ،وليلى إسكندر،
ِّ
ٍ
ميزها عن األخرى ،إلاَّ َّ
أنهن مل يربزن
واحدة منهن
ولكل
أسلوب َّ
ٌ
قدمن
باملستوى نفسه  ،فكيف كانت إطالالتهن األوىل ،ماذا َّ
َّ
متيزن ،كيف أصبحن
منذ أكثر من عشر سنوات
وحتى اآلن ،مباذا َّ
اليوم ،وما الذي تغيرَّ بهن؟
من الفنانات
اسكندر ،إلاَّ
فكيف كانت

مرييام فارس

مرييام األكثر شهر ًة ورقصها ميَّزها

بداية مع مرييام فارس مواليد عام َّ 1983
ً
اليت بدأت تكسب
َّ
وخصوصا
أول ألبوماتها،
ً
الشهرة منذ العام  2003عند إطالق َّ
ِّ
الفن َّية ،وهي
الساحة
أغنية «أنا والشوق» ،لتحجز مكانها على
َّ
َّ
اللبنانية
عبية
الذهبية عن فئة األغنية
امليدالية
احلائزة على
َّ
الش َّ
َّ
َّ
يف الربنامج عينه ،يف رصيدها أربعة ألبومات ،وعرفت من خالل
رقصها وحركاتها على املسرح َّ
اليت جعلت اإلنتقادات تالحقها
َّ
الرقص
ليصفها
النقاد بشاكريا العرب بسبب تشابه أسلوبهما يف َّ
ِّ
ِّ
واللباس ،إلاَّ َّ
أنها حتقق ما مل حتققه زميالتها اللواتي بدأن معها
من شهرة.

مايا تخرَّجت عن فئة التَّقديم وبرزت ونجحت من خالله

مايا

وصو ً
ال إىل مايا دياب مواليد عام َّ 1977
اليت اشرتكت يف الربنامج
َّ
الذهبية ،وعملت يف
امليدالية
عن فئة التقديم وحصلت على
َّ
َّ
العديد من امليادين أبرزها عرض األزياء وهي املعروفة بقوامها
املمشوق ،كذلك إرتبط إمسها بفرقة الفور كاتس َّ
اليت بقيت معها
عدة جتارب
لسنوات عديدة قبل أن تنفصل عنها ،كما كان هلا َّ
أنها مل حتصد َّ
متثيلية أبرزها «كالم نسوان» ،إلاَّ َّ
والنجومية
الشهرة
َّ
َّ
السنة ،وأحلقته
إلاَّ بعد تقدميها برنامج «هيك منغين» منذ حواىل
َّ
بأغنية «إبن اليوزباشي» لتكون باكورة أعماهلا بعد انفصاهلا عن
عياس بعنوان
فرقتها ،وبعدها َّ
قدمت ديو غنائيا مع الفنان رامي َّ
«سوا» ،فربز إمسها خبالل سنة بني النجوم ،وإستطاعت خالل
أن تطرح امسها بني أبرزهم.
السنة املنصرم ّْ
حفالت رأس َّ

سارة موهبة واعدة لم تحظ ال بفرصها وال ِّ
بحقها بعد

مرورا بسارة اهلاني مواليد عام َّ 1986
اليت بدأت الغناء منذ صغرها
ً
ومتيزت بتأديتها للكبار أمثال أم كلثوم ،وأمسهان ،وفريوز،
َّ
خترجت من ستوديو الفن يف العام  2002 - 2001عن فئة األغنية
َّ
امليدالية َّ
األول إلاَّ
هبية ،ومل تطلق ألبومها
الطربية وحصدت
َّ
الذ َّ
َّ
َّ
وضم مثاني أغنيات،
للعام  2007الذي محل عنوان «آخر قرار»
ّ
لتعود وتطلق يف العام  2009ألبومها َّ
الثاني حتت عنوان «هيك
عددا من األغاني املنفردة ،آخرها «يا
ثم عادت وأطلقت
ً
بتعمل»َّ ،
َّ
علما َّ
أنها كانت
إليها،
األنظار
لتلفت
عادت
يت
ال
حببك»
ليل أنا
ً
َّ
َّ
ولكنها مل تنل
مرت يف الربنامج
يت
ال
األصوات
وأبرز
أقوى
من
َّ
الساحة.
على
امسها
لتثبيت
بعد
فرصتها
َّ

ليلى

ليلى تسري بثبات خطوة فخطوة

آخرا إىل ليلى اسكندر مواليد عام َّ 1984
اليت
لنصل
ً
أخريا وليس ً
َّ
ِّ
هبية عن فئة
الذ
ة
امليدالي
نالت
حني
ة
ي
الفن
خطواتها
أوىل
برزت
َّ
َّ
َّ
َّ
رقية القدمية  -الطرب العربي  -يف ستوديو الفن،
الش
األغنية
َّ
لتعود وتشارك يف العام  2004يف برنامج ستار أكادميي يف
دورته األوىل يف َّ
عددا من األغاني
الشرق االوسط ،لتصدر بعدها
ً
متثيلية
جتربة
هلا
كان
كما
ة،
واخلليجي
ة
واملصري
اللبنانية
املنفردة
َّ
َّ
َّ
َّ
مسرحية «انسان» ،وشاركت الفنان الكوييت نبيل شعيل
خالل
من
َّ
َّ
أصداء
القت
يت
ال
«الغيب»
أغنية
ا
أخري
لتصدر
«لبنان»،
أغنية
ديو
ً
ً
أن ليلى
الفنية،
الساحة
إجيابية ،وبدأت تربزها أكثر على
علما َّ
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
أن
تزوجت
املميزة
وتية
صاحبة اخلامة
وتطلقت وإستطاعت ّْ
َّ
َّ
َّ
الص َّ
تبقي حياتها َّ
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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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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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ذخيا مسعود يومل على شرف احملامي جورج طربيه

*صاحبا الدعوة واملحامي طربيه وعقيلته *

* مرسال مسعود وريتا ملكون وحضور *

بقلم كميل مسعود
سنوات وعقود مررنا خالهلا بتجارب كثرية ومل نتعلم منها درسا
واحدا ولو ملرة واحدة يف حياتنا السياسية مسؤولني كبارا وغري
مسؤولني.
فبني احلني واآلخر يطل علينا موفدون من امريكا وبريطانيا
و»جهنم احلمرا» مثلهم مثل زوار الفجر ولكن بلغة ديبلوماسية
شبيهة باجلاسوسية ..يطلبون ما يريدون .وان قلنا هلم ما نريد
يشبعوننا كالما فارغا ..اي اننا نكتفي باللقاءات معهم واقامة
الوالئم على شرفهم واخذ الصور التذكارية املادة الدمسة لوسائل
االعالم ..وينتهي االمر وكأن شيئا مل يكن.
لبنان وبعض الدول العربية عرفوا احلقيقة ال بل ادركوها متاما
فهم اذكياء ومنهم عباقرة وجنباء ولكن مل يكن لديهم الوقت
الكايف لوضع حد نهائي هلؤالء املوفدين وزياراتهم املتكررة كي
يبلغوا حكومات بلدانهم مطالب االمة اليت ما زالت حربا على ورق
او كالما بكالم منذ عشرات السنني دون نتيجة .كل ذلك بسبب
انشغاهلم باحلروب الدائرة عندهم ويف ما بينهم وبأجهزة الراديو
والرادارات المساع العامل صوتهم وبسبب االحتفاالت بالثورات
الشعبية والتآمر على بعضهم البعض وتنجري «اخلوازيق».
بان كي مون جاءنا االسبوع املاضي ضيفا عزيزا مكرما يف بلدنا
والتقى الرؤساء سليمان وبري وميقاتي.
وال داعي للخوض بنتائج اللقاءات او التوصيات او الشروط
اليت محلها لعرضها على املسؤولني اللبنانيني ..يعين انها رحلة
جديدة بافكار قدمية واالمر املهم يف الزيارة هي احملكمة الدولية
وتطبيق القرار  1701الصادر عن جملس االمن الدولي.
كان حريا ببان كي مون ان يأتي اىل اسرائيل وليس اىل لبنان
ويسأهلا عن تنفيد هذا القرار ال من اجل حماسبتها النه ال هو
قادر على احملاسبة وال حتى جملس االمن الدولي ..فلبنان نفذ
القرار كامال بينما اسرائيل ما زالت تعربد فوق اراضينا ضاربة
عرض احلائط كل قرارات االمم املتحدة وجملس االمن الدولي.
وفود غربيون وسفراء معتمدون منهم مقيمون يأتون الينا واىل
دول املنطقة ما هم اال جواسيس يزرعون الفنت واالنشقاق يف
ما بيننا وجتييش الناس على بعضها.
ان امثال هؤالء هم الذين خربوا العراق وتونس واليمن ومصر
وليبيا واليوم سورية آخر معقل يف املنطقة يف العيش املشرتك
ان مل اقل لبنان.
ما زلنا نعترب ان امريكا حتب لبنان وحتب العرب وتريد ان تنهي
مأساتهم.
سؤال نسأله ..هل كانت اصابع امريكا بعيدة عن حرب لبنان اليت
دامت سبعة عشر عاما وهل كانت امريكا بعيدة عن غزو لبنان يف
العام  1982وهل كانت بعيدة عن غزة.
هل امريكا بعيدة عن كل ما حيصل يف الدول العربية حتت شعار
شرق اوسط جديد!
سؤال آخر :متى كان الغرب يهتم بالشرق االوسط اال بعد ظهور
البرتول.
فاذا امريكا جاهلة بكل ما حيدث فقد كان حريا بنا ان ال
نتكل عليها ونضع رقبتنا حتت سكينها واذا كانت على دراية
وبالتأكيد دارية فان اخطاءنا ال ميكن مغفرتها الننا سلمناها امرنا
ومصرينا..
هذا كل ما جادت به امريكا علينا وعلى حميطنا وبان كي مون
ليس افضل من غريه..

* مرسال مسعود وريتا ملكون وحضور *

* جانب من املدعوين *

مبناسبة وجود احملامي االستاذ جورج طربيه والسيدة رفقا
عقيلته يف زيارة ابنتهما يف ملبورن السيدة مايا زوجة السيد
ايلي جاك طنوس اقام السيد ذخيا مسعود والسيدة برناديت
عقيلته مأدبة غداء على شرف الضيفني العزيزين يف دارتهما
يف منطقة كوبرغ ضمت اشهى االطباق اللبنانية واملشروبات
الروحية والفواكه.
كما دعا للمناسبة كل من السيدة نهى زوجة حبيب الياس
خمتار قرية جران املوجودة يف ملبورن لزيارة ولدها الكسي
الياس وزوجته يسرى ،السيد جورج ملكون والسيدة ريتا
عقيلته ،مرسال مسعود والسيدة ماليسا زوجته والزميل كميل
مسعود والسيدة جيزيل زوجته.
وقد رحب صاحبا الدعوة بالضيوف امجل ترحيب.
وكانت مناسبة تبادل فيها اجلميع اطراف احلديث حول التطورات
على الساحة اللبنانية والعربية.
وقد طمأن احملامي طربيه احلضور اىل ان لبنان اصبح مبنأى
عما حيصل يف املنطقة مشددا على ضرورة االنفتاح على
بعضنا البعض لتجنيب لبنان قد املمكن االخطار اليت تعصف

قنصلية لبنان العامة  -ملبورن
عمال بقانون االنتخاب  2008/25السيما املادة  106منه
وبتعليمات وزارة اخلارجية واملغرتبني نذكركم ان وزارة
اخلارجية واملغرتبني بدأت بالتعاون مع وزارة الداخلية
والبلديات االعداد القرتاع املغرتبني اللبنانيني يف
االنتخابات التشريعية املقبلة املقرر اجراؤها عام 2013
يف اماكن انتشارهم عرب البعثات الدبلوماسية والقنصلية
اللبنانية.
بناء عليه ،حتث قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء
اجلالية اللبنانية يف والية فيكتوريا الراغبني باالقرتاع يف
هذه االنتخابات للتقدم شخصيا من مكاتبها هلذه الغاية
وذلك وفقا لآللية التالية:
 ابراز مستند شخصي لبناني (بطاقة هوية او بيان قيدافرادي) يبني كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم
ورقم سجلهم.
 ملء االستمارة املخصصة هلذا الغرض وتوقيعها اماماملوظف املختص يف البعثة.
 -يقفل باب التسجيل يف 2012 - 1 - 31

باملنطقة.
وغادر الضيفان الكرميان واملدعوون يف ساعة متأخرة من
النهار شاكرين السيد ذخيا مسعود وعقيلته على هذه احلفاوة
واالستقبال.

