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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
 
 

CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·fl˛a@
åÏ∏@…‹�fl@ÔflbËm¸a@äaã‘€a@…�”ÏnmÎ

<Í“4⁄˘] <ÇÈ√íj÷] <‡⁄]ài
<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_

HXô@›Óñb–n€aI

<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
<‹⁄˘] <ª <ƒÈ Ö <ŸÊˆä⁄

<«ÌËÖÁÀ÷]» <Ì÷^œjâ˜] <±c
<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}˝]»

<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘]
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^flvfë_
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u
<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„fl÷] <…Á◊e <±c
<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ]
<–Àfi <ª <^fl◊}Å <ÇŒ <·Á”fi
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu
<Ì÷^õc <^„fi]Áfl¬ <HÌ√õ^œj⁄
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄

J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
<Çu_ <·^“ <Ä^flπ] <]Ñ„e
<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]<kfä÷]<›ÁË<Ñfl⁄<lÜq<:÷]

<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˝]

DNM<î<Ì€jj÷]E

ZCá€a7:aD@Ä€@ã�fl@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@fib‡«˛a@›uä
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏflåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

<≈^€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
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄

<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

bÓ€bn„c@Ôöäb»flÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnfl@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé

DNM<î<Ì€jj÷]E

<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]

<:÷]<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

åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚fl@Å6”a@ÈÓiÏu@
›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n„

DNM<î<Ì€jj÷]E

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

شهّيب: لن نعود إىل »14 آذار« و«شو بيشتغل فايز شكر؟« 

القضاء أمام لغز ليلة املازوت: »اهلل أعلم«
االنشغال  يزال  ال  فيما 
واملازوت  الكهرباء  مبلفي 
تبلغ  اشده،  على  االمحر 
نتائج  االول  امس  لبنان 
اجرته  الذي  التحقيق 
السورية  السلطات 
زورق  خطف  حادث  يف 
قبالة  لبنانيني  لصيادين 
االسبوع  العريضة  بلدة 
الوقت  هذا  يف  املاضي. 
النضال  »جبهة  عضو  أكد 
النائب  الوطين  الوطين« 
مشاركة  أن  شهّيب  أكرم 
يف  جنبالط  وليد  النائب 
من  عشر  الرابع  ذكرى 
اىل  عودته  تعين  ال  شباط 
صفوف 14 آذار، قائاًل »لن 
نعود اىل قوى الرابع عشر 

من آذار،
وعلم من مصادر مطلعة ان 
أكدت  السورية  السلطات 
يف حتقيقها ما كانت قالته 
ان  االوىل من  اللحظة  منذ 
املياه  داخل  كان  الزورق 
واذ  السورية.  االقليمية 
تكتمت املصادر على باقي 
ال  انه  ذكرت  التفاصيل، 

من  يقرتب  ان  احدا  ميكن 
دون  من  املنطقة  هذه 
اجليش  من  مسبق  اذن 
كان  واجليش  اللبناني، 
املعطيات  بكل  علم  على 
منذ  باحلادث  احمليطة 
اللحظة االوىل، ومنذ تسلم 
املوقوفني، مع  الشخصني 
ومن  الثالثة  الضحية  جثة 

ثم تسليم القارب.
اعرب  آخر،  صعيد  على 
امام  اجلمهورية  رئيس 
زواره عن اهتمامه باالسراع 
قانون  مشروع  اجناز  يف 
وملف  العامة،  املوازنة 

جيوز  ال  »اذ  التعيينات 
حتت اي عنوان وقف عجلة 

الدولة«.
وقال هؤالء إنه ال جيوز ان 
وجهات  يف  التباين  حيول 
ملركز  مرشح  حيال  النظر 
تعيينات  امتام  دون  ما 

ضرورية يف الدولة.
العماد  عن  نقل  وفيما 
ميشال عون رفضه تعيني 
شبطيين  أليس  القاضية 
القضاء  جمللس  رئيسة 
االعلى نظرا اىل قلة الوقت 
اخلدمة،  يف  هلا  املتبقي 
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على  العقوبات  تشديد  مع 
الرئيس  ابدى  طهران، 
امس  جناد  امحدي  حممود 
بالده  استعداد  االول 
احملادثات  اىل  للعودة 
النووي،  بربناجمها  اخلاصة 
تأثريات  اية  واستبعد 
الغربية  للعقوبات  سلبية 
اجلديدة على ايران، مؤكدا 
ان الضغوط لن ترغمها على 
التخلي عن سياساتها، مبا 
فيها االستمرار يف ختصيب 

االورانيوم.
يف رد ضمين على تصرحيات 
الغربيني  املسؤولني 
طهران  طالبوا  الذين 
طاولة  اىل  بالعودة  اخريا 
امحدي  املفاوضات، صرح 
لكرمان  زيارته  خالل  جناد 

جناد يبدي استعداد طهران للمحادثات النووية
مشروع قانون ايراني مينع 

تصدير النفط إىل أوروبا
يف جنوب ايران، كما نقل 
االلكرتوني  املوقع  كالمه 
»انهم  الرمسي:  للتلفزيون 
يتحججون بان ايران تتجنب 
االمر  بينما  املفاوضات 
نتجنب  مل  كذلك...  ليس 
املفاوضات؟ الطرف احملق 

ال خيشى التفاوض«.
امريكيون  زعماء  وكان 
واوروبيون عربوا يف االيام 
ان  يف  املهم  عن  االخرية 
تعود ايران اىل مفاوضات 
 »1+5« مع جمموعة  »جدية« 
الدائمة  اخلمس  )الدول 
االمن  العضوية يف جملس 
يف  مؤكدين  املانيا(،  اىل 
الوقت عينه ان الكرة االن 
مع  االيراني،  امللعب  يف 

الرئيس ميقاتي مستقبال يف السرايا نظريه املجري أوربان

Full Ad and 
details on  
Backpage

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

الناشطون  يستعد 
املصريون الشباب لتنظيم 
اجلمعة  جديدة  تظاهرات 
امضوا  بعدما  )امس(، 
الليل معتصمني يف ميدان 
القاهرة،  بوسط  التحرير 
للثورة  األوىل  الذكرى  يف 
اليت أسقطت نظام الرئيس 

حسين مبارك.
شبابية  27 جمموعة  ودعت 
التظاهر  اىل  االقل  على 
اجل  من  )امس(  اجلمعة 
اليت  الثورة  اهداف  حتقيق 

»اخوان« مصر ال يدعمون 
مرشحاً إسالمياً للرئاسة
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حلويات   La Galetteيف مرييالندز
Patisserie

La Galette

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

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

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160
02 9637 4441

وة
قه

ن 
جا

جلسة هادئة مع فن

www.lagalette.net.au

La Galette حلويات
عنوان الجودة والنظافة

مواجهة  إىل  األوضاع  تتجه 
الدولي  األمن  جملس  يف 
السورية  األزمة  حول 
األسبوع املقبل بني موسكو 
عربية  ودول  جهة،  من 
وأوروبا،  واشنطن  تدعمها 
متسك  مع  ثانية،  جهة  من 
القرار  مبشروع  طرف  كل 
جملس  إىل  سيقدمه  الذي 
سيستمع  الذي  األمن 
العام  األمني  إىل  الثالثاء 
نبيل  العربية  للجامعة 
احلكومة  ورئيس  العربي 
الشيخ  قطر  خارجية  وزير 
ثاني  آل  جاسم  بن  محد 
دعم  سيطلبان  اللذين 
امللف  لتدويل  اجمللس 

السوري.
وقال العربي، يف القاهرة 

تقارير عن عشرات القتلى وخطف 11 من الزوار اإليرانيني

موسكو منفتحة ومتمّسكة مبشروعها يف جملس 
األمن: خطوطنا احلمراء قائمة

سيتوجه  انه  االول،  أمس 
هو  السبت  نيويورك  »إىل 
وذلك  قطر  وزراء  ورئيس 
األمن  جملس  مع  لالجتماع 
وإبالغه  االثنني  الدولي 
بقرار جملس وزراء اخلارجية 
العرب بشأن سوريا وطلب 

مصادقته عليه«.
وقال مندوب جنوب أفريقيا 
ترتأس  الذي  باسو سانغ، 
هلذا  األمن  جملس  بالده 
ومحد  العربي  إن  الشهر، 
سيجتمعان مع جملس األمن 

ظهر الثالثاء املقبل.
وكان وزراء اخلارجية العرب 
دعوا األحد املاضي احلكومة 
إىل  واملعارضة  السورية 
»بدء حوار سياسي جاد يف 
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اعالنات
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervision تقدم لك جهازًا بقيمة 499 دوالرًا 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 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشة بيتك

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

نقدم لكم أكثر  من 230 قناة 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:

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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.

S p e c i a l i s e  i n  I T  c o m p u t e r ,  w i r e l e s s , 
T e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g 

s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n s i t e  r e p a i r s . 
w e  c a n  a l s o  p r o v i d e  y o u  w i t h  S a t a l i t e 

A n t e n n a  a n d  f r e e  t o  a i r  s o l u t i o n .

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

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au

أكثر من 29 حمطة راديو 
عربية

$379 
Installed
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: اكرم املغّوش
مكتب لبنان: رامي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116
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وكالة بيع 
اللوتو 

املحظوظة
منها تم شراء 

بطاقات 
اليانصيب رابحة 

املاليني
390 ألف دوالر 

و88735 دوالرا 

Lucky Len . No1

و16 مليون دوالر و 200 ألف دوالر
صحف - هدايا - صب مفاتيح - بطاقات 

لكافة املناسبات
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 

Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

الحظ رئيس اجلمهورية ميشال 
يبدأ  االقتصاد  »أن  سليمان 
عن  االعالن  فور  بالتحسن 
النفط  عن  التنقيب  رحلة  بدء 
إجراء  على  وشدد  والغاز«، 
وفق  اإلدارية  التعيينات 
اىل  مشريًا  املعتمدة«،  اآللية 
بها  متر  اليت  التجارب  أن 
املنطقة منذ حنو عام »جيب أن 
نظامنا  لتحصني  حافزا  تكون 
االداء  وحتسني  الدميوقراطي 

واملمارسة بشكل صحيح«.
وأضاف خالل  استقباله وفدا 
من البقاع الغربي وراشيا، ضم 
الوزير وائل ابو فاعور ونواب 

املنطقة ورؤساء بلديات، »أن 
يفرتض  بات  املتوازن  االمناء 

تطبيق الالمركزية االدارية«.
يف  شكر  فاعور  ابو  وكان 
بداية اللقاء لرئيس اجلمهورية 
البقاع  ملنطقة  االخرية  زيارته 
الغربي وقلعة راشيا اليت وجه 
اىل  االستقالل  رسالة  منها 

اللبنانيني.
مجال  النواب  الوفد  وضم 
وزياد  سعد  وانطوان  اجلراح 
غامن،  وروبري  القادري 
سليمان  وهيب.وعرض  وأمني 
نقوال  االتصاالت  وزير  مع 
ومع  وزارته،  عمل  صحناوي 

سليمان شّدد على إجراء التعيينات اإلدارية:

بدء التحّسن االقتصادي بالتنقيب عن النفط والغاز
االعلى  للمجلس  العام  االمني 
نصري  اللبناني   - السوري 
البلدين  بني  العالقات  خوري 
ونتائج التحقيقات اليت أجرتها 
شأن  يف  السورية  السلطات 
احتجازمركب الصيد قبالة بلدة 
الفائت. االسبوع  العريضة 
االقتصاد  وزير  من  واطلع 
على  حناس  نقوال  والتجارة 
املازوت،  أثري عن موضوع  ما 
التفتيش  رئيسي  ومن 
وديوان  عواد  جورج  املركزي 
على  رمضان  عوني  احملاسبة 
اخلطوات املتخذة للتحقيق يف 

هذه املسألة.