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

جملس اجلالية اللبنانية يقيم عشا ًء ميالدياً

أحيا جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز
عشاءه امليالدي السنوي حبضور حشد كبري من
احلضور يتقدمهم من علماء ألدين مساحة مفيت
أسرتاليا ونيوزيالندا الدكتور ابراهيم أبو حممد،
ممثل سيادة املطران روبري رباط األب ابراهيم
سلطان ،ممثل اجمللس اإلسالمي الشعي األعلى
الشيخ كمال مسلماني واألب أنطوان طربيه من
دير مار شربل ،ومعتمد مشيخة طائفة الدروز
املوحدين يف سيدني سليم غطاس باالظافة إىل
جمموعة من أصحاب الفضيلة والسيادة ،ومن
السلك الدبلوماسي سعادة قنصل لبنان العام
السيد روبري نعوم وزعيم املعارضة الفدرالية
طوني أبوت ممث ًال بالوزير السابق النائب فيليب
رادوك وزعيم املعارضة يف والية نيو ساوث
ويلز السيد جون روبرتسون ممث ًال بوزيرة الضل
النائب تانيا ميهايلك ،الوزيرة أيضًا يف معارضة
الوالية النائب باربرة بريي .وعدد كبري من
رؤوساء املؤسسات واالحزاب واإلعالم املقروء
واملسموع.
إفتتح الربنامج عريف احلفل السيد إلياس
طنوس مرحبًا باحلضور ومتكلمًا عن امليالد ثم
كانت كلمة رئيس جملس اجلالية اللبنانية السيد
عدنان مرعي الذي شكر يف البداية احلكومتني
الفدرالية واحمللية على دعمهم للمجلس  ،كما
شكر جمالس البلديات واجلمعيات واملؤسسات
واالفراد .ثم ركز على االستفادة من هذه
املناسبات اجمليدة والعودة إىل الذات والعمل مبا
جيمع وال يفرق ثم دعى إىل نبذ اخلالفات و إىل
عدم تسيس هذه املناسبات لتسجيل هدف هنا
أو هدف هناك ثم توجه إىل احلضور قائ ًال" :يف
شهر احملبة وعلى مأدبة احملبة ومبحبة جامعنا يف
هذه الليله سيدنا عيسى املسيح عليه السالم،
ندعوكم إىل التعاطي والتعامل مبحبه وجترد،
فنحن نعاني من تعدد الوجوه يف التعامل ونعاني
من اإلبتسامات الصفراء ونعاني من الطعن يف

الظهر ونعاني من السباق احملموم على تسجيل
املواقف ونعاني من تسييس مناسباتنا ونعاني
من الفوقية واألنا"
ثم تواىل على الكالم كل من السادة فيليب
راودك ،تانيا ميهايلك ،الشيخ كمال مسلماني،
األب أنطوان طربيه ،األب ابراهيم سلطان ثم

املفيت الدكتور ابراهيم أبو حممد .حيث ركز
اخلطباء على معنى امليالد كما شددوا على العمل
مبا جيمع اجلالية وخيدم مصاحلها ،بعدها وبصالة
شكر إفتتح أصحاب السيادة والسماحة العشاء
امليالدي.
اننا يف جملس اجلالية اللبنانية نتقدم جبزيل

الشكر إىل راعيي املناسبة كل من البنك العربي
أسرتاليا وميشال جرجورة ،وزياد بزي ،كما
نتقدم خبالص احلب والتقدير إىل احلضور
الكريم الذي أظفى على املناسبة جوًا من األلفة
واحملبة.
االعالم
واعاله بعض اللقطات

قراصنة معلوماتية يهامجون مواقع بورصة تل ابيب وشركة «العال»
اصيبت املواقع العامة لبورصة تل ابيب واخلطوط اجلوية االسرائيلية
«العال» بالشلل االثنني اثر تعرضها هلجمات معلوماتية ،حبسب ما
اعلنت متحدثة باسم البورصة واالذاعة االسرائيلية.
واكدت املتحدثة ايديت يارون لوكالة فرانس برس «هناك هجوم
على موقع البورصة هذا الصباح .لكن من املهم توضيح ان نظام
املعامالت يعمل بال مشاكل».
واضافت املتحدثة باسم بورصة تل ابيب «هناك مشكلة يف دخول
املوقع» مذكرة بان املوقع سبق ان تعرض للهجوم يف املاضي.
وحبسب االذاعة االسرائيلية فانه يتعذر دخول موقع شركة العال
(اخلطوط اجلوية االسرائيلية) اثر تعرضه هلجوم معلوماتي.
وحذر قرصان املعلوماتية املعروف بكنية «اواكس عمر» صباح
االثنني من انه سيهاجم خالل اليوم مواقع بورصة تل ابيب

واخلطوط االسرائيلية ،حبسب ما افاد موقع اسرائيلي على االنرتنت.
وتاتي هذه اهلجمات بعد ايام من كشف قراصنة يقولون انهم سعوديون
وفلسطينيون من غزة ،تفاصيل االف البطاقات االئتمانية االسرائيلية
ومهامجة مواقع اسرائيلية عامة.
يف االثناء شجع املتحدث باسم حركة محاس سامي ابو زهري هذا «النوع
اجلديد من املقاومة».
وقال لوكالة فرانس برس «ان القراصنة العرب يقاومون اسرائيل يف
الفضاء االفرتاضي .انه دليل على ابداع الشباب العربي الذي يبتكر شكال
جديدا من املقاومة العربية واالسالمية لالحتالل االسرائيلي».
واضاف «ان محاس حتيي القراصنة العرب وتدعو الشباب العربي اىل القيام
بدوره يف الفضاء االفرتاضي للتصدي للجرائم االسرائيلية» ودعاهم اىل
«جتاهل التهديدات االسرائيلية» بالرد على هذه اهلجمات.
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صــحة

هكذا يتّقي مرضى داء السكري مضاعفاته
يتطلب داء السكري بنوعيه األول والثاني متابعة دقيقة ،إذا ما
حتدثنا عن ضرورة الوقاة بالدرجة االوىل.
داء السكري(بنوعيه األول/الذي يعتمد منذ التشخيص يف
عالجه على األنسولني والثاني/الذي يعتمد يف عالجه على احلمية
الغذائية وبعض العالجات املساعدة ـ عدا األنسولني) ،األول
يصيب من هم أقل من  40عامًا بعيدًا عن العامل الوراثي،
أما النوع الثاني فيصيب من هم أكثر من  40عامًا ويلعب
عامال البدانة والوراثة دوريهما الرئيسي فيه .ولكال النوعني
مضاعفات ،منها حتصل خالل فرتة وجيزة(خصوصًا النوع األول
وكذلك لدى غري املكرتثني للمرض) ،ومنها ما حتصل خالل
فرتات طويلة ،علمًا أن بعض املرضى الذين هم من النوع
الثاني حنيلهم اىل عالج األنسولني يف حالة عدم التزامهم
بتنظيم التغذية أو أن العالج(الفموي)أصبح عديم الفائدة،
فنضطر اىل استخدام هورمون األنسولني يف عالجهم.
املضاعفات ميكن حتديدها مبا يلي:
أو ً
ال ـ هبوط السكر وفقدان الوعي.
ً
ثانيا ـ إفراز احلامض الكيتوني.
ثالثًا ـ تأثريات على األوعية الدموية.
رابعًا ـ تأثريات على الكليتني.
خامسًا ـ تأثريات على العينني.
سادسًا ـ تأثريات على اجلهاز العصيب.
سابعًا ـ تأثريات على القدرة اجلنسية.
ثامنًا ـ تأثريات على احلمل.
تاسعًا ـ تأثريات أخرى.
هبوط السكر وفقدان الوعي
جَ
املعالون باألنسولني اىل حاالت اخنفاض مستوى
يتعرض
السكر يف الدم مما يعرضهم اىل غيبوبة نقص السكر،وهي
حالة حبد ذاتها حتتاج اىل العناية اخلاصة كون املصاب يكون
يف حالة هيجان غري واعي ليس من السهولة السيطرة عليه
والميكن أن يسرتد وعيه ّ
إال بإدخال الكلوكوز يف جسمه بأية
وسيلة .تنتج هذه احلالة بسبب عدم فهم املرض بشكل جيد
ٍ
ومستوف وكذلك جراء التأخر بتناول الطعام بعد تناول أبرة
األنسولني ،أو إن اجلرعة عالية.
فراز احلامض الكيتوني غالبًا ما تصاحب االلتهابات ،وهي حالة
خطرة على حياة املريض(والغالب ممن مل ُينظم تغذيته)حتصل
جراء إرتفاع مستوى السكر بالدم كنتيجة لنقص األنسولني
أو بسبب خلل هورموني يصيب هورمونات الكلوكاكون،
والكورتيزول ،وهرمون النمو ،واإلبينفرين ،هذا اخللل يؤدي
اىل زيادة يف حتلل الكاليكوجني(اخلزين الغذائي يف الكبد)
وكذلك حتلل الشحوم ،إضافة اىل حالة نطلق عليها إستحداث
السكر بالكبد.
حتلل الكاليكوجني واستحداث السكر بالكبد نتيجة نقص
األنسولني وزيادة اهلرمونات املضادة تؤدي إىل زيادة
شديدة مبستوى السكر بالدم ،بينما يزيد حتلل الشحوم من
مستوى األمحاض الدهنية احلرة مبصل الدم كما يزيد التحول
الغذائي لألمحاض الدهنية بالكبد وينتج عن ذلك جتمع وسائط
محضية(كيتونات/وهي األسيتون وبيتا هيدروكسي بيوتاريت
وأسيتو أسيتيت) وأمحاض كيتونية.
عندما يزداد جتمع هذه الكيتونات ستظهر يف البول ،وإذا
تأخر عالج احلالة فانها ستتحول اىل حالة ُيطلق عليها (األيض
احلامضي)واليت متتاز باألعراض والعالمات التالية:ـ
األعراض -زيادة بعدد مرات وكمية األدرار(رمبا يؤدي اىل
فقدان كبري بالسوائل منذرًا بفشل جهاز الدوران وهو يعين أن
املصاب يف حالة حرجة)،الشعور بالعطش احلاد ،إمساك ،آالم
املفاصل إضافة اىل عدم وضوح الرؤيا ،آالم البطن(خصوصًا
عند األطفال)مع/أو بدون التقيؤ ،ضعف عام مع دوار.
العالمات -لسان جاف ،جفاف العينني ،ضيق النفس(ويطلق
عليه مصطلح»جوع اهلواء» للداللة على صعوبة التهوية بسبب
التسمم حبموضية الدم)،نبض سريع وضعيف،إخنفاض ضغط
الدم،صالبة جدار البطن مع أمل أثناء الفحص،وباألمكان من
شم رائحة(األسيتون/رائحة الفاكهة الفاسدة)املميزة يف تنفس
املصاب.أن الفحوصات املختربية(اليت جيب أن تكون عاجلة
جدًا) تعطينا النتائج التالية:ـ
ـ الدم
• أرتفاع كبري بنسبة الكلوكوز مع أخنفاض البيكاربونات.
• أخنفاض .PH

• أرتفاع طفيف بالصوديوم والبوتاسيوم.
• أرتفاع عدد الكريات الدم البيضاء.
ـ البول
• وجود السكر.
• وجود أجسام الكيتون(،ليس بالضرورة وجود أجسام الكيتون
متزامنة مع إرتفاع نسبة االسكريف الدم).
العالج:
الدم
محوضية
.1
السمية جيب أن تعاجل باملستشفى مع أعطاء
ّ
السوائل الوريدية واليت رمبا تصادف العقبات بسبب تقلص
األوردة الشديد مع جتنب قدر املستطاع آلية قطع الوريد اليت
يعرفها املشتغلون بالطوارئ.
 .2إعادة توزازن السكر والبيكاربونات والصوديوم والبوتاسيوم
من خالل الفحص الدوري (كل ساعتني).
 .3معاجلة االلتهابات أينما وجدت.
 .4مراقبة عمل القلب.
تأثريات على األوعية الدموية
تأثريات داء السكري على األوعية الدموية فتشمل الشرايني،
ُ
والشرايني الصغرى فالشرايني
الشعريية .أن تصلب
الشرايني(تناقص قطر الوعاء الدموي مع فقدان اخلاصية
األيالستيكية) هو األوسع إنتشارًا واألبكر(حيصل بفرتة زمنية
قصرية بعد األصابة) بني املصابني بالسكري ،رغم أنه حيصل
لدى العديد من غري املصابني به ،لذا فان املصابني بداء
السكري هم األكثر حاجة اىل فحص القلب الدوري ومراقبة
الضغط.
صعوبة االحساس بنبض الطرفني السفليني وخصوصًا لدى
املتقدمني بالعمر ،مع بعض التغريات التجلطية يف القدمني،
وتلكؤ سريان الدم يف الطراف السفلى يعين من الناحية العملية
قصور تغذية األنسجة باملواد الغذائية اليت حيملها الدم النقي
فاسحًا اجملال لألصابة بالكانكرين(موت النسيج التفسخي).عدم
وجود امل يف األجزاء الطرفية يف اجلسم بسبب تأثر اجلهاز
العصيب فله دالالته خصوصًا لدى املصاب الذي اليكرتث جلرح
شدة خارجية أو التعرض لتلوث بسبب قص األظفار أو
أو ألي ّ
التعرض ألي درجة من درجات احلروق ،والكانكرين عادة ما
حيصل يف قدم واحدة واليت بكل تأكيد ميكن حتاشيها بالتوعية
الصحية اخلاصة مبضاعفات السكري على املريض.
تأثريات على الكليتني
حالة غري جرثومية حتصل يف الكليتني نتيجة التغريات اليت
حتدث يف الغشاء القاعدي لألنابيب الكلوية الشعرية بسبب
من تأثري السكر وأرتفاع نسبته يف الدم والذي تعمل الكليتني
على ترشيحه بشكل مستمر خالل اليوم .هناك نوعان من هذه
احلالة  ،النوع العقدي والنوع املنتشر ،وكلتا احلالتني تؤديان
اىل تصلب األنابيب الكلوية الشعرية ينتج عنه أفراز الربوتني
مع البول ،ومبرور الوقت ترتفع نسبة اليوريا بالدم نتيجة تأثر
العمل الفسيولوجي االعتيادي للكليتينن مشريًا اىل اخلطوة
األوىل حنو الفشل الكلوي(عجز الكليتني) .إن تفاقم احلالة
تستوجب ختليص اجلسم من اليوريا عن طريق ما ُيعرف بغسل
الكليتني ،أن زراعة الكلى أصبحت العالج الناجع ملثل هذه
احلاالت.
تأثريات على العينني
أحد أهم مضاعفات السكري هو ما حيصل يف العينني وهناك
حاالت يراجع فيها املصاب وهو يف وضع متقدم من املضاعفات
أو أنه فاقد للبصر ،وميكن تقسم مرضى املصابني مبضاعفات
السكري على العينني اىل:
القسم األول :مرضى تشوهات الشبكية البسيط  ،ويشمل
حصول األورام الدموية الدقيقة جدًا ،نزف الشبكية مع وجود
الفضالت(األفرازات) الدموية.
القسم الثاني :مرضى تشوهات الشبكية املعقد(اخلبيث)،
تكون أوعية دموية جديدة
ويشمل ذوي النزوفات املتعددة مع ّ
تكون النسيج الليفي.
وكذلك ّ
وبشكل عام فان حتسن الرؤيا لدى املصابني لدى مرضى
القسم األول أفضل مما هو لدى القسم الثاني.
وأوىل التغريات اليت تطرأ هي تلك اليت حتصل يف االوعية
الشعرية الدقيقة وتشمل:ـ
 .1توسع وانغالق بعضها دون أن يشعر أو يلمس املريض
أي تغيرّ .
 .2تورمات دموية ،وميكن رؤيتها بالفحص فتبدو بالفحص
على شكل نقاط محراء ـ غامقة دائرية صغرية بل دقيقة جدًا،
متباعدة عن بعضها ولكنها قريبة من أوعية الشبكية الدموية،
إنها نزوفات جمهرية وحتديدًا يف نهايات األوردة الشعرية.
 .3توسع وعدم انتظام وزيادة تعرجات أوردة الشبكية.

 .4النزوفات :وتكون دائرية منتظمة وتتواجد يف أعمق طبقة
من الشبكية.
 .5شوائب وحتديدًا الصلبة منها  ،لونها أصفر ،غري منتظمة
 ،ذات حدود واضحة وحادة ،خمتلفة األحجام ،ومصدر هذه
الشوائب هو النضوح احلاصل يف بالزما الدم الذي حتتوية
الشعريات الدموية اخلاصة بالشبكية.
 .6نشوء أوعية دموية جديدة :رمبا تنشأ من األوعية الكبرية يف
الشبكية ،تنمو هذه األوعية واليت تبدأ صغرية ورقيقة وعدمية
النسيج الرابط ،ولكن يف الغالب تكون جاهزة لالنفجار يف
ً
أي وقت
حمدثة نزيف أما يف طبقات الشبكية أو يف السائل
الزجاجي ،ولكن هذه األوعية مبرور الوقت ينشأ معها النسيج
الرابط ،والذي يشبه اىل ٍ
حد ما غمامة بيضاء .يف هذه املرحلة
واليت يبدو فيها النزف أقل لكن أنفصال الشبكية حيدث جراء
التقلص يف التالصق بني السائل الزجاجي وبني الشبكية.
التأثريات على اجلهاز العصيب
كل أنواع اجلهاز العصيب املوجود يف جسم األنسان تتأثر بداء
السكري ،احلسية واحلركية  ،السمبثاوية والبارارامسبثاوية،
األرادية والالإرادية ،ممكن أن تكون أحادية وممكن أن تكون
متعددة .أن املبدأ الرئيس يف تأثر اجلهاز العصيب هو بسبب من
مسية السكر الفائض يف الدم وتفاعالته اليت تنتج الكيتونات
ّ
واليت بدورها تؤثر مباشرة بالتغذية الدموية لألعصاب ،ويف
كثري من األحيان يعاني املصاب من ألتهاب األعصاب احمليطية
فيشكو من أمل شديد خصوصًا يف القدمني ،وأحيانًا يتحول
التأثري اىل خدر اليشعر املريض بسببه بالتأثريات اخلارجية مما
يعرضه لاللتهابات(القدم السكري ـ مث ًال) ،ويف بعض احلاالت
يعاني املصاب من ضمور يف العضالت جراء تأثر األعصاب.
التأثريات على القدرة اجلنسية
داء السكري يؤثر على القدرة اجلنسية ولكنه اليؤثر على اخلصوبة
خصوصًا وأن العامل النفسي (والثقافة الصحية املشوهة  /إن
صح التعبري) يؤثران بشكل مباشر على القدرة اجلنسية لدى
الرجال حتديدًا كونهم يقتنعون بأن األصابة بداء السكري يعين
نهاية (!) الرجولة.
إن إرتفاع نسبة السكر يف الدم تؤثر على األوعية الدموية
املغذية لألعصاب واليت تعكس التأثري على األوعية الدموية
املسؤولة عن دفع الدم يف القضيب لينتصب .أن اإلثارة
اجلنسية اليت تنتج عن االيعازات الدماغية للجهاز العصيب ومنها
التغذية العصبية لقضيب الرجل ستتأثر بشكل مباشر بارتفاع
مستوى السكر يف األوعية الدموية وبالتالي فان اإليعازات
تكون متلكئة .وميكن التعامل مع هذه احلالة األنسانية املهمة
من خالل:
 .1إزالة تأثريات العامل النفسي عن املصاب.
 .2ختفيض نسبة السكر للحدود الطبيعية.
 .3التأكد من تنظيم ضغط الدم.
 .4التأكد من خلو املصاب من التهابات اجلهاز التناسلي.
 .5باالمكان من استخدام العالجات اليت تساعد على
االنتصاب(كالفياكرا)ولكن بعد استشارة الطبيب املختص.
التأثريات على احلامل
هناك نوعان من احلاالت:ـ
األول :إمرأة مصابة بداء السكري أص ًال وأصبحت حام ًال ـ وهنا
ُيفرتض أن يتغري عالجها(إذا كانت على عالج)من حبوب عن
طريق الفم اىل العالج بهورمون األنسولني(أبر حتت اجللد) كون
العالج الفموي(أي احلبوب) تسبب تشوهات خلقية للجنني ويف
أغلب األحيان تسبب األسقاط.
الثاني :إمرأة ليست مصابة بداء السكري وإمنا تصاب مبا ُيسمى
بسكر احلمل ،وهذا النوع سببه التغريات اهلورمونية اخلاصة
باحلمل ،علمًا أن العلماء يقولون أن(احلمل هو مرآة املرأة حينما
تتقدم بالعمر) أي أن احلامل اليت تصاب بسكر احلمل فهناك
احتمال قوي ألصابتها بداء السكري مستقب ًال وبدون محل.
اىل

زيادة

السائل

إن السكري لدى احلامل يؤدي
األمنيوسي(السائل احمليط باجلنني).
ّ
املنظم على اجلنني فتنحصر بـ:ـ
أما تأثريات السكري غري

ﺻﻔﺤﺔ ٢٦

صفحة 30

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
Saturday 21 January 2012

السبت  21كانون الثاني 2012
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ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

متفرقـات

ÊäÏj‹ﬂ

„…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb

 .1تشوهات جنينية.
 .2إسقاط.
٢٧الوالدة.
ﺻﻔﺤﺔ بعد
ميت أو ميوت
. .3والدة طفل
ّ
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
 .4والدة طفل طبيعي ولكن بوزن عالي مما يؤشر اىل إحتمالية إجراء
العلمية القيصرية.
وهنا يتوجب مرعاة ثالثة أمور مهمة:ـ
ٍ
موعد أقصاه األسبوع 37
• توليد املرأة احلامل واملصابة بالسكري يف
ـ  38من احلمل خشية موت اجلنني املفاجئ سواء بالعملية القيصرية أو
بتحفيز الوالدة.
• تنظيم نسبة السكر يف دم الوليد.
• مراقبة نسبة السكر يف دم األم.