»القوات  حزب  رئيس  نوه 
ببيان  جعجع  مسري  اللبنانية« 
السوري«  الوطين  »اجمللس 
لتصويب  مدخال  ميثل  »الذي 
لبنان وسوريا«.  بني  العالقة 
صحايف  مؤمتر  يف  وقال 
عقده يف معراب انه »تضمن 
نقاطًا عمليًة السيما االعرتاف 
سيدة  حرة  دولة  بلبنان 
وخصوصا  احلدود  وترسيم 
واعادة  شبعا،  مزارع  يف 
والغاء  االتفاقات  يف  النظر 
اللبناني- األعلى  اجمللس 

العالقات  وتفعيل  السوري، 
وضبط  الديبلوماسية 
األمين  الدور  وانهاء  احلدود 
جلنة  وتأليف  االستخباراتي 
ملف  ملعاجلة  مشرتكة  حتقيق 

املعتقلني واملفقودين«.
ولفت اىل ان مالبسات حادثة 
الفتى  واستشهاد  العريضة 

»وهي  تتوضح  مل  محد  ماهر 
سياسية  رسالة  عن  كناية 
موجهة اىل من يعنيه األمر«، 
طلب  اىل  احلكومة  داعيا 
السورية  احلكومة  من  اعتذار 
معها  العالقة  فلتقطع  »واال 

وتلجأ اىل جملس األمن ».
بالنفس  »النأي  ان  واوضح 
متسائال  التدخل«،  عدم  يعين 
سياسة  بني  نوفق  »كيف 
الطويلة  واملرافعات  احلكومة 
اخلارجية  وزير  بها  قام  اليت 
)عدنان منصور( يف اجتماعات 
جامعة الدول العربية ملصلحة 
مناشدا  السوري؟«،  النظام 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي 
اىل  واضحة  تعليمات  اعطاء 
وزير اخلارجية للنأي بالنفس 

»بالفعل وليس بالقول«.
اليت  »املضايقات«  وانتقد   
الالجئني  بعض  هلا  يتعرض 

»وجوب  مؤكدا  السوريني، 
اجلميع  على  القانون  تطبيق 
اختيار  يتم  ان  وليس 

املعارضني للنظام«.
وعن فضيحة املازوت األمحر، 
نشهد  األوىل  »للمرة  قال: 
الرقابية  األجهزة  بني  اتفاقًا 
وأدعوها  والقضائية، 
االدارات  مع  باالشرتاك 
وحتديد  القضية  متابعة  اىل 

املسؤوليات«.
الحظ  الكهرباء،  ملف  ويف 
هو  التظاهر  طرح  »من  ان 
عن  املسؤول  نفسه  الطرف 
»مل  سائال:  الطاقة«,  وزارة 
على  الطاقة  وزير  ُيقدم  ال 
ال  من  على  الكهرباء  قطع 
يتم  وملاذا  الفاتورة؟  يدفع 
استبعاد صناديق التنمية عن 
ألنها سرتاقب  التمويل؟ هل 

التنفيذ؟«...

املستقبل  كتلة  عضو  استغرب 
دعوة  عراجي  عاصم  النائب 
رئيس تكتل التغيري واالصالح 
اىل  عون  ميشال  النائب 
موضوع  على  احتجاجًا  التظاهر 
والوزارة مع  الكهرباء يف حني 
واملياه  الطاقة  وزير  صهره 

جربان باسيل.
وزراء  اذاعي  حديث  يف  ودعا 
اىل  واالصالح  التغيري  تكتل 

احلكومة  من  إستقالتهم  تقديم 
وليتظاهروا بعدها، وقال وزير 
صحناوي  نقوال  االتصاالت 
اإلتصاالت  خدمة  إن  يقول 
بعد  إال  تتحسن  لن  للخلوي 
شربل  العمل  ووزير  أشهر   8
حناس مل يوقع بدل النقل. هم 
يف احلكومة ويهامجون احلكومة 
وهم حياولون ان يغطوا فشلهم 

وفشل وزاراتهم. 

عراجي: ليستقل وزراء عون ويتظاهروا بعدها

جعجع:  »اجمللس السوري« يصّوب العالقات ومرافعات منصور ختالف سياسة النأي

احلريري  سعد  الرئيس  تلقى 
مزيدا من اتصاالت االطمئنان إىل 
صحته بعد احلادث الذي تعرض 
له األسبوع املاضي، أبرزها من 
وزير اخلارجية السعودي األمري 
البطريرك  الفيصل،  سعود 
أمري  الراعي،  بشارة  املاروني 
عبد  بن  الرياض سطام  منطقة 
ولي  ديوان  رئيس  العزيز، 
سعود  األمري  السعودي  العهد 
العزيز،  عبد  بن  نايف  بن 
املطران دانيال كورية، األمني 
القومي  األمن  جمللس  العام 
كما  كيليدج،  سرييدار  الرتكي 
من شيخ  أبرزها  برقيات  تلقى 
نعيم  الدرزية  الطائفة  عقل 
االحتادية  روسيا  سفري  حسن، 
زاسبكني،  ألكسندر  لبنان  يف 
سفري اجلزائر يف لبنان إبراهيم 

حاصي

الفيصل يتصل

باحلريري مطمئنًا

نقل نائب رئيس جملس النواب 
السابق إيلي الفرزلي عن مفيت 
رشيد  حممد  الشيخ  اجلمهورية 
قباني بعد لقائه يف دار الفتوى 
الواقع  »كل  أن  تأكيده  امس، 
العـربي  العامل  يعيشه  الذي 
تفتت  حالة  من  واإلسالمي 
والعرب  املسـلمني  وانشــغال 
إال  خيدم  ال  ببعض  بعضهم 

إسرائيل  استفراد  هي  مسألة 
وبالساحة  العربية  بالساحة 

اإلسالمية لتمرير خمططاتها«.
القلق  على  قباني  وشدد 
يساور  الذي  والتوجس 
املسلمني يف لبنان واللبنانيني 
عامة. وحتدث، حسب الفرزلي، 
»مليًا عن اهلواجس اليت تراود 
بشارة  املاروني  البطريرك 
الراعي والذي شعر أنه يشاركه 
بها، ويرى أن من واجبه، كما 
ما  التعاون يف  الراعي،  واجب 
بينهما لصياغة صناعة التوافق 
احملصن  اللبناني   - اللبناني 

الفرزلي ينقل عن قباني »مشاركته« هواجس الراعي
الذي جيعل الذهاب من املعلوم 
يف  حمصن  أمر  اجملهول  إىل 
لبنان وحيول دون أي تداعيات 
سلبًا  تنعكس  أن  شأنها  من 
مبسلميه  اللبناني  الواقع  على 

ومسيحييه«.
واستقبل قباني مفيت طرابلس 
الشعار  مالك  الشيخ  والشمال 
الدين  معلمي  جلنة  حبضور 
يف  الرمسية  املدارس  يف 
كبري  وعدد  والشمال  طرابلس 
اللقاء  وتناول  املدرسني،  من 
الديين  التعليم  تعزيز  وسائل 

يف املدارس.

التغيري  تكتل  رئيس  استقبل 
عون  ميشال  النائب  واالصالح 
وزير  الرابية  يف  دارته  يف 
الصناعة فريج صابوجنيان ومت 
البحث يف املواضيع الصناعية.

حزب  عام  امني  التقى  ثم 
خميتاريان  هوفيك  الطاشناق 
بقرادونيان  هاغوب  والنائب 
اآلنية  للمواضيع  عرض  وجرى 

احلكومية ال سيما التعيينات. 

عون استقبل صابوجنيان ووفد الطاشناق

»حزب اهلل«: تغييب بان لفلسطني دليل جديد على تآمر جملس األمن
بيان  يف  اهلل«  »حزب  قال 
األمني  »قيام  على  تعليقا 
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام 
مون بنقل جمتزأ لنتائج زيارته 
اإلحاطة  جلسة  إىل  للمنطقة 
األمن  جمللس  الشهرية 
سكان  حياول  عبثا  الدولي«: 
واإلسالمي  العربي  العاملني 
عن  البحث  املنطقة  وأبناء 
عن  تصريح، فضال  أو  موقف 

تصرف أو قرار لألمم املتحدة 
يعيد بعضا من ثقة، أو حيفظ 
شيئا من رصيدها املنهار من 
ال  ولكن  واجلدية،  الصدقية 
والقيمون  املؤسسة  هذه  تين 
تلو  الدليل  بتقديم  عليها 
ملصاحل  احنيازها  على  الدليل 
الكربى  االستعمارية  الدول 

وخمططاتها التآمرية.
هذا  جديد  ويف  اضاف: 

املوضوع، النقل اجملتزأ الذي 
قام به األمني العام بان كي 
مون إىل جملس األمن، إذ أنه 
مل يتطرق من قريب أو بعيد 
بالغة  قضايا  إىل  تقريره  يف 
والسالم  األمن  على  اخلطورة 
املمارسات  مثل  الدوليني، 
الشعب  ضد  الصهيونية 
واعتقاال،  قتال  الفلسطيين 
احملمومة  اإلجراءات  وكذلك 
لتهويد القدس الشريف وضم 
من  الفلسطينية  األراضي 
االستيطانية  اخلطوات  خالل 
يسبق  مل  بشكل  زادت  اليت 