@@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰ﬂ@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a

Âˆbiç€a@ﬁbj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc

Saturday 4 June 2011

PH: 0419247261 - 96823269
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a
µÁbí@Êbu@·»�ﬂ@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc
املمتعة
السهرات
عنوان
شاهني
مطعم ومقهى جان
Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a

تأثريات أخرى

• زيادة السكر يف أي وسط يكون عام ًال مساعدًا لنمو البكرتيا والفطريات
واجلراثيم األخرى ،ومن أهم احلاالت اليت يعاني منها مصابو السكري هي
الفطريات اجللدية خصوصًا يف تلك املناطق اجلسمية اليت حتتوي على
طيات والبعيدة عن الضوء والتهوية مثل ما بني الفخذين ،املنطقة
التناسلية ،األبطني ،حتت الثدي ..اخل  ،وأن النساء عرضة ملثل هذه
األلتهابات أكثر من الرجال.
• التأثريات على الفم واألسنان :غالبًا ما يعاني مصابو داء السكري من
آالم بالفم وسقوط مبكر ألسنانهم وأن التحليل العلمي هلذه احلالة ميكن
لاللتهابات
تلخيصها على أن داء السكري ُيضعف مقاومة الشخص
FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
وكذلك يسبب خلل يف عملية اندمال اجلروح والسبب املباشر يف
ذلك هو ّ
قلة األنسولني الذي يعمل على:
 .1تزويد اخلاليا بالطاقة.
F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F
 .2التمثيل الغذائي للربوتينات واألمحاض األمينية.
 .3مينع التحلل الدهين لألنسجة الدهنية.
لذا فلما كان األنسولني قليل فأن كل النظم األساسية خلاليا
اجلسم ستتأثر  ،ويبدأ اجلسم بأعطاء عالمات األحنطاط املناعي
ضد امليكروبات ،أضافة اىل تغريات كبرية ستصيب خزين الطاقة
الرئيس ّ
أال وهو الكوالجني الناتج عن عملية التمثيل الغذائي يف
كل اجلسم.
قابلية ذوبان
قلة
من
سيعانون
بالسكري
املصابني
وعليه فأن
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF
الكوالجني مع مقاومة كبرية للهضم وزيادة يف مقاومة التحلل
احلراري مع زيادة يف قوته ،أن هذه التأثريات تنتهي اىل تثخن
بالنسيج األساسي للثة والسائل اخلاص بها مما يؤثر على اخلاصية
النفاذية للدم يف هذا النسيج ،مبعنى قلة وصول األوكسجني
واملواد الغذائية للخاليا مع تلكؤ بالتخلص من الفضالت اخللوية،
واليت ستنعكس على شكل ألتهابات مزمنة  ،مع أنبعاث روائح من
الفم وتساقط األسنان املبكر.
نصائح عامــــــــــــة
أو ً
ال ـ على املصاب بداء السكري أن ال يقلق من احلالة وأن ال
ً
أللتزامه
يبالغ بتأثرياتها(اليت ميكن السيطرة عليها وحتجيمها وفقا
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
FÏ4„ø÷]<Ì∑áF
بتوجيهات األطباء) ،وعليه ان يتعايش ويتأقلم معها ،حيث أن العلم
ﺍﳴﻐﻮﺵ
يف تطور دائم وميكن ﻛﺘﺐ
وشايف من داء السكري يف
ﺃﻛﺮﻡنهائي
أجياد حل
]÷√¯<l^Œ
<ŸÊˆä⁄
<Í¬^€jq˜]Ê
]÷<;õÁ
]÷<ºç^ﬂ
]<›^Œمدوية يف مساء الطب من أحد املختربات
أية حلظة تنطلق كصرخة
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
العاملية.
<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
ثانيًا ـ من الضروري جدًا أن يعرف املصاب بداء السكري كل شئ
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
وأي شئ عن هذا الداء.
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
السكري
احمليطني
يعرف
ثالثًا ـ من الضروري جدًا
<gﬁ^q
بداء ]<±
باملصاب<gËÅ
<ÇÈä÷] <ÏÖ]Å
]÷<ª <‹ËÜ”j
أن<Üñu
<ÇŒÊ
شئ عن
شئ وأي
]÷<'Èéكل
وكذلك الذين يعيشون معه
الداء<ÓäÈ¬ .
هذا<ÍﬁÁõ
]˜<ÎÖ]Üu
]÷<gÒ^ﬂ
<ÌÀËÜç
رابعًا ـ املفتاح الذهيب ملعيشة طبيعية مع داء السكري هو تنظيم
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
التغذية واتباع إرشادات ونصائح األطباء.
]<ÿ⁄
<Ì“ÜuÊ
مرة]<ÌÈ÷^¢
•◊<ã
خامسًا ـ حتليل نسبة <ª
ضروري
]<ÏÅÜπأمر
<Ö^ÈiÊاألقل
]÷◊<ÌÈﬁ^ﬂfعلى
واحدة يوميًا
السكري
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
خصوصًا بعد أن توفرت أجهزة فحص نسبة السكر يف الدم.
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
سادسًا ـ مراجعة أطباء الباطنية والعيون واألسنان مرة كل ثالثة
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
أشهر أمر ضروري جدًا.
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
األهمية.
“<Í⁄]Üيف غاية
الشخصية امر
سابعًا ـ االهتمام بالنظافة
“<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü
<Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê
]÷<ÇÈçÖ <ÇÈ„é
ثامنًا ـ تناول اخلضروات الطازجة هي الباب اليت تفضي اىل حياة
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
ونفسيًا وحتى عصبيًا.
مستقرة صحيًا وجسديًاJ∞vq^ﬁ
¬◊<Ó
“^<^⁄Ê <kﬁ
]÷<ÌÈqÉÁ€ﬂ
]÷<ÏÇ◊f
<Ìõ^ËÜ⁄Ê
<k÷]áنسبة
أرتفاع
تعاني من
حامل
‚<ÂÑلكل
املستمر
تاسعًا ـ االهتمام الطيب
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
السكر يف دمها.

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

<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF
<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
<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü
]<k÷]á<^⁄
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
~<l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Ü
¬<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf
]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
]÷◊JÏÑËÑ
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
<ÿ”e
<·]Ü
˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰ﬁ] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
<‰ﬂ¬ <Õ
Ü√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<ª <ÏÇÒ]Ö <Óœfj÷ <Ÿ^.] <]Ñ‚ <ª <Ì√â]Ê <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
•^<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ
]}^< ¬<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà
]J^„¬]Áﬁ
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
]÷<ÌﬂjÀ
‚<ÂÑ
<‡⁄
∂<^√È
™<tÜ
<Óju
]÷<Í�âÁ
<kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏<ò≥<%Ê
�
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì
ÊÜ√⁄
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe <gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
]÷JÌ ^øﬂ÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j
<‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü
˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

*أجمل ليالي السهر*

*السهرة العامرة*

�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

*شربل طوق واألصدقاء*

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

*فروج الجنة ماهر واألصدقاء*

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

ملهى ومطعم جان شاهني املشهور يف بانكستاون حمطة الذين احتفلوا بأعياد ميالدهم جورج وسناء وداليا مع األهل
<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
وحممود
<Ì÷^ëهدى
وعقيلته
السيد سليم
زواج
واألصدقاء
الفرح الدائم وملتقى العائالت
<oÈu
<ÊàËÅ]Ö^e
<ª <‡ËÁ¬Çπ]Ê
]˜‚<ÿ
وأعياد<‡⁄
<<]ÅÇ¬Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
<^€7Áu
الراقية واملناسبات السعيدة ∂√^<
ابن
أكرما
اللذان
رنا
وعقيلته
حممود
واحلاج
سارة
وعقيلته
تؤمنه
الذي
العائلي
اجلو
يف
املتعددة .يطيب السهر وحيلو
]<^ﬂ«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áﬁ] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^ﬂÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ
ادارة املربع باشراف صاحبه الوجه البشوش اجلنتلمان عمه صالح القادم من امريكا دترويت  -متشيغن ومن الذين
<Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
جان شاهني والربنامج الفين الشرقي اجلميل مع الفنان جاؤوا لالسرتاحة من عناء العمل صاحب فروج اجلنة ماهر
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gﬂËá
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New salary package finally passes Sleiman upbeat about 2012, Berri
warns of conspiracy

Ministerial Council. Wednesday, January 18, 2012

BEIRUT: The Cabinet
finally passed another
salary increase package
Wednesday, despite the
strong reservations of
Labor Minister Charbel
Nahhas, who threatened
at one point not to sign
the new agreement. The
new agreement, which
won the support of 19
ministers, stipulates that
the minimum wage would
rise from the current
LL500,000 to LL675,000
and keeps the transportation and education allowances unchanged until a
new draft law on these issues is approved by the
Parliament.
The newly approved legislation means that the
Cabinet has given its seal
of approval to an earlier
agreement reached between the private sector
and the General Labor
Confederation (GLC) and
sponsored and orchestrated by Prime Minister
Najib Mikati.
According to the plan,
employees earning between LL500,000 and
LL1 million would receive a maximum salary
increase of LL200,000,
while wages ranging between LL1 million and
LL1.5 million would be
increased by LL250,000
and salaries exceeding
LL1.5 million would rise
by LL300,000.
The Cabinet also authorized Nahhas to prepare a
draft law that would allow
the government to set the
minimum rates for daily
transportation and edu-

cation allowances.
Nahhas had insisted on
adding the transportation
allowance to the basic
salary, but this proposal
won the support of just
10 out of the 29 ministers who attended the
session.
The minister had argued
that transportation and
education allowances
run contrary to the labor
law, reiterating his view
that the Shura Council
had backed his position
in its last verdict issued
two weeks ago.
Political sources told
The Daily Star that Nahhas remained adamant
in his position during
the discussions, despite
confirmed reports that
MP Michel Aoun and Mikati had agreed during a
dinner Tuesday night not
to block any agreement
reached by the ministers.
The sources added that
Nahhas risks putting himself in an awkward position with his bloc, which
is headed by Aoun, if the
minister refuses to sign
the Cabinet decision.
However, the sources
added that Nahhas may
not have been aware that
Aoun and Mikati had held
a dinner Tuesday in which
the subject of wages was
high on their menu.
Mikati assured Nahhas
during the Cabinet discussions that he has no
intention of overstepping
the prerogatives of the labor minister.
The prime minister
stressed that he would

push aggressively for
the agreement reached
by the Cabinet and expects Nahhas to fully cooperate with the government for the sake of the
country, employees and
workers.
In theory, Nahhas should
sign the Cabinet decision
and then send it to the
president, prime minister
and finance minister for
approval.
It is unclear, however,
whether Nahhas will urge
the Shura Council to revoke the new agreement
on wages.
The Cabinet has passed
four previous wage plans,
all of which were rejected
by the Shura Council for
failing to conform with
labor laws.
Concerns are mounting
that independent labor
unions and teachers may
call for a general strike
and
demonstrations
across the country if the
Cabinet tries to enforce
a wage agreement that
they view as unfair.
Some labor unions feel
that GLC has betrayed
the workers by compromising their demands.
After emerging from
Wednesday’s Cabinet
session, Nahhas refused
to answer reporters’
questions on whether he
would refrain from signing the new salary deal.
Apart from the salaries,
the Cabinet agreed to provide advance payments
for the Finance Ministry,
Telecoms Ministry, Higher Relief Committee and
Council for Development
and Reconstruction. The
government also approved a donation from
the United States to the
Lebanese Army.
Telecoms Minister Nicolas Sehnaoui said the
Cabinet has provided
him with funds to buy
and install 7,000 landlines to meet growing
demand.

BEIRUT: President Michel
Sleiman struck an upbeat note
Wednesday about the New
Year, saying 2012 would be a
good year for Lebanon, while
Speaker Nabih Berri warned
that the region was facing “a
dangerous conspiracy” to
create a new Middle East in
order to stoke sectarian and
ethnic tensions. Both Sleiman
and Berri delivered speeches
during a meeting with the consular corps based in Lebanon,
a day after the president addressed Arab and foreign diplomatic corps based here.
In his speech, Sleiman expressed his belief that this
year would be “a good year.”
He said it was important for
Lebanon to overcome the
repercussions of the global
economic crisis and the reverberations of the Arab Spring
uprisings in the region, according to a statement from
Baabda Palace.
“We have to protect our domestic arena and improve the
practice of our democracy
so that Lebanon can remain
a pioneer in practicing democracy in the region, which
is witnessing movements
demanding a shift to democracy,” Sleiman said.
He urged the Cabinet to act on
draft plans under discussion
such as the proposed election
law for the 2013 parliamentary elections and administrative decentralization.
The president said the Cabinet’s recent approval of decrees to begin drilling for oil
and gas in Lebanese waters
would boost investors’ confidence in the economy as
soon as exploration gets under way.
Addressing the consular
corps, Berri warned of attempts to incite sectarian
strife in the region.
“The region is witnessing a
huge conspiracy and an extremely dangerous [drive to
create] the so-called Great
Middle East, by manipulating
ethnic, sectarian and confessional factors,” Berri said.
He said Lebanon has so far
dissociated itself from the
“evils” as a result of the upheavals in the Arab world.
“God willing, the conspiracy

[to ignite] sectarian strife will
not succeed in Lebanon,” he
said, calling on Lebanon to
play a role in not only protecting its Christians and sects
but also confronting attempts
to sow divisions.

Referring to Lebanese fears
that the 10-month turmoil in
Syria might spill over to Lebanon, Berri said: “Should strife
or partition happen in Syria,
God forbid, won’t this reflect
on Lebanon?”

BEIRUT: Syria risks plunging
deeper into violence and even
civil war because President
Bashar Assad “listens to nobody” inside or outside the
country calling for change,
Druze leader Walid Jumblatt said. A veteran politician
whose ties with Damascus
have ebbed and flowed over
decades of shifting alliances,
Jumblatt said he had no contact with the Syrian leader
since meeting him in Damascus seven months ago in the
early weeks of Syria’s uprising.
The United Nations says more
than 5,000 people have been
killed in Assad’s crackdown
on protests. Armed insurgents
are increasingly fighting back.
Syria says foreign-backed
“terrorists” have killed 2,000
soldiers and police.
“I am more and more concerned about the possibility that Syria will plunge into
more violence and ... maybe
civil war,” Jumblatt told Reuters in an interview at his Beirut home.
The longer the violence rages,
the greater the threat of rifts
between Syria’s Sunni Muslim
majority and Assad’s minority
Alawite sect, an offshoot of
Shiite Islam, he added, citing
reports of sectarian killings
in Homs, a mixed city which
is also a stronghold of protesters and insurgents. Syria
also has Druze, Christian and
Kurdish minorities.
Jumblatt said that from the
start of the crisis in March
Assad had ignored calls from
the United States, China, Russia and his former ally Turkish
Prime Minister Recep Tayyip
Erdogan to defuse the revolt
by swiftly enacting political
reform.
Instead, Assad blamed a “conspiracy” against Syria and at-

tempted to crush the popular
uprising by force.
“There was a very close political and family relationship
between Bashar and Erdogan.
But ... he listens to nobody,”
Jumblatt said. “Up till now he
has refused to listen to the
rightful demands of the Syrian
people for a new Syria.” An
Arab League initiative, which
calls for Assad to withdraw
troops from protest centers,
free detainees and start talks
with the opposition, offered
the only hope of a solution,
Jumblatt said, but prospects
were bleak “unless a miracle
happens.”
There is a “slow but sure decaying of the Syrian situation.
It’s fatal,” he added.
The turmoil in Syria has fueled
tensions in neighboring Lebanon where Syria has many allies, including Hezbollah, as
well as foes who resent the
nearly three decades of Syrian military presence which
ended in 2005.
Hezbollah leader Sayyed
Hasan Nasrallah has defended Assad and said he should
be given the chance to implement political reform, while
anti-Syrian Sunni former
Prime Minister Saad Hariri has
openly called for the downfall
of the Syrian president.
“We have to insist on trying
to isolate Lebanon from the
Syrian problem,” Jumblatt
said. “There is a need for the
Lebanese to talk to each other
and mainly the leaders of the
main ... Shiite and Sunni communities.”
Criticizing his former ally Hariri
for rejecting political dialogue
unless Hezbollah hands its
weapons to the state, as other
Lebanese armed groups did
after Lebanon’s 1975-90 Civil
War, Jumblatt said Hariri’s
stance “leads nowhere.”

Jumblatt slams Assad, declaring he ‘listens to nobody’
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Search at collapsed building
site called off, 27 dead

EU readies new sanctions on Syria, Russia opposes move

Anti-regime protesters flash the victory sign as they march during a
demonstration at the mountain resort town of Zabadani, Syria.

DAMASCUS/BEIRUT: The
European Union prepared
Wednesday to tighten sancRescuers carry a body at the scene of a collapsed building in tions against Syria over its
Beirut’s Ashrafieh district, Lebanon, Monday, Jan. 16, 2012. repression of anti-regime
(The Daily Star/Hasan Shaaban)
protests, as long-time Damascus ally Moscow warned
BEIRUT: The death toll weeks earlier.
against punitive measures.
According
to
several
acThe move came as Syria acfrom Sunday’s building
collapse in Beirut stands counts, a loud noise had cused Qatar of fueling the criat 27 and search opera- been heard behind the sis by financing and arming
tions have ended, Interior building on New Year’s rebels, a day after Damascus
Minister Marwan Charbel Eve, prompting the own- flatly rejected Doha’s proer to place metal support posal to send in Arab troops
said Tuesday.
to quell the unrest.
“This morning, we called poles on both sides of In Brussels, diplomats said
off the rescue operation the building.
EU foreign ministers are set
and rescue vehicles have Residents said it had to slap fresh sanctions on
been pulled out,” Charbel been too difficult for Syria at a meeting Monday,
told the Kataeb-run Voice them to move elsewhere adding 22 individuals and
and blamed the owner, eight companies to an existof Lebanon.
He said the deaths in- Michel Saadeh, for not ing blacklist.
cluded 11 Lebanese and taking the appropriate “As long as the repression
measures to address the continues we will step up our
16 foreigners.
restrictive measures,” said
Charbel said five Leba- issue.
one diplomat, speaking on
Prime
Minister
Najib
Minese and seven foreigners were among the 12 kati established a com- condition of anonymity.
tenants who were pulled mittee Monday to inves- No details were immediately
available on the new targets.
out alive from the rubble. tigate the cause of the The EU has already agreed
The seven-story build- collapse as Beirut Pros- 10 rounds of sanctions
ing collapsed at about 5 ecutor George Karam against the regime of Presip.m. Sunday in the Fas- launched a probe into dent Bashar Assad, with
souh neighborhood of the incident.
some 120 people and comJudicial sources told The panies targeted so far by an
Ashrafieh.
Charbel said that no more Daily Star Tuesday that EU assets freeze and travel
people were believed to residents who survived ban. It is also enforcing an
be missing under the the collapse due to their arms embargo and a ban on
rubble. Reports that a presence outside the imports of Syrian crude.
number of foreigners building were being in- The news comes as the Syrwere missing turned out vestigated, in order to de- ian pound hit a record low
termine whether Saadeh Wednesday of 71 to the dolto be inaccurate.
lar on the black market, with
The building had been had informed them of the one observer saying it has
home to more than 20 risks the building faced. been hit by the political criSudanese, as well as The sources also said that sis, including the repercuspeople from the Philip- Judge Raja Abi Nader has sions of sanctions.
pines, Egypt and Jordan. been tasked with inspect- The EU move would come on
While they had not an- ing buildings adjacent to the heels of a pledge by U.S.
ticipated such a sudden one that was leveled for President Barack Obama
to double efforts to force a
collapse, neighbors and safety reasons.
change of regime in Syria
A
funeral
procession
residents of the building who had not been will be held Tuesday for and as the U.N. Security
inside said Monday there the Lebanese victims as Council struggles to agree
had been warning signs Ashrafieh observes a day on a resolution on Damascus’s crackdown on dissent.
of structural problems of mourning.
Russia, which insists the

Syrian opposition is as much
to blame for the violence as
the regime, warned against
Western calls for punitive
measures.
Speaking at his annual news
conference, Foreign Minister
Sergey Lavrov said vetoholding Security Council
members Russia and China
would stand firm against foreign intervention and said
Russia was not obliged to
provide any explanation for
arms deliveries to Syria.
“We will insist – and we
have an understanding with
our Chinese colleagues that
this is our common position
– that these fundamental
points be retained in any decision that may be taken by
the U.N. Security Council,”
Lavrov said.
“If somebody intends to use
force ... it will be on their conscience. They will not receive
any authority from the Security Council,” said Lavrov,
who also emphasized that
Russia and China oppose
any sanctions against Syria.
“We don’t consider it necessary to explain ourselves or
justify ourselves, because
we are not violating any international agreements or
any [U.N.] Security Council
resolutions,” Lavrov said on
heavily criticized arms shipments to Syria.
In London, British Prime
Minister David Cameron
said there was “growing evidence” that Iran was supplying weapons to Syria, with
Lebanon’s Hezbollah channeling some of the arms and
described President Bashad
Assad as a “wretched tyrant.”
He promised that Britain
would “lead the way” in
tightening sanctions and asset bans against Syria.
“There is now growing evidence that Iran is providing

a huge amount of support,”
Cameron told lawmakers.
“There have been interceptions of some shipments by
Turkey which are particularly
interesting.
“People should also know
that Hezbollah is an organization standing up and supporting this wretched tyrant
who is killing so many of his
own people.”
The U.N. says that of the
5,400 people killed since
protests erupted in March,
400 have lost their lives
since the observers arrived.
Moscow and Beijing used
their vetoes at the U.N. Security Council last October
to block a Western-drafted
resolution that would have
threatened Damascus with
“targeted measures.”
Syrian state media stepped
up its rhetoric against Qatar
ahead of a meeting of the
Arab League Saturday and
Sunday, which will discuss
the future of the observer
mission.
The Gulf state “can help
Syria get out of its crisis ...
by stopping its financing of
armed [groups] and the trafficking of weapons” to insurgents, government newspaper Tishrin charged.
Damascus routinely blames
the violence in Syria on
“armed groups” and “terrorists” backed by foreign powers pursuing an agenda of
regime change.
On Tuesday, Syria dismissed the Qatari call for
Arab troops to be deployed
to halt the bloodshed. The
Qatari proposal is not on the
League’s agenda but could
still be discussed, a bloc official said.
Meanwhile, a delegation of
the opposition Syrian National Council arrived in
Cairo to press the League to
adopt resolutions by the U.N.
human rights council accusing the regime of “crimes
against humanity.”
The U.N. pledged this week
to assist the Arab mission
deployed in Syria since last
month, saying it would start
training the bloc’s observers
within days.
But the rebel Free Syrian
Army has demanded bolder
action from the world body,
urging it to “act quickly

against the regime through
Chapter Seven of the U.N.
Charter to maintain peace.”
Chapter Seven provides for
U.N. forces to initiate military
action, not simply act in selfdefense.
Diplomats at the United Nations said experts from the
15 members of the Security Council held prolonged
talks Tuesday on a proposed
Russian resolution on Syria
without getting closer to U.N.
action on the bloodshed.
“There were more than four
hours of talks but they only
touched on the preparatory
paragraphs,” one Western
diplomat said.
Fresh violence Wednesday
claimed seven lives, after at
least 20 civilians were killed
Tuesday, the Syrian Observatory for Human Rights
said.
Security forces and pro-regime militias killed three civilians in Idlib province, and
a soldier and a defector died
during clashes in the same
region, according to the London-based watchdog.
Another two civilians were
reportedly killed by heavy
machinegun fire in the flashpoint city of Homs.
A tenuous truce was reportedly holding in Zabadani,
near the Lebanese border,
where troops had been fighting anti-Assad rebels, residents said.
“As of now there is no shelling and no gunfire. It is quiet.
But the army is still surrounding the area,” said one
Zabadani resident who gave
her name as Rita.
Syrian forces backed by
tanks attacked the hill resort
Friday in the biggest military
offensive against insurgents
since the Arab monitors began work on Dec. 26.
Michel Kilo, a dissident Syrian writer who spent six years
in jail, said the struggle in
Syria was at an impasse.
He criticized the rebel Free
Syrian Army for risking dragging Syria into “chaos without end” but said Assad’s
pledge on the one hand to
use an iron fist to crush “terrorists,” while also issuing
an amnesty for criminal acts
committed during the uprising, showed he had become
a “desperate man.”
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Sleiman pledges to resume arms talks Berri and Mikati launch Litani river project

Berri held a 30-minute closed-door meeting with Mikati
prior to the ceremony.