له مثيل.
»هذا  بشدة  استنكر  وإذ 
السلوك املعتمد من أعلى منرب 
دولي يفرتض أن تكون مهامه 
متس  اليت  القضايا  معاجلة 
العامليني«،  والسالم  األمن 
رأى أن تغييب بان »تطورات 
الوضع يف فلسطني احملتلة، 
وعدم حبثها يف جلسة جملس 
هذا  أن  على  دليل  األمن، 
واضحة  مطية  أضحى  اجمللس 
الدولية  القوى  لسياسات 
الصهيوني  وللكيان  الكربى 
وتنفيذ  احلسابات  لتصفية 
املشاريع التآمرية ضد املنطقة 

وأهلها«.
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2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

التقدمي  احلزب  رئيس  اكد 
النائب وليد جنبالط  االشرتاكي 
الجناح  اجلهود  مواصلة  اهمية 
سوريا،  يف  سياسي«  »حل 
العربية  »املبادرة  ان  وقال 
ألن  الوحيد  احلل  هي  للتسوية 
تصعيد  حنو  االجنرار  هو  البديل 
مواجهات وتدخل اجنيب مرفوض 
وكالة  ونقلت  حازم«.  بشكل 
»نوفوسيت«  الروسية  االنباء 
موسكو  يزور  الذي  جنبالط  ان 
اجرى حمادثات مع وزير اخلارجية 

سريغي الفروف.
حذر من »مزيد من التصعيد وجر 
يفسح  مبا  التدويل  حنو  الوضع 
اجملال امام تدخل اجنيب مرفوض 
من جانب كل االطراف احلرصاء« 
ولفت يف الوقت نفسه اىل ان 
»املطلوب من النظام السوري ان 
يدرك ذلك وان يوقف استخدام 

العنف«.

جنبالط التقى الفروف يف موسكو:

املبادرة العربية هي احلل يف سوريا
جلسة  عقد  انه  اىل  واشار 
الفروف  مع  مطولة  حمادثات 
سوريا  يف  الوضع  تناولت 
روسيا  ان  واضاف  وحوهلا، 
يف  سوريا  اىل  الكثري  »قدمت 
اجليش  وسلحت  اجملاالت،  كل 
انشاء  يف  وساهمت  السوري 
كربى  اسرتاتيجية  مشروعات 

قال رئيس وزراء اجملر فيكتور 
تتطلع  اوروبا  »ان  اوربان 
باهتمام اىل جعل هذه املنطقة 
اىل  داعيا  بالسالم«،  تنعم 
الدول  على  هذا  يف  »االعتماد 

االوروبية، ومن بينها اجملر«.
وكان اوربان وصل اىل بريوت 
قربص  من  آتيا  االول  أمس 
»االحتاد  مؤمتر  يف  للمشاركة 
الدميوقراطية  لالحزاب  الدولي 
اليوم  يعقد  الذي  الوطنية« 
يف فندق »لو رويال« - ضبيه 

بدعوة من حزب الكتائب.
رفيق  مطار  يف  واستقبله 
اإلعالم  وزير  الدولي  احلريري 
رئيس  ممثال  الداعوق  وليد 
احلكومة جنيب ميقاتي، سفرية 
ونائب  فارادي  السزلو  اجملر 
شاكر  الكتائب  حزب  رئيس 

عون.
ويف املطار، أوضح ان الزيارة، 

رئيس الوزراء اجملري التقى ميقاتي:

أوروبا تتطلّع إىل السالم يف املنطقة

»هدفها  للبنان،  االوىل  وهي 
املشاركة يف االجتماع السنوي 
لالحزاب  الدولي  لالحتاد 

الدميوقراطية الوسطية.
»بإمكان  اعتقاده  عن  واعرب 
لدفع  اجلهود  من  مزيد  بذل 
قدما،  لبنان  مع  العالقات 
وحتسني النمو االقتصادي وال 

سيما يف اجملال التجاري«.
ورأى انه »من دون السالم يف 
العديد  هناك  سيكون  املنطقة 
السياسات  يف  التعقيدات  من 
لذا  االوروبية.  للدول  اخلارجية 
السياسية  القوى  مجيع  ندعم 
حل  اجياد  على  تعمل  اليت 
يساهم يف امتام السالم وجعل 
جمددا  تنعم  املنطقة  هذه 
االقتصادي  واالمن  بالسالم 

واالجتماعي«.
تدخل  توقع  عدم  اىل  ودعا 
االحتاد االوروبي يف السياسات 

خلصت االجتماعات اليت عقدتها 
املارونية  الرابطة  يف  كوادر 
ثالثة  تشكيل  اىل  بكركي  يف 
القضايا  مع  للتعاطي  جلان 
املسيحيني،  تواجه  اليت  امللحة 
كميل  املطران  مع  بالتنسيق 
جلنة  ومنها  واشرافه،  زيدان 
اوىل للقيام بدراسات احصائية 
عن بيع االراضي يتوىل ادارتها 

جلان كنسية للتصدي لبيع األراضي
املارونية  للرابطة  العام  االمني 
ثانية  وجلنة  واكيم،  انطوان 
متلك  مبراسيم  النظر  العادة 
بادارة  لبنان  يف  االجانب 
احملامي فارس ابي نصر، وجلنة 
شارل  املهندس  برئاسة  ثالثة 
مارون تبحث يف امكان اقرتاح 
حملاربة  عقارية  شركة  انشاء 

ظاهرة بيع االراضي.

ميقاتي ونظريه املجري
مسائل  يف  املتعلقة  اخلارجية 
تكتسي  هنا  »ومن  معقدة،  جد 
اليت  اخلارجية  السياسات 
الدول  من  دولة  كل  تقيمها 
بشكل  اآلخرين  مع  االعضاء 
وستبقى  كربى،  اهمية  ثنائي، 

كذلك يف املستقبل«.
واستقبل رئيس جملس الوزراء 
جنيب ميقاتي أوربان عصرًا يف 
الداعوق  حضور  يف  السرايا، 
وكان  اجملري،  والسفري 
الثنائية  العالقات  يف  حبث 
وقد  املنطقة.  يف  والتطورات 
دعوة  اجملر  وزراء  رئيس  وجه 
بالده  لزيارة  ميقاتي  للرئيس 
يف  موعدها  على  االتفاق  ومت 

أيار املقبل.
واستقبل ميقاتي أيضا الرئيس 
رئيس  بلجيكا  لوزراء  السابق 
حزب الشعب األوروبي ويلفرد 

مارتينيز.

األعور يريد على محادة:

خوفكم يف مكانه ألن مصري البعض السجن
يف غمرة احلديث عن التعيينات 
مروان  النائب  خرج  واإلصالح، 
منع  ضرورة  من  ليحذر  محادة 
السلطة اىل جمموعة من  تسليم 
العونيني. ويف هذا السياق، رد 
واإلصالح  التغيري  تكتل  عضو 
على  األعور  فادي  النائب 
محادة، معتربًا ان األخري سيقوم 
باملستحيل لتحقيق ذلك، مشريًا 

يف حديث اىل الtayyar.org اىل 
الن  مكانه  يف  محادة  خوف  ان 
يف  واإلستمرار  اإلصالح  حتقيق 
منها  ظهر  اليت  الفضائح  كشف 
واملوازنة،  املال  جلنة  يف  جزء 
سيعين ان مصري البعض سيكون 
السجن، ألن هذا البعض متورط 

يف ما آلت اليه البالد.
اذا كان  ان  األعور على  وشدد 
احد  يريد  صفقات  من  هناك 
متريرها حبضور التكتل، فاألكيد 
نسمح  ولن  ابدًا  متر  لن  انها 
شكل  اي  يف  القانون  مبخالفة 
ان  اىل  الفتًا  األشكال،  من 
كل  اجناز  عن  مسؤول  التكتل 
ال  الصحيحة  بالطريقة  امللفات 
يف  حيدث  كان  ما  شاكلة  على 
دولة فاسدة يعشش فيها اهلدر 
تسويات،  مجاعة  لسنا   « قائال 
ولن نقبل باستمرار اهلدر املالي 

والفساد يف خمتلف القطاعات.
التكتل  ان  اىل  األعور  واشار 
املسائل،  يصّوب  بل  يعّطل  ال 
واذا كانت من محالت عليه فألنه 
من  اإلنسان  ختدم  دولة  يريد 
ولفت  القوانني،  احرتام  دون 
واإلصالح  التغيري  تكتل  عضو 
وليست  املعركة صعبة  ان  اىل 
احداث  واملطلوب  عملية سهلة، 
الفريق  ولكن  واإلجناز،  فارق 
بعدما  بالسهل  يسّلم  لن  اآلخر 
هيمن على كل قطاعات الدولة، 
بالتالي للدفاع عن  وسيستميت 
امللكية  ضرب  بعدما  مصاحله 
واورث  العامة  واملالية  الفردية 
اوالدنا الديون قائال« إن معركة 
الكثري  اىل  حتتاج  الدولة  بناء 
من  متسعًا  وتتطلب  اجلهد  من 
اىل  عودة  اال  واألهم  الوقت، 

الوراء«.

لذلك  التحتية،  البنى  وتطوير 
الروسي  اجلانب  من  املطلوب 
يتفهم  ان  ومهم  صديق  كبلد 

مطالب الشعب احملقة«.
واعرب عن تفهمه ملصاحل دولية 
لكنه  قوي«،  بشكل  متضاربة 
»تنحاز  ان  يف  امله  على  شدد 

روسيا اىل صوت احلق«.
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

جنيب  احلكومة  رئيس  رأس 
ميقاتي يف السراي أمس االول 
إجتماعا، شارك فيه: وزير املال 
االقتصاد  وزير  الصفدي،  حممد 
وحاكم  حناس  نقوال  والتجارة 

مصرف لبنان رياض سالمة.
بعد  الصفدي  الوزير  وقال 
اللقاء: إن االجتماع تناول البحث 
عموما  االقتصادي  الوضع  يف 
اختاذها  الواجب  واالجراءات 
لتحفيز النمو، إضافة اىل موضوع 
تهم  اخرى  ومواضيع  املوازنة 

املواطنني.
واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير 
السابق عدنان القصار الذي أكد، 
ان  اللقاء،  اثر  وزعه  بيان  يف 
كان  ميقاتي  الرئيس  مع  اللقاء 
مثمرا وبناء. وقد استعرضنا مع 
تهم  اليت  القضايا  جممل  دولته 
اآلثار  اىل  إضافة  اللبنانيني 
السياسية  للخالفات  السلبية 
سيما  وال  الداخلي  الوضع  على 

االقتصادي.
ضرورة  على  القصار  وشدد 
توفري االستقرار كمنطلق اساسي 
االقتصادية،  العجلة  لتنشيط 
الذي  الركود  ظل  يف  خصوصا 
منذ  الداخلية  االسواق  تعيشه 
االوضاع  جراء  من  طويلة  مدة 