Sleiman said Lebanon has been able to preserve its stability despite regional tensions.
BEIRUT: President Michel to Lebanon through broth- Sleiman hailed the govSleiman vowed Tuesday erly ties, and Lebanon has ernment of Prime Ministo work for the resump- an interest in seeing the ter Najib Mikati for being
tion of all-party talks Arab League plan succeed able to move forward on
to discuss Hezbollah’s and in finding a politi- a number of projects, inweapons. “I underscore cal solution to the crisis, cluding the electricity law
my intention to continue which has hampered its and the beginning of disefforts to provide the nec- economic growth ... and cussions over prison and
essary conditions for the caused the death of inno- electoral reform. He said
resumption of dialogue cent lives,” Sleiman said movement toward maribetween the various par- during the meeting, which time demarcation meant
ties, in order to protect took place at the Presi- Lebanon would soon be
the Lebanese and to make dential Palace in Baabda able to begin to search for
oil.
every effort to agree on a to mark the new year.
“Amid
the tense regional
defense strategy for Leb- The president said deanon,” Sleiman said in a velopments in the region atmosphere Lebanon has
speech to the Arab and should not detract from been able to preserve its
stability, avoid the reperforeign diplomatic corps the Palestinian cause.
based in Lebanon.
“All these developments cussions of the global fiBoth Sleiman and Parlia- [in the region] cannot dis- nancial crisis and attract
ment Speaker Nabih Berri tract the attention of the a lot of investment,” he
have stepped up efforts in Arab people from the Pal- said.
recent months to resume estinian cause,” he said, The president praised
the all-party National Dia- adding that change in the Lebanon for the Lebanese
logue.
region instead proves the Army for its role in comHezbollah’s arsenal con- need to increase efforts bating terrorism.
tinues to be a contentious to solve the Arab-Israeli However, he also reiterated condemnation of
issue, and a roadblock to struggle.
recent
attacks on United
the talks. The party says “Democracy and justice
it will hold on to its weap- require the establishment Nations Interim Force in
ons to defend Lebanese of a free and independent Lebanon, and the praised
territory in the absence of Palestinian state,” he continued commitment of
participating states.
a strong military force in said.
Lebanon. It refuses to put He reiterated Lebanon’s “We hope that the current
the issue on the agenda of rejection of naturalization strategic review between
National Dialogue, while of Palestinians living in the UNIFIL and the army will
the March 14 coalition country. “Lebanon rejects come up with suggestions
says it will not go into dia- any form of naturalization, that will improve the full
logue without discussion owing to the [Palestin- implementation of resoluof the arsenal.
ians’] right of return,” he tion 1701, which Lebanon
Turning to Syria, Sleiman said, and added the inter- is committed to,” he said,
urged the neighboring national community must in reference to the resolucountry to end its internal not forget its commitment tion that ended the 2006
crisis. “Syria is connected to the Palestinian people. war with Israel.

BEIRUT: Speaker Nabih
Berri and Prime Minister Najib Mikati launched
Tuesday the Litani River
project, which aims to
provide potable water
for between 330,000 and
340,000 residents and irrigate 15,000 hectares of
agricultural land.
The first phase of the project will start within weeks
and last for five years.
Speaking during the ceremony at the Grand Serail,
Mikati said the project will
channel “around 110 million cubic meters of water
annually from the Qaroun
reservoir to the south.”
“Twenty million cubic
meters of [it] will be potable water for around
100 towns and villages
and 90 million cubic meters will irrigate around
15,000 hectares of agricultural land,” he said.
Mikati explained that
this project can only be
achieved by boosting
stability to protect Lebanon from “great and imminent” challenges.
The prime minister also
said it was a “dear occasion today to announce
the launching of this vital
project to invest in the
most important natural
resources which make
Lebanon distinct and
which were, and still are,
a major reason behind Israel’s designs toward our
land.”
Mikati also said the project was among steps to
encourage people to remain on their land and to

make it fertile again.
Around 85 percent of
phase one’s $330 million
budget will come from the
Arab Fund for Social and
Economic Development
and the Kuwaiti Fund for
Arab Economic Development, which Berri and
Mikati thanked for their
support.
Berri hailed the project,
calling it a “chapter of
victory against Israel.”
“Finally but not lastly,
we witness today one of
the chapters of victory
against Israel in Lebanon
and with generous Arab
aid,” he said.
Berri touched on repeated attempts to launch
the project over past decades.
“LL 45 million was allocated to finish this project in 1954 and it was
defended by late MP
Hamid Franjieh,” said the
speaker. Ibrahim AbdulAal, a Lebanese engineer,
first developed the idea
of diverting water from
the Litani River for agricultural and development
more than 60 years ago.
Prior to the ceremony,
Berri held a closed-door
meeting with Mikati.
Attending the ceremony
at the Grand Serail were
Deputy Prime Minister
Samir Moqbel, Energy
Minister Jibran Bassil, Information Minister Walid Daouk, Health
Minister Ali Hasan Khalil,
Finance Minister Mohammad Safadi, Economy
Minister Nicholas Nah-

has, Minister of State for
Administrative Development Mohammad Fneish,
Transport Minister Ghazi
Aridi, Environment Minister Nazem Khoury and a
host of lawmakers.
Also on hand was Fouad
Siniora, former prime
minister and head of former Prime Minister Saad
Hariri’s Future parliamentary bloc, Kuwait’s
Ambassador to Lebanon
Abdul-Aal Kinaa and Abdul-Wahab al-Badr, the
head of the Kuwaiti Fund
for Arab Economic Development.
Nabil Jisr, the head of the
Council of Development
and
Reconstruction,
signed the project’s contract on behalf of Lebanon
while Marzouq Khurafi
signed it on behalf of the
company that will lead
the construction.
Speaking after the ceremony, Siniora praised the
project and thanked the
Arab Fund for Social and
Economic Development
and the Kuwaiti Fund for
Arab Economic Development for providing the
bulk of the funds.
Sinora called for seeking
the support of Arab funds
in implementing projects
to boost the electricity
sector, arguing that the
funds provide loans with
low interests. He also
urged the government to
follow up on the process
of contract-awarding in
that sector, while ensuring that it’s carried out
transparently.
The Litani project will
be implemented in two
phases.
The first phase will channel water from the Qaroun
Reservoir to the south,
while the second phase
will provide agricultural
land with irrigation networks and facilities,
along with land rehabilitation.
The CDR will prepare the
needed studies for the
second phase in 2012.
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Obama: Syria violence unacceptable

US President Barack Obama (R) speaks as King Abdullah II
of Jordan looks on during a meeting in the Oval Office at the
White House in Washington, DC. (AFP Photo/Jewel Samad)

DAMASCUS/ WASHINGTON: Obama condemned
as “unacceptable” Tuesday Syria’s continuing
crackdown on protesters
and repeated his call for
President Bashar Assad’s
government to leave power.
“We’re continuing to see
unacceptable levels of violence inside that country,
and so we will continue to
consult very closely with
Jordan to create the kind
of international pressure
and environment that encourages the current Syrian regime to step aside,”
Obama said after White
House talks with Jordan’s
King Abdullah.
Meanwhile, Syria said
Tuesday it would not object to extending an Arab
League mission to monitor its compliance with a
peace plan, but ruled out
any deployment of Arab
troops as proposed by
Qatar to halt 10 months
of deadly unrest.
It warned that such a
move would serve to
“worsen the crisis ... and
pave the way for foreign
intervention,” the foreign
ministry said.
“The Syrian people refuse
any foreign intervention
in any name. They will oppose any attempt to undermine the sovereignty
of Syria and the integrity
of its territory,” it said in a
statement.
“It would be regrettable
for Arab blood to flow on
Syria’s territory to serve
known [interests],” the

ministry added, without
elaborating.
In an interview with U.S.
television aired over the
weekend, Qatar’s emir,
Sheikh Hamad bin Khalifa
al-Thani, said he favored
sending Arab troops to
Syria to “stop the killing.”
The Arab League is due
to meet on Syria Saturday
and Sunday and is expected to discuss the fate
of its widely criticized observer mission in the violence-stricken country.
“The outcome of the
contacts that have taken
place over the past week
between the Arab League
and Syria have affirmed
that Syria will not reject
the renewal of the Arab
monitoring mission for
another month ... if the
Arab foreign ministers
call for this at the coming
meeting,” an Arab source
said Tuesday.
Some Arab countries
say the monitors need a
broader mandate to help
stop violence, if the mission is to be continued,
but sources said that
Syria would reject any
expanded mandate and
would not permit monitors into “military zones”
that are not yet agreed.
From its base in Turkey,
the Free Syrian Army has
called on the 22-member
Arab League to “quickly
transfer the case of Syria
to the U.N. Security Council,” in a statement signed
by its leader Riyadh alAsaad, a dissident colonel.

The United Nations has
pledged to assist the
Arab mission deployed
in Syria since last month,
saying Monday it would
start training the bloc’s
observers within days.
But the defector force is
seeking much bolder action from the world body
and urged the international community to “act
quickly against the regime
through Chapter 7 of the
U.N. charter to maintain
peace.”
The United Nations Security Council’s robust
Chapter 7 provision allows for U.N.-backed
forces to initiate military
action, rather than merely responding when attacked.
U.N. chief Ban Ki-moon
Monday said “the situation in Syria has reached
an unacceptable point,”
and urged the Security
Council to respond with
“seriousness and gravity
and in a coherent manner.”
However, tough action by
the Security Council has
been repeatedly blocked
by Damascus allies China
and Russia, which vetoed
a Western draft United
nations resolution in October of 2011 that would
have condemned Assad’s
regime.
Russia, which has accused the West of eyeing
Libya-style regime change
in Damascus, distributed
Monday its second draft
resolution that blames
both sides for the crisis
and opposes strong United Nations action, Western diplomats said.
France dismissed the
Russian draft Tuesday,
saying that it fell “very far
from responding to the
reality of the situation in
Syria.”
Syria’s warning against
the deployment of Arab
troops comes amid signs
of stronger coordination
between the military and
political opponents of

President Bashar Assad’s
regime.
The Syrian National
Council, a political umbrella group, said it has
opened a liaison office
and hotline with the FSA
to follow developments
on the ground.
The FSA claims to have
gathered some 40,000
fighters under its command since an anti-regime revolt broke out in
Syria in mid-March. The
crackdown on dissent
has since cost more than
5,000 lives, the U.N. estimates.
A media adviser to a top
Syrian army defector,
General Mustafa Ahmad
al-Sheikh, said last week
that a special council is
being set up to oversee
all military operations.
Meanwhile, reports that
Syrian troops fighting
rebels in the town of Zabadani near Lebanon
had agreed Tuesday to
a cease-fire under which
the army would withdraw
and insurgents would
leave the streets, a senior
opposition leader in contact with residents said.
Rebels in the town, 30
kilometers from the capital Damascus, have been
resisting tank fire and
mortar shells for several
days.
“Tank bombardment has
stopped. Preachers are
broadcasting the agreement from the minarets
of Zabadani,” Kamal alLabwani told Reuters.
In more violence Tuesday,
at least 14 civilians were
killed, including eight
who died as a blast hit a
minibus in the northwestern province of Idlib, the
Syrian Observatory for
Human Rights said.
A senior military official
in Israel, meanwhile, said
his country had serious
concerns about what will
happen to “huge stockpiles” of chemical and
biological weapons if the
Assad regime collapsed.
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Report blames Ethiopian
flight crew for 2010 crash

Public Works and Transport Minister Ghazi Aridi, center, speaks during a press
conference about the final investigation report of the Ethiopian plane crash at Rafik Hariri
International Airport in Beirut,and appears on his left, Lebanese Pilot Mohammad Aziz,
Lebanon, Tuesday, Jan. 17, 2012. (The Daily Star/Mohammad Azakir)