املضطربة يف املنطقة العربية.
القصار  ابدى  ثانية،  ناحية  من 
زيادة  مرسوم  لنشر  ارتياحه 
الرضائية  للصيغة  وفقا  االجور 

اهليئات  إليها  توصلت  اليت 
العمالي  االحتاد  مع  االقتصادية 
جمتمعة  احلكومة  داعيا  العام، 
السريع  الشروع  ضرورة  اىل 
متس  اليت  القضايا  معاجلة  يف 
األزمة  خصوصا  املواطنني  حياة 
مطلبا  باتت  اليت  الكهربائية 
على  للبنانيني  وملحا  اساسيا 

اختالف انتماءاتهم.
ارتياح تام للتعاون

ارتياحه  عن  القصار  عبرّ  كذلك 
التام للتعاون بني االحتاد العمالي 
االقتصادية  واهليئات  العام 
معاجلة  على  بينهما  واالتفاق 
املشرتكة  واملشاكل  القضايا 
بشكل موضوعي ومنطقي وذلك 
عب العمل على صياغة ورقة عمل 

مشرتكة لتقدميها اىل احلكومة.
للرئيس  أكدنا  بالقول:  وختم 
يف  االسراع  ضرورة  ميقاتي 
اجمللس  تفعيل  احياء  اعادة 
االقتصادي االجتماعي وال سيما 
املرجع  يشكل  اجمللس  هذا  ان 
حلل  االمثل  واملكان  الصاحل 
الدولة  بني  الشائكة  القضايا 

وارباب العمل والعمال.
يف  ميقاتي،  الرئيس  وإستقبل 
الصفدي،  املال  وزراء:  حضور 
حناس،  والتجارة  االقتصاد 
حسن  احلاج  حسني  الزراعة 
وفدا  عبود  فادي  والسياحة 
لرتاخيص  اللبنانية  اجلمعية  من 
اجلمعية  رئيس  برئاسة  االمتياز 

الصفدي: البحث تناول املوازنة وحتفيز النمو

ميقاتي التقى وفد االفتاء وترأس اجتماعا اقتصاديا
شارل عربيد.

احلاج  حسني  الوزير  واوضح 
أن  مغادرته،  لدى  حسن، 
بعض  اىل  تطرق  االجتماع 
املطالب اليت تهم اجلمعية جلهة 
بعض  وحلحلة  قطاعهم  تطوير 
الثالث  الوزارات  مع  الشروط 
وزارة  مع  مشاكلهم  ان  علما 
أخذت طريقها اىل احلل  الزراعة 

واملعاجلة.
بلقاء  تشرفنا  فقال:  عربيد  أما 
عدة  يف  وحبثنا  الرئيس  دولة 
يهم  موضوع  أبرزها  مواضيع 
اطالق  وهو  االمتيازات  قطاع 
مشروع براندينغ ليبانون وإعادة 
يعد  الذي  التسوق  شهر  اطالق 
اللبناني،  لالقتصاد  مهما  امرا 
وسنتابع لقاءاتنا واجتماعاتنا مع 
الوزراء االربعة، لنعود بعد شهر 
ميقاتي  الرئيس  دولة  للقاء 
اليت  االعمال  لوضعه يف صورة 
الوزراء  مع  حتضريها  سيتم 
تثمر  ان  امل  على  املعنيني 
جهودنا افعاال لتنشيط االقتصاد 

اللبناني.
وفد دار الفتوى

كما استقبل رئيس احلكومة وفدا 
من دار الفتوى ضم املدير العام 
لالوقاف االسالمية الشيخ هشام 
االداري  اجمللس  عضو  خليفة، 
البابا،  أمحد  الشيخ  لالوقاف 
الشيخ  العامة  العالقات  ومدير 

شادي املصري.

مار  املاروني  البطريرك  لفت 
بشارة بطرس الراعي اىل عدم 
احلوار معطال بني ٨  بقاء  جواز 
و١٤ اذار معتبا ان حوار بكركي 
سياسيًا  ليس  اهلل  حزب  مع 
طاولة  مكان  حيل  ال  وهو 
تغيريات  اىل  واشار  احلوار. 
ومن  لبنان  يف  حصلت  جذرية 
قانون  اىل  العودة  املعيب 
وذلك  االنتخابي.   ١٩٦٠ العام 
نقابة  استقباله وفدا من  خالل 
احملررين برئاسة نائب النقيب 
سعيد ناصر الدين الذي القى 

كلمة قال فيها:
انتظرنا  الغبطة،  صاحب  يا 
طويال هذه البشارة، فقد كان 
اىل  حاجة  يف  اللبنانيني  كل 
فيعود  الصاحل،  الراعي  هذا 
وينعم  احلظرية،  اىل  بعضهم 
الذي  باالمان  اآلخر  بعضهم 
افتقدوه، وبالسعادة اليت فرت 
السياج،  وهن  ان  بعد  منهم 
النعاج.  على  الذئاب  وتكاثر 
جمد لبنان اعطي لكم اكثر من 
مرة، يوم منحك املخلص نعمة 
املقدسة،  وبأرضه  به  االميان 
ويوم اعطاك اىل جانب التقوى 
القوة  بهم،  وااللتزام  والطاعة 
والشجاعة واملعرفة، وكم كان 
وكان  بشريا،  الداوي  صوتك 
ومشريا  هاديا  النري  عقلك 
حتى وصلت اىل حيث جيب ان 

تكون.
يا صاحب الغبطة، لبنان ما زال 
يف خطر والعواصف حتيط به من 
كل جانب، ومجيع ابناء الوطن 
يف حاجة اىل حكمتك واقدامك، 
ومواقفك  مبوقعك  االن  انت 
ما  وهذا  االنقاذ،  ربان سفينة 
الن  صدورنا  يف  االمل  يبعث 
يلوح،  بدأ  قد  السالمة  شاطئ 
اللبنانية  الصحافة  حمررو  حنن 
بكل انتماءاتنا وعائالتنا الروحية 
منحضك الود والثقة، ونسلمك 
الراية، وجندد امامك العهد بأن 
واقالمنا  قلوبنا  يف  يكون  ال 
لبنان،  رب  اال  لبنان  فوق 
لغبطتكم التهنئة بالعام اجلديد، 
لتعم  واخلري  باليمن  اهلل  اعاده 
يف قلوبنا املسرة وعلى االرض 
السالم، والسالم عليكم ورمحة 

اهلل.

الراعي
الراعي  البطريرك  وشكر 
وقال:  كلمته  على  ناصرالدين 
الكلمة  حمل  حيل  شيء  ال 
يبقيان  فهما  املكتوب  والنص 
قد  كتب  ما  ان  معروف  النه 
كتب، وامتنى ان ال تتوقف اية 
او  جريدة  واية  اعالمية  وسيلة 
عجلة عن العمل بسبب الظروف 

االقتصادية.
على  الراعي  البطريرك  رد  ثم 
دعوة  فجدد  االعالميني  اسئلة 
يبيعوا  ال  ان  اىل  اللبنانيني 
مجيع  داعيا  الحد،  ارضهم 
الذي  اخليار  إختاذ  االفرقاء اىل 
مبادئ  وفق  ولكن  يريدونه، 
وكيان  اللبناني  االنسان 
والسيادة  احلرية  ذات  لبنان 
هناك  وقال:  واالستقالل. 

عنها  نتخلى  ال  ان  ثوابت جيب 
وجيب ان تكون نقطة االنطالق 

للجميع.
ان  حاول  املسيحي  ان  واكد 
يعيش وحده، وكذلك املسلم، 
تنجح  مل  املعادلة  هذه  ولكن 
املشرتك،  العيش  مكان  لتحل 
مسيحيي  على  اخاف  ال  انا 
يف  جيري  ما  ظل  يف  الشرق 
املنطقة امنا خويف على الشرق 

كله مبسيحييه ومسلميه.
مجيعا  اللبنانيني  الراعي  ودعا 
اىل العودة اىل امليثاق الوطين 
وجيب  للجميع،  هو  لبنان  الن 
هذه  قياس  ان  نقول  ال  ان 
الدولة حبجم هذا الفريق او فئة 

معينة.
وعن احلوار مع حزب اهلل قال: 
حيل  ال  انطلق  الذي  حوارنا 
مكان طاولة احلوار، وهو ليس 
اليت  وبكركي  سياسيا،  حوارا 
احلقيقة  تقول  الكنيسة  متثل 
على  نتحاور  وحنن  مبوضوعية، 

نقاط ثالث:
١- كيان لبنان كدولة.

2- امليثاق الوطين وحياد لبنان، 
حاجة  وسيبقى  كان  لبنان  الن 

للعامل العربي.
3- رسالة لبنان الذي هو حاجة 
للعامل العربي، وحنن نتطلع اىل 
وعلينا  القوية،  الدولة  مفهوم 
قيام  يعرقل  ما  كل  نواجه  ان 
ان  علينا  وجيب  الدولة،  هذه 
الدولة  مستوى  على  يكون 

وليس العكس.
املكتوبة،  بالصحافة  واشاد 
كي  دعمها  اىل  الدولة  داعيا 
االعالمية  املؤسسات  تضطر  ال 
بان  نؤمن  الننا  االقفال،  اىل 
ما  وفق  تبقى  الكلمةاملكتوبة 
قد  كتب  ما  بان  يوما  قيل 

كتب.
املوسع  املسيحي  اللقاء  وعن 
يف  حبث  الذي  بكركي  يف 
البطريرك  االنتخاب قال  قانون 
نوعية  على  كان  الرتكيز  ان 
التمثيل، وافضل طريقة حلسنها 
املناصفة،  على  واحملافظة 
فتحت  االجتماعات  هذه  ونتيجة 
حول  والنقاش  احلوار  ابواب 
االنتخاب االفضل، ومن  قانون 
اي  الوراء  اىل  العودة  املعيب 
اىل قانون العام ١٩٦٠ الن يف 
جذرية  تغيريات  حصلت  لبنان 
االصعدة.  كل  على  وتطورات 
شيء  كل  يف  املهم  وقال: 

النقاش واحلوار.
كل  الراعي  البطريرك  ووضع 
بها  تقوم  اليت  احلوارات  نتائج 
وكافة  لبنان  خدمة  يف  بكركي 
ان  جيوز  ال  وقال:  االطراف 
يبقى احلوار معطال بني ٨ و١٤ 

آذار.
معاجلة  ضرورة  على  وركز 
املرتدية  االقتصادية  االوضاع 
الن ثلث الشعب اللبناني اصبح 
واذا  الفقر،  خط  مستوى  حتت 
الكالم  على  املعاجلة  اقتصرت 
الشعب  جرمية حبق  فهذه  فقط 
اللبناني. ووجه نداء اىل الدولة 
االزمة  نعرف  قائال:  اللبنانية 
العامل، ولكن  اليت يتعرض هلا 

ستقبل وفد نقابة احملررين وعرض االوضاع مع زواره

الراعي: حوار بكركي وحزب اهلل ال يلغي طاولة احلوار
تقف  اال  الدولة  على  جيب 
تعيني  كل  امام  عملها  وتعطل 
نتطلع  اننا  اىل  مشريا  اداري، 
موضوعية  حرة  كصحافة  اليكم 
ختدم احلقيقة وتساهم يف بناء 
يف  الزلنا  هلل  واحلمد  االنسان 
لبنان نتمتع حبرية الصحافة اىل 

حد ما.
وسأل: اىل متى سيبقى الشرق 
ان  وقال:  العوبة؟  العربي 
كبريا  دورا  لعبوا  املسيحيني 
ال  وانا  العربية،  النهضة  يف 
اللبناني  اريد ان اخسر املسلم 
حضارته  من  اعطاني  الذي 
وثقافته، لذلك انا ال اقول اني 
اخشى على مستقبل املسيحيني 
مستقبل  على  بل  الشرق  يف 
املسيحيني واملسلمني والشرق 
تطال  منه  اهلجرة  وان  باسره، 
كل االديان وهي مشرتكة بني 

املسيحيني واملسلمني.

مجعية املرسلني
الراعي  البطريرك  وإستقبل 
الرئيس العام جلمعية املرسلني 
ماضي  ايلي  االب  اللبنانيني 
االقتصادي  اجمللس  ورئيس 
اشار  الذي  نسناس  روجيه 
للتزود  كانت  الزيارة  ان  اىل 
غبطة  وتوجيهات  بارشادات 
عن  له  واعربت  البطريرك، 
الكبري  الوطين  للدور  تقديري 
الذي يقوم به يف هذه املرحلة، 
وجهات  لتبادل  مناسبة  وكانت 
النظر حول املسائل االقتصادية 
ويف  واالمنائية  واالجتماعية 
االوضاع  حتسني  كيفية 
الدائم  وتأكيده  املعيشية، 
االجتماعي  العقد  موضوع  على 
االقتصاد  وتنمية  احلديث، 
العمود  يعتبه  الذي  الوطين 
اللبناني،  للمجتمع  الفقري 
االقتصادي  احلوار  اىل  داعيا 
احياء  خالل  من  واالجتماعي 

وتفعيل اجمللس االقتصادي.
جعل  ضرورة  البطريرك  واكد 
خدمة  يف  السياسي  العمل 
الشأن االقتصادي واالجتماعي، 
االقتصادي  احلوار  اىل  داعيا 
احياء  خالل  من  واالجتماعي 
االقتصادي  اجمللس  وتفعيل 

واالجتماعي.
البون

على  الراعي  استقبل  كما 
التوالي: النائب السابق منصور 
االدارية  اهليئة  البون،  غامن 
اجلديدة لرابطة النواب السابقني 
النائب  الرابطة  رئيس  برئاسة 
الذي  معلولي  ميشال  السابق 
كانت  الزيارة  ان  اىل  اشار 
الطالع البطريرك على النشاطات 
الرابطة الصالح  اليت تقوم بها 
واملؤسساتي  العام  الوضع 
جلان  خالل  من  الدولة  يف 
متخصصة، ثم امني عام جملس 
الكنائس العاملي القس اوالف 
تفايت وبطريرك القدس لالتني 
وميشال  صباح  ميشال  سابقا 
الشرق  قسم  ومسؤول  نصر 
يف  ضو  فادي  االب  االوسط 
حضور النائب البطريركي العام 

املطران بولس صياح. 
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مجعية ابناء املنية 
اخلريية 

تدعو مجعية ابناء املنية 
اخلريية الجتماع عام جلميع 

ابناء املنية يوم السبت الواقع 
فيه 4 شباط املقبل الساعة 
السابعة مساء على العنوان:

6 Rawson St. 
Punchbowl

الثورة  النتصار  األوىل  بالسنة  مصر  يف  االحتفاالت  االربعاء  بدأت 
من  الشعب  خالهلا  حرم  عدة  عقودًا  استمّر  ديكتاتوري  حكم  وإنهاء 

حريته، وتعّرضت كرامته لالنتهاك.
ويف هذه املناسبة ُيطرح الكثري من األسئلة، حول األدوار اخلارجية 
واإلقليمية يف الثورة، وكذلك حول النهايات اليت استقرت عليها، 
خصوصًا بعد انتخاب جملس للشعب الذي فاز اإلسالميون بأكثر من 
نصفه. وعن اآلفاق املستقبلية للحكم يف مصر، يف ظل اإلسالميني، 
وعن طبيعة الدستور اجلديد وهل سيكون هناك مصدر واحد للتشريع 

هو اإلسالم، أم ستكون هناك مصادر عدة؟
وكان استوقف املراقبني ما أضافه بعض النواب السلفيني على نص 
القسم الدستوري الذي تاله مجيع النواب يف اجللسة األوىل جمللس 
إليه عبارة »مبا ال خيالف شرع  الشعب االثنني املاضي، فأضافوا 

اهلل«، لكن رئيس اجللسة أصر عليهم ان يتقيدوا بالنص املوحد.
سيد  املصري  وتلميذه  املودودي،  علي  أبو  الباكستاني  نظر  ففي 
اإلطار  هي  والكون،  الدنيا  إىل  بالنسبة  اهلل،  قطب، »ان شريعة 
الوحيد الذي ميكن اإلنسان أن يعيش فيه، ومن ثم ان خيضع هلا. 
السلطة  للمشروع اإلهلي. فاهلل هو  ان ميتثل  اإلنسان  فمن مصلحة 

الشرعية الوحيدة، وهو املصدر الوحيد للشريعة. فهو املشّرع«.
وهذا يطرح سؤاال مهمًا من جانب الشريك القبطي املسيحي يف مصر، 
املدنية،  بالدولة  املنادين  والقوميني  الليرباليني  جانب  من  وكذلك 
وبفصل الدين عن الدولة، وباملساواة بني املواطنني: هل مثة مكان 

لـ»اآلخر« يف مثل هذا النظام؟
إىل ذلك، تساءل مفكرون ومثقفون وقادة رأي يف مصر عن موقع 
»القضية الوطنية« يف ثورة 25 يناير، خصوصًا مسأليت السيادة 
إضافة  معها  السالم  ومعاهدة  إسرائيل،  من  واملوقف  واالستقالل، 
إىل اتفاق »كويز«، إذ مل يكن كافيًا رفع شعارات احلرية والعدالة 

والكرامة لتحقق الثورة أهدافها.
ومثة من اتهم بعض االنتهازيني داخل الثورة بـ»ببيع الوطن«، كما 
اتهم اجمللس العسكري، واإلسالميني الذين تعاملوا معه، بـ»إعادة 
بسرعة  وإجراؤها  سلقها  جرى  انتخابات  طريق  من  النظام«  إنتاج 
بالتواطؤ مع اجمللس العسكري حتى ال يتسنى للجماعات اليت صنعت 
أحزاب  يف  أنفسهم  تنظيم  والشابات،  الشباب  خصوصًا  الثورة، 
وشرح أهدافها للشعب. وقال بعض املشككني يف إمكان ان تعكس 
االنتخابات، مبا هي عّد للرؤوس، حقيقة املوقف الشعيب العام الذي 
ساند الثورة وقدم الشهداء على مذحبها ـ إن »اإلسالم املعتدل« 
قد شّكل بالنسبة إىل األمريكيني واخلليجيني »مانع محل« لتغيري 
املوقف املصري الوطين من الكيان اإلسرائيلي واتفاق كمب ديفيد... 
علمًا ان اإلسالم يف نظر املصري العادي يعين حرية الوطن، وحتقيق 
العلمي  والتقدم  العزة  وحتقيق  واالضطهاد،  الظلم  ضد  العدالة 
واملعريف، إىل حماربة الفقر والفساد، ونشر الفضيلة. وجاء موقف 
اإلخوان من معاهدة كمب ديفيد والتزامهم إياها، إضافة إىل االنفتاح 
على البنك الدولي واالقرتاض منه، مصداقًا لصحة االنتقادات اليت 
توّجه إليهم يف القضية الوطنية، واخلضوع ملا يعرف بـ»األمركة«، 

وللنفوذ السياسي واملالي للسعودية ودول اخلليج.
ولعل أخطر ما قيل يف األمركة وحتى األسرلة، هو يف ما أدىل به وزير 
اخلارجية األمريكي السابق هنري كيسينجر ألحد املواقع االلكرتونية 
ومنه: »إذا كنت ال تستطيع مساع طبول  أسابيع.  قبل  األمريكية 
احلرب، فأنت إذًا أطرش«. وقال عن حكم أمريكا للعامل وإسرائيل 
أن  عليهم  بأن  لدينا  العسكريني  أبلغنا  »لقد  األوسط:  للشرق 
يسيطروا على سبع دول شرق أوسطية ومواردها. وهم كادوا ينهون 
مهمتهم،  من  األخرية  املرحلة  إيران  وستكون   )...( تقريبًا  املهمة 

ومعها سيميل امليزان« )طبعًا ملصلحة أمريكا وإسرائيل(.
وتساءل: »إىل أي مدى ستبقى روسيا والصني تتفّرجان على أمريكا 
وهي تقوم بعملية التنظيف؟« وأجاب: »عاجاًل أم آجاًل سيستفيق 
الدب الروسي ويتحرك املنجل الصيين، عندما جتد إسرائيل نفسها 
مضطرة إىل القتال مبا أوتيت من قوة وسالح، وان تقتل ما تستطيع 
الشرق  فإن نصف  يرام،  ما  على  وإذا سار كل شيء  العرب.  من 

األوسط سيصبح إسرائيليًا«.
لعل هذا حتليل أم نبوءة لتوراتي يدخل يف أيار املقبل سنته التاسعة 

والثمانني؟
وحتى ال نظلم اإلخوان، فإننا نلقي ضوءًا على ما صّرح به أخريًا أحد 
أبرز قادتهم النائب الدكتور عصام العريان، املرشح لرتؤس الكتلة 

الربملانية لإلخوان يف جملس الشعب.
ليست  العربية  الشعوب  »أن  صحيحًا  ليس  الدميوقراطية:  يف   ÷
مهيأة للممارسة الدميوقراطية وان أمامها وقت طويل لتشّرب الثقافة 

الدميوقراطية وتعتمد آليات املمارسة الدميوقراطية«.
÷ التحدي األكرب أمام اإلخوان: »ان حنّول طاقة التدين العام يف 
النهضة  حتقيق  يف  تساهم  وإنتاج  عمل  طاقة  إىل  العربي  اجملتمع 
الشاملة وتفّوت الفرصة على الذين يريدون متزيق اجملتمعات العربية 

بسبب االختالف يف الدين، أو املذهب، أو العرق، أو اجلهة«.
÷ الربيع العربي: »اهلل تعاىل اختار حلظة تارخيية مؤاتية لذلك الربيع. 
ورسالة الشعب العربي إىل العامل هي: أننا نتفق مع شعوب العامل 
عربية  نكهة  مع  الدميوقراطية  وأسس  العليا،  اإلنسانية  القيم  يف 
إسالمية شرقية جتعل تلك القيم من عقيدتنا ويف اختالفنا، وميكننا 
أن نتفق معها أيضًا على مصاحل مشرتكة يف التنمية واالقتصاد احلر 
وحتقيق السالم الذي يقوم على العدل وحيقق االستقرار واألمن«.