BEIRUT: Lack of experience
and mismanagement by the
flight crew of Ethiopian Airlines ET409 were likely the
main reasons behind its fatal
crashing shortly after it took
off from Beirut’s two years
ago, Lebanese pilot Mohammad Aziz said Tuesday, quoting the final report into the
incident.
However, Ethiopian Airlines
rejected the report, defended
its pilots’ training levels and
accused the investigative
team of bias and as lacking
evidence.
In the wake of the fatal Jan. 25,
2010, crash that claimed 90
people, a joint investigation
committee, managed by Lebanon’s Civil Aviation Authority,
was established to probe the
incident and was composed of
Lebanese and Ethiopian representatives along with individuals representing Boeing, the
plane’s U.S. manufacturer.
During the news conference,
Aziz said a loss of control
caused by “the flight crew
mismanagement and the aircraft speed altitude heading
and attitude ... inconsistent
flight control” were the probable causes of the crash.
The report added that weather
and time of the day also contributed to the crash as well as
the flight crew’s inexperience
and “a loss of situation awareness to subtle incapacitation.”
It said the co-pilot was unable
to intervene at the right time
to assist the craft’s pilot. The
co-pilot’s inability was due to
a heavy meal that affected the
sleep of crew members.
The report, which exculpates
Lebanon from responsibility in the incident, also said
the Ethiopian pilot had only

51 days of flight experience
with the model of Boeing aircraft - 737-800 – that crashed
shortly after taking off from
Rafik Hariri International Airport, Beirut.
In response to the report,
Ethiopian Airlines accused
Lebanon’s investigation team
of bias and having presuppositions about the cause of the
crash.
“We are not surprised that the
investigation process in the
last couple of years was used
only to justify the speculation
made publicly before the beginning of the investigation
process,” Tewolde Gebremariam, Ethiopian Airlines’ CEO,
said in a statement released
hours after the news conference.
He also said that the investigative authority was biased,
lacked evidence, incomplete
and did not present the full account of the accident, adding
that Lebanon’s report ignored
crucial information such as
security footage and declined
to provide a detailed profile of
passengers.
Another Ethiopian Airlines official said that there was evidence indicating that the plane
exploded in the air.
“Facts clearly indicate that
there could be a disintegration of the aircraft due to explosion in the air, which could
have been caused by a shootdown, sabotage, or lightening
strike,” said Capt. Desta Zeru,
VP Flight Operations of Ethiopian Airlines, according to the
statement.
Tewolde also defended the pilots, saying they were properly
trained and qualified. – Additional reporting by Wassim
Mroue
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Applications from East Hills Elec- Warning of crisis ‘worse than GFC’, says World Bank
torate groups invited for 2012 Envi- THE World Bank has five-week high as upbeat The US, the world’s largest unemployment and very
that the globe mining figures and hopes economy, is expected to low debt,” he said.
ronmental Trust Research Program warned
risks a deeper recession for a Greek debt deal grow 2.2 per cent this year, Mr Shorten said Australia

Member for East Hills,
Glenn Brookes MP, is encouraging local environmental groups to apply
for major environmental
research grants under the
Environmental Trust’s $1
million Environmental
Research Program.
Mr Brookes said funding
was available for grants
of up to $200,000 - or
higher for projects demonstrating strong justification - as well as seeding research grants up to
$20,000.
“The 2012 Environmental
Research Program is providing $1million for research projects that help
address environmental
problems in NSW,” Mr.
Brookes said.
“The
Environmental
Trust has recognised the
importance of NSW communities having sound
information to help them
adapt to the extreme
events associated with
climate change and has
made this a priority research area.”
Minister for the Environment, Robyn Parker, said
this funding program
will provide support to
researchers working to
improve our knowledge
of regional impacts of
climate change at the
local level in NSW, helping communities to understand and respond to
those impacts, whether
they are related to floods
or heat effects or bushfires.
“Priorities for funding

under the 2012 Environmental Research Program include research
addressing the human
health and social impacts of climate change,
including the impacts on
people from bushfires,
extreme weather events
and water and air quality,” said Ms Parker.
“The funding will also
support research projects which help us better understand regional
impacts and risk of
emergencies as well as
projects exploring or developing cost-effective
technologies that will
enable us to adapt to
the impacts of climate
change.”
The Environmental Research Program assesses major grant applications in a two-stage
process, beginning with
Expressions of Interest
(EOI) across two categories:
• Major category – Grants
up $200,000 (or higher
with strong justification)
for Climate Change research.
• Minor category - Up to
$100,000 for Biodiversity and Conservation or
Resource Efficiency and
Sustainability research
The EOIs are peer-reviewed and assessed by
a Technical Committee
and successful applicants invited to submit
full applications. Full applications are invited for
grants of up to $20,000
for seeding research.
Guidelines, application
forms and more information is available on
the Environmental Trust
website at www.environmentaltrust.nsw.gov.au.
Applications are open
until 5pm on 10 February
2012.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

than the 2008-09 crisis,
with any recovery likely to
be longer as Europe’s debt
problems and slowdowns
in key countries such as
India threaten growth.
As the Gillard government
warned on Wednesday
night that Australia would
be “hit by the huge challenges in the global economy” while expressing
confidence that the nation
would weather the storm,
economists predicted further interest rate cuts as
the Reserve Bank sought
to insulate the local economy.
The World Bank warned
that the crisis in Europe
could trigger a credit
freeze that threatened to
be worse than the 2008
crash that sent Wall Street
investment bank Lehman
Brothers bankrupt and
ushered in the worst economic shock since the
Great Depression.
It predicted a slump in
commodities prices - key
drivers of Australian exports - and forecast global
growth of only 2.5 per cent
this year and 3.1 per cent
in 2013. This is down from
its projection in June last
year of a 3.6 per cent annual global growth for the
next two years.
“The world economy has
entered a very difficult
phase characterised by
significant downside risks
and fragility,” the bank’s
twice-yearly Global Economic Prospects report
said. The global economy
grew at an estimated 2.7
per cent rate last year.
Unlike in 2009, when continuing strong trade with
China and a timely government stimulus spared
Australia from a recession,
the pain would be more
broadly felt in a second recession.
The stockmarket shrugged
off the report, with Australian shares closing at a

pushed the S&P/ASX 200
index 2.3 points higher at
4217.9.
The World Bank report
warned that growth in key
Australian markets such
as India was slowing, driven largely by domestic inflation-fighting activities. It
said this, combined with a
recession in Europe, “raises the risk that the two developments reinforce each
other, resulting in an even
weaker outcome”.
China appeared to be the
only continuing bright
spot. World Bank chief
economist Justin Lifu
Lin told a briefing in Beijing that China’s forecast
growth of 8.4 per cent this
year - down from 9.1 per
cent last year - remained
relatively high even as the
country tried to dampen
“overly fast” growth in
parts of the economy.
“If China can maintain its
growth, it’s good for the
world, providing support
for commodities markets
and growth in other countries,” he said.
He added that while China’s growth was good, the
country still needed to undertake further economic
reforms to ensure another
two decades of expansion.
Mr Lin said the worldwide
slowdown would affect
China’s
export-driven
economy, “but the Chinese government is one
of the less indebted in the
world. If necessary, it has
relatively large room for
manoeuvre to stimulate
the economy.”
The World Bank cut its
2012 growth forecast for
developing countries from
6.2 per cent to 5.4 per cent,
for high-income countries
from 2.7 per cent to 1.4 per
cent, with Europe now expected to contract 0.3 per
cent compared with its
previous forecast of 1.8
per cent growth.

and Japan is expected to
emerge from last year’s recession with growth of 1.9
per cent. India is forecast
to grow at 6.5 per cent.
The report said even
achieving the weaker
outcomes was “very uncertain” considering the
risks.
“The downturn in Europe
and weaker growth in developing countries raises
the risk that the two developments reinforce one another, resulting in an even
weaker outcome,” it said.
High deficits and debts in
the US and Japan, as well
as a slow-trend growth in
gross domestic product
(economic output) in other
high-income countries,
“could trigger sudden adverse shocks”.
World Bank Development
Prospects Group director
Hans Timmer told a briefing in Beijing oil prices
would fall by 28 per cent
and metals prices would
fall by 30 per cent, with
commodities exporting
countries hit hard.
Acting Treasurer Bill
Shorten said the outlook
for the coming year appeared even more challenging than last year.
“There is no doubt we’ve
got a tough year ahead of
us,” he said.
“There are huge challenges in the global economy
and these will inevitably
impact on our economy
and our budget.”
Mr Shorten said the adverse conditions were already hitting the budget,
with $20 billion ripped
from government revenues in just six months,
according to the latest update.
“But in the face of these
major threats in the global
economy, Australians can
be confident in our strong
economic fundamentals:
we’ve got solid growth,
contained inflation, low

was recently awarded the
coveted gold-plated AAA
rating from all three global
ratings agencies for the
first time. “So while our
economy and our budget
will obviously be hit by
the huge challenges in
the global economy, we
have a proven track record, having fought off the
global recession and the
worst the world can throw
at us.”
But opposition Treasury
spokesman Joe Hockey said the World Bank
warnings highlighted the
importance of running a
strong budgetary policy.
He called on the government to reduce “Australia’s credit card bill” and
weatherproof the economy in case of further instability.
Mr Hockey called on the
government to take measures to boost productivity.
“Improving productivity
will increase the competitiveness of the economy
and protect it against potential shocks,” he said.
Economists
predicted
further interest rate cuts
as the global economic
turned down.
“China will not save us
this time,” said BT Financial Group chief economist Chris Caton.
“It will be a means of
transmission rather than a
means of protection.”
But he said Australian authorities were well placed
to respond to any downturn through monetary
and fiscal policies.
JPMorgan
economist
Ben Jarman said the real
question for Australia was
not so much the global
economic conditions but
whether the European
crisis sparked a financial
contagion.
He said beyond the short
term the outlook was
stronger.
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Mandatory pre-commitment AVO granted against for- Bob Katter insists his party
over poker machine reform
can win in Queensland
mer
NBN
head
Greg
Willis
my aim, says Andrew Wilkie

AVO ... Greg Willis leaves
Hornsby Court. Picture: John
Grainger Source: The Daily
Telegraph
Independent MP Andrew Wilkie...giving fresh signals over
poker machine reform. Picture: Ray Strange. Source: The Daily
Telegraph

FEDERAL Independent
MP Andrew Wilkie says
he is still working to have
mandatory pre-commitment for poker machine
users introduced by 2014,
despite suggestions the
government could delay
the change until 2016.
“I’m still working to
achieve my agreement
with the prime minister,
which in essence is that
mandatory pre-commitment be implemented in
Australia in 2014,” Mr
Wilkie told ABC Radio on
wednesday.
The Tasmanian politician
met Prime Minister Julia
Gillard in Hobart on Sunday and has repeatedly
said he would not discuss
the detail of those talks
until later this week.
But he has already agreed
there was a way to go and
his focus was on getting
the proposed reforms to
poker machine gambling
right.
“It was always going to
be this way ... because my
written agreement with
the Prime Minister is a
handful of sentences,” he
said.
“But there’s an abundance
of detail that will underpin
those few sentences and
that’s what we’re working
on this week.”
As part of a 2010 agreement Mr Wilkie made with

Labor to support it to minority government, gamblers would be required
to pre-set a limit on how
much they could lose on
high-stakes poker machines.
Alternatively, high-bet
poker machines could
be reprogrammed to cap
losses at $120 an hour,
rather than $1,200 an
hour. Low-bet machines
would not require precommitment cards.
Mr Wilkie denied he was
being “fudged off” by Ms
Gillard.
“Julia Gillard signed an
agreement with me. She
knows she did,” he said.
“She knows the pressure
is on her to deliver on that
agreement.”
Mr Wilkie said reports
mandatory pre-commitment was off the table
were wrong.
“There’s some speculation that we are talking
about voluntary pre-commitment,” he said.
“Well, let me make it
clear. Voluntary pre-commitment, in other words
where it’s voluntary for
people to set a limit - it
does not work and I would
not agree to that.
“And if it came to that,
I would walk away from
the agreement” to support Labor in the Lower
House.