... وإن غدًا لناظره قريب. 

قبل أن حتكم إسرائيل نصف الشرق األوسط

ان مسؤوليات النصر اكثر صعوبة ومشقة من تبعات اهلزمية اليت 
التغيري والتحّفز  للخروج من  او جتربه على  تقضي على صاحبها 
وتتغري  تتزايد  حتديات  امام  نفسه  املنتصر  جيد  بينما  هزميته، 

وترتاكم يومًا بعد يوم.
فقد سجل االسالميون العرب من معتدلني ومتشددين طوال اكثر 
من ربع قرن انتصارات مرموقة ومفاجئة يف كل انتخابات حّرة او 
شبه حّرة كما شهدنا يف اجلزائر واالردن قبل اكثر من عقدين وكما 
فوزًا  االسالميون  سجل  حيث  حاليًا  العربي  الربيع  ساحات  تشهد 

مميزًا يف تونس ومصر.
وكنا كتبنا قبل عدة اسابيع عن ضرورة اعطاء االسالميني فرصة 
العام على اساليبهم يف احلكم  الرأي  ملمارسة جتربتهم وليتعّرف 
او  مفاجأة  االسالميني  انتصارات  نعترب  بكونها جتربة جديدة. ومل 
صدمة الن فقدان احلريات السياسية والفكرية يف االقطار العربية 
طوال عشرات السنني مل ترتك للمواطن العادي سوى الرتدد على 
حيث  متشددة،  او  معتدلة  من  الدينية  الدعوات  وتلّقي  املساجد 
اكثر  يف  خمتلفة  وتكفريية  سلفية  حركات  االجواء  هذه  يف  منت 
من  ساحة وخاصة يف مصر. كما ان حركات اسالمية عدة وخاصة  
»االخوان املسلمون« قامت بنشاطات انسانية وخريية الغاثة وإعالة 
الفقراء واستفادت من سخاء بعض الدول النفطية لدعم توجهاتها 

ومشاريعها السياسية.
واآلن تسّلم االسالميون جملسي النواب يف تونس ومصر والبشائر 
عادية واجلماهري يف  طول وعرض الوطن العربي تراقب وترتقب 
ومنها  عديدة  عاملية  صحف  عربت  لقد  هناك.  سيجري  ما  حبذر 
حيث  مصر  حول  خماوفها  عن  هريالد«  مورنينغ  »سيدني  صحيفة 
النواب  احتل  ان  بعد  مصر  على  »اخلوف  رئيسي  عنوان  يف  جاء 

االسالميون مقاعدهم يف جملس الشعب«...
انه عنوان مثري وغري منطقي واستباقي جملريات الوضع السياسي. 
ان املسؤولية كبرية، وعلى املنتصرين جمابهتها باساليب عصرية 
متنع السلفيني من إعادة بلدانهم اىل حقبات مظلمة فيما تتطلب 
وزيادة  والتكنولوجيا  العلم  ثورات  مواكبة  املعاصرة  التحديات 

االنتاج الزراعي والصناعي.
وقد مسعنا من وزيرة اخلارجية االمريكية مؤخرًا ان بالدها مطمئنة 
وقادرة على التعامل مع االسالميني يف مصر وغريها بعدان حصلت 
على تطمني منهم يؤكد متسكهم مبعاهدة الصلح مع اسرائيل. ال 
شك ان املرونة ضرورية يف هذه املرحلة جتاه أعتى دولة متسلطة 

يف العامل وكانت الداعمة األقوى لنظام مبارك وسلفه.
ولكن من الضروري ان يعلم االسالميون، من معتدلني وسلفيني، 
االسالميون ورمبا تفضل  اذا حكم  املتحدة ال يهّمها  الواليات  ان 
حكم السلفيني ظنًا منها انهم يعرقلون التغيري والتطور... وعليهم 
ان يتذكروا ان بن الدن وتنظيمه و«قاعدته« نشأوا وترعرعوا يف 
احضان املخابرات املركزية االمريكية ورعايتها يف أفغانستان عندما 
جّند االمريكيون وسّلحوا عشرات األلوف من العرب حملاربة الشيوعية 

يف أفغانستان وختلت عنهم عندما سقط ذلك احلكم.
على  احلصول  وحماوالت  التنازالت  لتقديم  ضرورة  نرى  ال  هلذا 
شهادات حسن السلوك من واشنطن، بل نرى من الضروري وامللّح 
ان يطمئن االسالميون شركاءهم يف الوطن برفضهم التفّرد يف 

احلكم وبإبعاد القوى الظالمية عن صفوفهم.
لقد مّر االخوان املسلمون يف مصر بتجارب مريرة وعانوا املالحقات 
واالضطهاد منذ تأسيسهم قبل 84 عامًا. ومنذ ان تسلم املرحوم 
عمر التلمساني منصب املرشد العام قبل 40 عامًا، حّوهلم اىل فريق 
التكفريية  واالرهاب واالساليب  للتطرف  سياسي معتدل معارض 

ومازالوا سائرين على هذا النهج كما يبدو حاليًا.
انه التحدي  االكرب واالصعب. انها جتربة جديدة وإن كان اصحابها 
احلرية  حزب  جتربة  تكون  رمبا  السياسة.  يف  قدميون  وتنظيمهم 
والعدالة الرتكي دلياًل لالسالميني العرب يساعدهم على التعاطي 
املثقفني  أوساط  يف  املتنامية  والعلمانية  القومية  التوجهات  مع 
كل  يف  الشعوب  من  بها  بأس  ال  نسبة  ضمائر  يف  والراسخة 

مكان.
يتهدد  اخلطر  ان  نصدق  ان  وقبل  اخلطر  ناقوس  ندّق  ان  فقبل 
نرى يف  اننا  التشاؤم.  عن  بعيدًا  والرتقب  االنتظار  علينا  مصر، 
العراق ما هو أدهى وأسوأ حيث جّرت شرذمة من السياسيني ذلك 
 - أمريكية  برعاية  والعنصرية  املذهبية  أحضان  اىل  القوي  البلد 
إيرانية مشرتكة. ونرى االوضاع يف مصر وتونس أقل خطرًا وسوءًا 

من العراق.
ونرى لزامًا علينا ان نذكر ان سجالت احلركات االسالمية العربية، 
فيما  املرجو  اجلهادي  املستوى  تكن يف  معتدلة وسلفية، مل  من 
تطوعوا  الذين  العرب  عدد  جتاوز  لقد  فلسطني.  بقضية  يتعلق 
للحرب يف أفغانستان حتت الرعاية االمريكية املئة ألف، فيما  مل 
نَر أي متطوع محل السالح من أجل القدس، ورمبا تكون هناك قّلة 
حمدودة مل نسمع بها. طبعًا هذا التقييم ال يشمل  »حزب اهلل« كما 

انه ليس للمزايدة وامنا للتذكري فقط.

اإلسالميون العرب أمام حتديات 
االنتصارات  التارخيية ادمون صعب
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بطرس عنداري
التاريخ  أنهت  أن  سبق  اليت  العامل  يف  الوحيدة  العظمى  القوة 
السوفياتي،  االحتاد  بعد  ما  مرحلة  يف  العاملي  النظام  وشكلت 
احندرت إىل مرتبة »القوة اليت ال ميكن االستغناء عنها«، حسب 
التعبري احلريف لرئيسها باراك أوباما.. القوة اليت ال ميكن إهماهلا 
او إغفاهلا او تنحيتها جانبًا، القوة اهلاربة من الشرق األوسط، غري 

مأسوف عليها.
امريكا اليت حتدث عنها أوباما يف خطابه السنوي امام الكونغرس 
للذهول:  مثري  حريف  بشكل  ومثاهلا  املانيا  تستعيد سرية  امس، 
والقواعد،  األطراف  مرتامية  امرباطورية  اىل  حتّولت  اليت  الدولة 
واليت كادت تسود العامل كله وتفرض عليه مصاحلها وثقافاتها 
االنسانية  األكالف  وطأة  حتت  تتواضع  وأمناطها،  وسياساتها 
واالقتصادية ملشاريعها التوسعية، وتكتفي باختيار مناطق نفوذها 
وفق قدرات جيشها على االنتشار واستعدادات شعبها على التحمل 

ومؤسساتها على اإلنتاج.
هي نبذة عن الشخصية االمريكية املعاصرة واملستوحاة من التجربة 
ذات قدرات  عاملية مهمة  اقتصادية  تزال قوة  ال  اليت  االملانية، 
باألفق  اآلن  حمدودة  السياسية  خميلتها  لكن  استثنائية،  إبداعية 
اجلرمانية  الدولة  نفوذ  على  املفتوح  الروسي  واهلامش  االوروبي 
ما  كل  على  املتقدمة  وخدماتها  واستثماراتها  وسلعها  املتفوقة 

انتجته روسيا السوفياتية ثم دّمرته يف العقدين املاضيني.
قال أوباما يف خطابه إن امريكا اختارت ان تكون قوة على احمليط 
وتتحداه  اهلائل  الصيين  التطور  تواجه  باسيفيكية،  قوة  اهلادئ، 
والعسكرية  االقتصادية  العدة  أعدت  وقد  حتتويه.  ان  وحتاول 
والسياسية والفكرية ملثل هذه املهمة اليت لن يكتب هلا النجاح 
على األرجح. ختطت الصني مفهوم االحتواء الذي جنح مع االحتاد 
الثغرات  جيدًا وسدت  الروسي  الدرس  السوفياتي، ألنها حفظت 

اليت ميكن ان يتسلل منها األمريكيون اىل دولتها العظمى.
أعلن أوباما ان موسم اهلجرة االمريكية من الشرق االوسط يسري 
خبطى ثابتة ال رجعة فيها. لن ترتك امريكا وراءها دولة نووية يف 
ايران، هي تفضل احلل السياسي لكنها ال تستبعد احلل العسكري. 
وترتك لإليرانيني ان حيددوا خيارهم. ولن ترتك امريكا اسرائيل 
اال كدولة متفوقة عسكريًا على مجيع جريانها العرب، ودولة غري 
الوطنية، بل وغري  الفلسطيين بعض حقوقه  الشعب  مطالبة مبنح 
نسي  اليت  املفاوضات  طاولة  على  معهم  اجللوس  اىل  مدعوة 
الرئيس األمريكي ذكرها للمرة االوىل يف خطابه السنوي وأغفل 
األمريكيون  به  تغنى  الذي طاملا  الدولتني  حّل  اىل  اإلشارة  حتى 
منذ أن خرجوا يف محلتهم العسكرية األخرية على العاملني العربي 

واإلسالمي يف مطلع الًقرن احلالي.
بوقفة  سوريا  وخّص  خطابه  اوباما يف  حّياه  الذي  العربي  الربيع 
تأمل خاصة، هو احد مربرات االستمرار يف هذه اهلجرة االمريكية. 
وهي مدعاة فخر للثوار العرب الذين صنعوا وما زالوا يصنعون هذا 
التاريخ، ولغريهم من املقاتلني الذين أجربوا أمريكا على اخلروج 
من الشرق االوسط، ولغريهم من الشعوب اليت جتعل من امريكا 

قوة ميكن االستغناء عنها بعد فرتة وجيزة.

موسم اهلجرة االمريكية
ساطع نور الدين
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كالمه  عون  ميشال  العماد  وصف 
بعد اجتماع تكتل التغيري بالرسالة 
ملن يريد أن يفهم، داعيًا اجلميع 
اىل حتّمل مسؤولياتهم، مذّكرًا بأن 
التيار الوطين احلّر هو مقاوم بطبعه 
وبتكوينه، وال يستسلم وال توقفه 
احلواجز وجاهز ألي معركة ُتفرض 
سلمية  تظاهرة  عن  وأعلن  عليه. 
للكهرباء  احلقيقة  العرقلة  حيث 
وللطلب من الدولة أن تكون جدية، 
ودعا كل من يدفع فاتورة كهرباء 
اىل االستعداد للمشاركة يف هذه 
عن  الحقًا  سيعلن  اليت  التظاهرة 
موعدها. وإذ ذّكر أّن التعيني يف 
الوزير  صالحية  من  هو  الوزارات 
املختص، أّكد أنه لن يسّلم وزارة 
يف العام 2013 كما استلمها ومن 

دون أي إصالح.
العماد عون عّدد حماوالت تفكيك 
وحتى   2005 العام  منذ  الدولة 
حرب  اىل  »فل«  محلة  من  اليوم، 
أيار   5 اىل  البارد  نهر  اىل  متوز 
الدوحة.  اتفاق  اىل  أفضى  الذي 
يهّمه  ما  بأن  التذكري  أعاد  وإذ 
رئاسة  وليس  اجلمهورية  هو 
أتو  أنهم  اىل  لفت  اجلمهورية، 
برئيس ليكون حكمًا كما قالوا، ال 
ليقاسم التيار الوطين احلر حصته 
يف التوزير ويف التعيينات. وختم 
بالقول: »حنن الّنواب منّثل الّشعَب 
يلوي  أحدًا  ندَع  ولن  الّلبناني، 

زنَدنا«.
النّص الكامل للحديث:

أهاًل بكم يف لقائنا األسبوعي
حبث التكتل اليوم مواضيع هامة، 
الدولة يف  بدأت  استعرضنا كيف 
العام 2005 وأين أصبحت اليوم، 
وماذا حصل منذ العام 1990 ولغاية 
العام 2005. هناك قطاعات كانت 
منهارة وازداد انهيارها منذ العام 

2000 ولغاية العام 2008.
عند دخولنا احلكومة وضع وزراؤنا 
وزارة  يف  باملوجودات..  حمضرًا 
الذين  الوزراء  مجيع  الّطاقة 
أزمة  وجود  على  أّكدوا  استلموها 
الوزير حمّمد  أي  لبنان،  طاقة يف 
والوزير  طابوريان  الوزير  فنيش، 
جربان باسيل. الوزير باسيل وضع 
وضع  قياسّية  وبسرعٍة  احملضر، 
لكّل  وشرحها  للكهرباء،  خّطة 
يف  األونيسكو،  يف  املواطنني 
قصر املؤمترات، كما أّنه جال على 
نهاية  وقبل  وشرحها،  األقضية 
مّتوز  خالل شهر  إقرارها  مّت  العام 
يف جملس الوزراء، حيث مّت إقرار 
مشروع قانون يتعّلق باخلّطة األوىل 
حسب  ميغاواط   700 تؤّمن  اليت 
املشروع  هذا  مّر  عليه.  فق  اتُّ ما 
القانون يف جملس الوزراء، ثّم مّر 
على جلنة املال واملوازنة، وعندما 
أّن  وجدنا  الّتمويل  إىل  وصلنا 
املالّية منهارة وما من قطع حساب 
أو أكثر، فتعّمقنا  منذ سّتة اعوام 
أكثر يف البحث والّتدقيق ووجدنا 
أّن قطع احلساب غائب منذ العام 
1993. طالبنا بقطع حساب فكان 
اجلواب أّنه ال ميكن إجنازه يف مّدة 
تقّل عن الّسنتني. أثناء حبثنا عن 
واجهتنا  الكهرباء،  ملشكلة  حّل 
عراقيل وأنواع من »blocage« لكّل 
يوجد  ال  مال،  يوجد  ال  الّدولة: 
أّن  فهمنا  وهنا  زور...  شهود 
تقّدم  أن  تريد  وال  انتهت  الّدولة 
أّي شيء حللحلة األمور، فسقطت 
احلكومة،  سقوط  بعد  احلكومة. 
وجه  يف  الكثرية  العثرات  وبعد 
بّد  ال  كان  جديدة،  حكومة  تأليف 
الكهرباء،  تأخري  لعدم  حّل  من 

أدعو كل من يدفع فاتورة كهرباء اىل االستعداد للتظاهر ضد املعرقلني

العماد عون بعد اجتماع التكتل: التعيني يف الوزارة هو من صالحية الوزير وعلى مسؤوليته

معّجل  قانون  مشروع  فقّدمنا 
مكّرر خلّطة الكهرباء لكي نقّره يف 
البعض  إعرتض  الّنيابي.  اجمللس 
مستندًا على أّنه ال ميكن أن جيتمع 
جملس الّنّواب عندما تكون احلكومة 
تربير  ميّن  وطلبوا  مستقيلة، 
املخرج، فكان املخرج وجود بعض 
الّسوابق اليت اجتمع فيها اجمللس 
مستقيلة،  حكومة  ظّل  النيابي يف 
ففي عهد املرحوم الرئيس كرامي 
إجتمع اجمللس النيابي وصّدق على 
املوازنة يف ظّل حكومة مستقيلة، 
وكذلك األمر يف حاالت أخرى حيث 
حكومات  ظّل  يف  اجمللس  اجتمع 
مستقيلة وقام بالّتشريعات. جئنا 
اجمللس  تاريخ  من  الّسوابق  بهذه 
مل  ذلك  من  وبالّرغم  الّنيابي، 
جيتمع جملس الّنّواب إلقرار اخلّطة. 
مّت  أن  بعد  اخلّطة،  بإقرار  ماطلوا 
أي  يومًا،  وسبعني  مئة  إجنازها، 
تاريخ  ولغاية  تقدميها  تاريخ  منذ 
املئة  مّدة  خالل  أدخلوا  إقرارها. 
الّتعديالت  بعض  يومًا  وسبعني 
عرقلتها،  اخلّطة ساهمت يف  على 
اليوم غري قادرين  لغاية  زلنا  وال 
اآلن  حنن  ولكن  الّتلزيم.  على 
املشاريع  هذه  إطالق  وشك  على 
الّتعاطي  إن كان هناك جدّية يف 
وليس كالمًا فارغًا كالذي نسمعه 
يف  املسؤولني  خمتلف  من  يومّيًا 

الّدولة.
هذا ما يتعّلق بالكهرباء. حنن جئنا 
لنصّلح ونرّمم ما خّربوه لكي نبين 
خّربوا  الذين  جديدًا.  شيئًا  مكانه 
اآلن  حياولون  الذين  أنفسهم  هم 
الّشغب.  وإثارة  املسرية  عرقلة 
مسؤولّيات  فال  مرتاحون،  حنن 
كما  املاضي،  من  علينا  ترتّتب 
ولكن  املستقبل،  ببناء  وعدنا  أّننا 
ال نستطيع أن نبين هذا املستقبل 
وحيدين، فنسمع كالمًا مجياًل فيما 
مكّدرة  األرض  على  أعمااًل  نرى 
جّدًا. لذلك، أوّجه اليوم، إىل كّل 
الّلبنانّيني الذين يسّددون فاتورة 
جاهزين  ليكونوا  دعوًة  الكهرباء، 
الّتظاهر واىل  ألّننا سندعوهم إىل 
مسرية سلمّية نتوّجه بها إىل حيث 
يتّم حتديد  نكون، حبيث  أن  جيب 
اهلدف بشكٍل صائب، لكي نقول 
أن  جيب  إّنه  وللمسؤولني  للّدولة 
يكونوا جّدّيني. حنن، وعلى رأسنا 
شباب التّيار الوطين احلّر خصوصًا، 
مقاومون، إذ ال نستطيع أن نرى 
احلواجز أمامنا. كما قلت لكم، لدينا 
نتابعه،  أن  ونريد   »momentum«
وال ميكن ألحد أن يعّجزنا. قد جيوز 
أن يتّم كسرنا ولكّننا ال نستسلم 
وال نهرب. إذًا، حنن جاهزون ملن 
يريد املعركة، فإّما أن تسري أمور 