THE former head of program delivery at the federal government’s National
Broadband Network has
consented to a two year
apprehended violence order taken out by his exwife.
Greg Willis, 61, from Pymble, appeared on tuesday
in the Hornsby Local Court
where he consented to the
order sought by Tonianne
Disney, 58, whom divorced
him eight years ago.
The application for the order by Constable Paul Murphy of the Kuringai local
area command at Hornsby
states that Mr Willis and
Ms Disney “were married
for 25 years....and have
been divorced for eight
years”.
“During the marriage [Ms
Disney] stated to police...
the defendent was physically, emotionally and
sexually abusive towards
her. Police spoke to [the
couple’s adult] sons who
corroborated the violent
nature of the marriage”.
In the application Ms Disney alleged that Mr Willis
turned up at her house on
Sydney’s north shore uninvited on December 17
and tried to kiss her and
then argued with her.
Ms Disney said she told
him “This is my bloody
house don’t call me, we
are divorced, we have had
our time [together]. Don’t
tell me what to do, don’t
come to this house. Don’t
call me. We are divorced,

Court ... Tonianne Disney. Picture: John Grainger Source:
The Daily Telegraph

Queensland Independent MP Bob Katter has formed a new
party. Picture: Megan Slade Source: The Courierwe have had our time to- political
Mail

gether.”
Ms Disney alleged in her
application that she “has
fears for her safety and is
concerned that [Mr Willis]
will return to her address
with unwanted advances”.
Magistrate Daphne Kok
made a two year apprehended violence order “by
consent and without admissions”.
He must not assault, molest, harass, threaten,
intimidate, stalk or “otherwise interfere” with Ms
Disney.
He must also not approach
within 50 metres of her
workplace or her house,
or contact her, except
through her lawyer.
If Mr Willis fails to comply
with the conditions of his
AVO he may be arrested
and charged and could
face a fine of up to $5500
and two years in jail.
Mr Willis joined the the
federal government’s National Broadband Network
Company in September
2009 and left a year later.
Since then the millionaire
businessman has worked
as a consultant on telecommunications issues at
his firm Newton Capital.
Prior to working at the
NBN, Mr Willis was general manager of program delivery at retail giant Coles
and held several senior
executive positions at Telstra, entertainment company Warner Brothers Inc
and Oracle Systems.

FEDERAL Independent
MP Bob Katter insists
his party could still win
a mandate to govern
Queensland in its own
right.
His fledgling Katter’s
Australian Party is contesting the state poll,
which is yet to be called.
Mr Katter repeated on
wednesday his vow not
to climb into bed with
Labor or the Liberal National Party if the election
result is tight, saying his
party is only interested
in governing in its own
right.
“If the trend continues
we are almost certain to
be the front runners in
the election,” he said, citing a Galaxy poll late last
year showing 29 per cent
of respondents were likely or very likely to vote
for the party.
“But we are not going
into coalition government
with anyone; we don’t
want to be contaminated
by either of them.
“They’ve proved themselves to be nothing
more than radioactive
material which will contaminate anyone who
touches them.”
Mr Katter said his party
could provide stable government through a multiparty parliament, similar
to many throughout the
world.
“That would obviously

involve us exercising
enormous power which
we would do responsibly, but we are not going
to sell our people out by
climbing into bed through
ministerial limousines.”
The party’s Queensland
leader Aidan McLindon
said Labor and the LNP
were both vulnerable after turning their backs on
their core bases.
“The Labor Party used
to protect the assets of
the state and stick up for
workers and it’s clear the
old school Labor Party no
longer exists, and there’s
no National or Country
party anymore in terms
of regional issues,” he
said.
“Both major parties are
now almost identical.”
He admitted the party’s
aim of governing in its
own right was “ambitious
and audacious”.
But he insisted it wasn’t
outside the bounds of
possibility.
“If that trend continues
and (our vote) goes up
another six per cent then
this election could very
well be a three-horse
race.”
Mr McLindon believes
Queenslanders will go to
the polls in two months
time.
“If I was a betting man I’d
put the Guinness on hold
for March 17, that’s for
sure,” he said.
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PM Julia Gillard warns of international mining fight at WTO Is this our most expensive
for the government to investi- and is a particular barrier to
carpark in Sydney?
gate the claims.
emerging local businesses

Julia Gillard has vowed to take mining companies that lock
Australian companies out of domestic resources projects to the
World Trade Organisation. Source: Supplied

JULIA Gillard has vowed to
take mining corporations that
lock Australian companies
out of domestic resources
projects to the World Trade
Organisation.
The Prime Minister said she
was “extremely concerned”
about anecdotal evidence that
Australian suppliers were being discriminated against in
mining industry contracts that
specified the use of Chinese
equipment and suppliers.
“Any clear evidence of this will
be taken by us to the World
Trade organisation because it
is in breach of the rules and it
is not giving Aussie manufacturers a fair go,” she said.
“So my message would be,
for people who have got this
anecdotal evidence, (is) that
we need to take it to the next
stage ... and if clear evidence
is available then we will certainly do everything we can to
process the case internationally, because it’s not fair to
Aussie manufacturers.
The Australian Industry Group
has warned that overseasbased prime contractors are
giving preference to subcontractors and suppliers in
their country of origin “under explicit or implicit local
preference arrangements and
practices”.
The warnings contained in
a submission responding
to government moves to increase local participation in
major projects were rejected
by mining industry figures
yesterday, who said as much
as 88 per cent of resource
project procurement was of
Australian products.
They said Australian manufacturers, where they were
overlooked, frequently failed
to compete on cost and the

complexity of some major resource projects was beyond
local capabilities.
The AI Group submission will
reignite debate over whether
the nation’s manufacturers,
who are facing the impact of
a high dollar and rising input
costs, are failing to receive
a share of the benefits of the
mining boom.
It also calls for Defence procurement to be included in
the government’s moves to
improve the participation of
Australian industry in major
domestic projects.
Last year, Julia Gillard moved
to increase incentives for major projects to use Australian
content, making more than $6
billion in federal grants contingent on Australian companies
being given a “fair” chance to
obtain work in them.
In October, the Prime Minister
said she would chair a “whole
of government” taskforce with
manufacturing leaders and
unions to help a sector that
shed 53,000 jobs last year.
A spokeswoman for Industry
Minister Greg Combet said
last night claims that Australian suppliers were locked out
of projects had been put to
the federal government by a
number of groups.
“If there was evidence to support these claims, the government would investigate,” the
spokeswoman said.
“Preferential arrangements,
such as those highlighted by
the Australian Industry Group,
may contravene World Trade
Organisation rules and if supported by evidence would be
subject to action by the federal government at the World
Trade Organisation.”
Opposition industry spokesman Sophie Mirabella called

“Dumped cabinet minister
Kim Carr failed to investigate
this issue; Greg Combet must
now get to the bottom of it,”
Ms Mirabella said.
The Australian Manufacturing Workers Union’s acting
national secretary, Mike Nicolaides, said pressure to
use overseas suppliers was
“certainly not unknown to us
in the mining industry as I understand it”.
“Our strong preference would
be for the principal contractor
to maximise Australian content,” Mr Nicolaides said.
“If they are going to use our
resources, they should be
leaving something behind.”
The Australian Industry Participation Plans unveiled by
Ms Gillard and Senator Carr,
then the industry minister,
last year were designed to
provide greater assurance
that Australian suppliers had
an opportunity to compete on
level terms in bidding for government-supported projects.
In its submission, the AI Group
says that “in major mining
projects,
overseas-owned
mining companies often give
preference to suppliers from
their country or origin”.
“More recently, there is increasing evidence that major,
Australian-based mining companies, under arrangements
explicitly or implicitly linked
to raw materials supply contracts with China, are required
to give preference to Chineseproduced capital equipment
and other inputs used in Australia.”
AI Group said Australian
manufacturers were often
disadvantaged by an undue
emphasis on upfront costs
rather than “whole of life”
costs, which could skew the
emphasis towards lower quality goods and services and
neglect the costs of maintenance and support.
The submission argued that
local producers were required
to produce to stringent Australian and international standards, while imported alternatives faced less rigorous
enforcement.
Local businesses were disadvantaged by selection criteria
that required a record of supply in other countries. “This
favours offshore suppliers

and domestic suppliers of innovative goods and services,”
the submission said.
Australian Mines and Metals
Association acting chief executive Geoff Bull said “we’d
love to be able to use more
Australian contractors as
suppliers” in major West Australian gas projects.
He said the complexity of
some of the major projects,
particularly LNG projects, was
beyond the capacity of Australian manufacturers. Some
also struggled to complete on
cost.
Mr Bull said he was not aware
of any pressure from China
or other interests for offshore
procurement.
The Minerals Council of Australia’s acting chief executive,
Chris Fraser, said market realities dictated that the Australian minerals industry had
a strong interest in the development and maintenance of a
vibrant and competitive local
supplier industry.
“Minerals Council of Australia
member companies already
make substantial purchases
locally on major projects and
generally achieve high levels
of Australian content,” Mr
Fraser said.
“In 2009, the mining industry’s total demand for goods
and services was $85.7 billion, of which $75.8bn (88 per
cent) was supplied by local
industry,” he said.
“The data simply does not
support the claim the mining
industry is not using substantial local content.”
A University of Sydney study
by Don Scott-Kemmis, released last November, suggested there had been an expansion of local production,
with entrepreneurial firms
developing and building new
equipment and selling it locally and overseas.
In 2010, the West Australian
Department of Commerce
commissioned an independent assessment of the ability
of the local steel fabrication
industry to secure module
contracts from energy and
mineral projects.
It found that local fabricators
were not tendering for large
packages because they often
lacked the physical capacity
to do the work.

Secure Parking World Square Carpark in Sydney CBD.
Picture: Craig Greenhill Source: The Daily Telegraph
CARPARK operators are reap- values, parking levies, oping millions of dollars a year erational running costs and
in profits by charging up to various demand and supply
$200 a day - simply because factors. No two carparks are
they can.
the same therefore rates are
With the industry estimated to tailored accordingly.
be worth just under $1 billion, “The single greatest element
motorists are being forced to affecting rate increases over
pay as much as $22 per hour the past decade has been the
in Sydney’s CBD.
imposition of the NSW govA six-hour stay at Secure Park- ernment parking levies, which
ing’s World Square premises are now over $2100 per bay
on George St costs $77 plus per annum.”
$22 for each additional hour. Do you know somewhere
A 10 to 11-hour stay costs a cheap to park? If so, where?
staggering $187.
Tell us below.
It’s $89 for three hours at No. 1 According to financial records,
Martin Place and $72 for three Wilson Parking earned $4.2
hours at Atrium, Pitt St.
million in profit last year, with
A Secure Parking spokesman net earnings of $18.3 million
said the high World Square in the year to June 30 up from
rates were imposed by Syd- $14.1 million the year before.
ney City Council to deter peo- The privately-owned company
ple driving into the city. Rates built 20 more carparks, taking
in other carparks were driven its total to 229.
by demand..
Secure Parking did not lodge
“The formula used (to deter- financial records with the
mine rates at World Square) is Australian and Investments
enforced on us by council. It’s Commission.
to deter people from coming Around the state, motorists
into the city by car and park- are also being stung by exing long term,” the spokes- cessive rates including Seman said.
cure Parking’s Medica Centre
“The reason parking is expen- Car Park in Hurstville which
sive at Martin Place is because charges $26 for six hours and
it’s right bang in the centre of Wilson Parking’s Miller St staSydney, it’s the most expen- tion in North Sydney which
sive real estate and demand is charges $58 for three hours.
extremely high and that drives Gerard McLennan, co-creator
up the price.”
of carpark price comparison
Wilson Parking charges $69 website carparking.info, said
for three hours at Darling rates generally rise between 3
Park, $65 for three hours at and 10 per cent annually. “The
Clarence St and $59 for four expensive parking is spread
hours at Citipark on the cor- around the most densely
ner of Kent, Market and Sus- populated areas of the city,”
sex Sts.
he said.
Wilson Parking CEO Craig “On the flip side, there are inSmith said: “There are a wide dependent carparks scattered
variety of factors that deter- around the city that provide
mine carpark rates. These fac- more reasonably priced parktors include land and building ing.”
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603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
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