الّدولة، أو ال تسري.
الكهرباء،  موضوع  يف  حيصل  ما 

الّتعيينات،  مبوضوع  أيضًا  حيصل 
فنشعر وكأّن املسؤولني يريدون 
تفكيك  حاولوا  الّدولة.  إفراغ 
أربع مّرات. املّرة  الّلبنانّية  الّدولة 
»محلة  خالل  من  كانت  األوىل 
كانوا  كيف  جّيدًا  تذّكرون  فّل«. 
دامية  معركة  إشعال  يريدون 
حبيث  اجلمهوري،  القصر  حول 
حّلود  إميل  الّرئيس  مصري  يكون 
فيقولون  ميلوسوفيتش،  كمصري 
إّنه قتل شعبه ويطلبون سوقه إىل 
موجودًا،  كان  التخطيط  احملاكمة. 
يبدو اآلن وكأّنه خرايّف، ولكّنه لو 
حدث لكّنا مسعنا األصوات.. سقط 
صار  أنه  شعروا  ألنهم  املشروع، 
أكرب منهم، بعدما قلنا بوضوح إننا 
لن نسمح ألي تظاهرة أن تتخطى 
إىل  تصل  وأن  الّصمود،  مثّلث 
ذّكرناهم كذلك  ان  وبعد  القصر. 
مليون  يقابله  »طلوع«  املليون  أن 
التحكم  ميكن  ال  وعندها  »نزول« 
باألضرار، وولد مع بنزين وكربيت 
ال  ولٌد  ألّنه  سوليدير،  حُيرق  قد 

يشعر باملسؤولية، فانتبهوا.
وزيرة  وجاءت  عندها،  انتبهوا 
الّسابقة  األمريكية  اخلارجية 
ألن  ودَعتنا  رايس،  كوندوليزا 
املفاوضات،  طاولة  إىل  نتفّضل 
بأّننا  مسرورين  وذهبنا  فتجاوبنا 
الوقِت  يف  ولكن  سنتفاوض، 
على  عّرجت  قد  كانت  نفِسه 
إسرائيل وقّرروا احلرب اّليت وقَعت 
يف 12 متوز 2006، ومن ال يصّدق 
الّتحقيق  جلنُة  كتَبته  ما  َفلرياجع 
مل  احلرب،  هذه  يف  اإلسرائيلية. 
يكن هدف إسرائيل احتالل جنوَب 
ثّم  ته  احتلَّ قد  كانت  فهي  لبنان، 
كي  جاءت  ولكنها  منه،  هرَبت 
ما  منطقٍة  إىل  بالّسكان  تدفَع 
ما  بتمّرٍد  ُتواَجه  أن  أمل  على  هنا 
ال  اّلذين  الّسكان  من  عليه  مّتَفق 
الّنازحني  يستقبلوا  أن  يريدون 
فيتسّببون مبشاكل معهم. فتتحّول 
الّرمانة  عني  إىل  ليس  املشكلة 
الّرمانة.  عني  ألف  إىل  بل  ثانية 
اّليت  للمخاطر  امُلَبّكر  الوعي  ولكن 
كان ممكنًا أن حتصل جعَلنا حنّصن 
ما  عكس  وعلى  الّداخلية،  اجلبهة 
كانوا ينتظرون أن يَروه واقعًا يف 
الّسوق، حّولناه إىل خرٍي وإىل تالٍق 

وتضامٍن وطين.
كانت  الّثالثة  التفكيك  حماولة 
الّلبنانيني  بني  لإليقاع  حماولة 
البارد(،  )نهر  والفلسطينيني 
وحنن نعرف أّن أغلَب اّلذين تدّخلوا 
مرَسلني  كانوا  اخلارج  من  فيها 
نسّميها  دوٍل  من  يفتعلوها  كي 
شقيقة، أخرجوهم اليوم من الّسجن 
والتحقوا ببلدانهم. ولكّننا أيضًا مل 
ندع تلك األزمَة تتطّور إىل اشتباٍك 

فلسطييّن لبناني.

احملاولة الّرابعة يف 5 أيار وشبكة 
اتصاالت املقاومة، كّلنا نعرف أّن 
الّصدام،  يقع  األمر كان حتدٍّ كي 
وكانت الشركات األمنية اليت ختبئ 
ما ختبئ، جاهزة خللق املشاكل يف 
بريوت. ولكن ُحِسَم األمر بسرعة، 
جاءت  عندها،  املوضوع.  وانتهى 
سيارة االسعاف ونقَلتنا مجيعًا إىل 

الّدوحة.
يف الّدوحة، عربَت بعض الّدول عن 
وأفكاَرها  تعابرَيها  وقرأنا  نيتها 
قالوا  الويكيليكس،  بعد يف  فيما 
»يكفي أّننا أبَعدنا ميشال عون عن 
الّرئاسة«، فقلنا هلم »كرّت خريكن«، 
وعلى كّل حال، هذا األمر مل يغرّي 
خطة  لدينا  فنحن  سلوِكنا.  من 
تغيري وإصالح وال نريد أن نلتهي، 
ومن تعاطوا معي يف العام 1989، 
كانت  الّرئاسة  أّن  جيدًا  يعرفون 
ورفضتها،  فّضة  من  طبٍق  على 
قالوا لي »رئاسة اجلمهورية لك«، 
أريد  ملن؟  »واجلمهورية  فقلت 
وما  الّرئاسة.«  وليس  اجلمهورية 
ذكره الصحايف سركيس نعوم يف 

كتابه خري شاهد على ذلك.
وحتى اآلن نريد اجلمهورية وليس 
باله،  يشغل  أحد  فال  الّرئاسة، 
ولكن حنن نريد ذلك على أساس 
أن تكون الّرئاسة والّرئيس رؤساء 
انتخابات  ما حصل يف  ألّن  فعاًل. 
خمّططًا  أنا  أعترُبه   ،2009 العام 
ووثائق  داخليًا،  عليه  وموافٌق 
ويكيليكس ثّبَتت األمر، ومل ينكر 

أحٌد أو ُيَكّذب الويكيليكس.
الّدولة  األبشع من هذا هو تفريغ 
يبدأ  مل  فهذا  كادراتها!  من 
لنمأل  جئنا  وعندما  األمس،  من 
وقع  حصَلت،  اّليت  الفراغات 
الّسلطة  منارس  أّننا  مع  الصدام، 
الّلبناني!  للّدستور  وفقًا  الّشرعية 
حكومة تأّلَفت عكس الّدستور، أتوا 
برئيس مجهورية كي يكون َحَكمًا، 
أصبح يريد أن يشّكل حيثيات على 
يف  لنا  مقاعد  يأخذ  حنن،  حسابنا 
الوزارة وحيّوهلا وينقلها من ضّفة 
إىل أخرى كي تتمّكن من الّتصويت 
ضّدنا يف جملس الوزراء!! الّشعب 
فيأتي  جهة،  من  ينتخب  الّلبناني 
ما  بعكس  الوزارة  يف  التصويت 
انتخَب الشعب، ملاذا؟ ألّننا تنازلنا 
على أساس أّننا سنتعاون، ولكن 

د. ليس على أساس أّننا سُنَجمِّ
هي  الوزراء  جملس  يف  الّسلطة 
الوزارة  يف  أما  جمتمعًا،  للمجلس 
فهي للوزير. الوزير هو من يعنّي 
ما  مسؤوٍل  تعيني  يقرتح  ومن 
يف  عنه  املسؤول  هو  ألّنه  معه، 
أن  نقبل  ال  فشل.  أو  جنَح  حال 
يتحّمل  ثم  آخر،  اخليار ألحٍد  يكون 
كما  اخليار  هذا  مسؤولية  الوزير 
كان حيصل يف اجلمهورية األوىل.. 
الّثانية  اجلمهورية  يف  اليوم  حنن 
وهذا األمر لن حيصل فيها. اخليار 
للوزير وهو مسؤوٌل عنه، فإما أن 
ينجح ومعه الوزير، وإما أن يفشال 

معًا.
لن نتسّلَم وزارًة ونسّلَمها يف العام 
2013 متامًا كما استلمناها وبدون 
غرُينا،  فعَل  ما  مثل  إصالح،  أي 
وحنن  األمر.  بهذا  نقوم  ال  فنحن 
عالقة  ال  للمواجهة.  مستعّدون 
َفلُيكملوا  باألمر،  التكتل  لوزراء 
َوليناقشوا  الوزراء،  جملس  يف 
ويعملوا. ولكن حنن نّواب، ولذلك 
الوزارة،  عن  الّنيابة  نفصل  حنن 
حنن الّنواب منّثل الّشعَب الّلبناني، 
ولن ندَع أحدًا يلوي زنَدنا، واآلتي 

قريب.

عن سرقة املازوت اليت مل خيرب 
عنها حممد احلجار

حممد وهبة
ال فضيحة يف سرقة املازوت. الفضيحة تكمن يف آليات الدعم اليت 
الدعم  بدء  مع  سنويًا  يتكّرر  نفسه  األمر  هو  املقوننة.  السرقة  تبيح 
وانتهائه. لكن هذه املّرة قّرر عضو كتلة تيار املستقبل النائب حممد 
احلجار، أن جيعل منه »فضيحة« فساد وهدر لطاملا كانا موجودين ومل 
حيّرك أحد ساكنًا لوقفهما. حتت عنوان هدر املال العام، قّدم احلجار 
إخبارًا إىل النيابة العامة املالية لدى ديوان احملاسبة. يبين نائب إقليم 
اخلروب نظرية االشتباه بوجود سرقة للمازوت املدعوم، على أساس أن 
منشآت النفط يف طرابلس سّلمت 8.5 ماليني ليرت يف آخر يوم دعم. 
وما يربهن وجود سرقة، هو أن التسليم استمّر حتى ساعة متأخرة من 
معّدل  أن  الليل. ويضيف  السرقة جتري حتت ستار  أن  موحيًا  الليل، 
و5  ليرت  ماليني   3 بني  يراوح  الشركات  إىل  يوميًا  املسّلمة  الكميات 
اخلميس  ـــــ  األربعاء  ليل  ليرت  ماليني   8.5 م  ُسلِّ فلماذا  ليرت،  ماليني 

بتاريخ 18 و19 اجلاري؟
ويقول معنيون بامللف إن احلجار كان يهدف إىل »التعليم سياسيًا« على 
مدير منشآت النفط سركيس حليس، احملسوب على رئيس تيار املردة 
باسيل، بوصفهما  الطاقة جربان  وزير  النائب سليمان فرجنية، وعلى 
التابع  الوظيفي  إطاره  الديوان، يف  األمر.  عن  املباشرين  املسؤولني 

لرئيس احلكومة جنيب ميقاتي، حتّرك بسرعة للتحقيق يف اإلخبار.
يف البدء، استمعت النيابة العامة برئاسة رئيس الديوان عوني رمضان، 
واملدعي العام يف الديوان بسام وهبة، إىل كّل من مدير منشآت النفط 
سركيس حليس، ومدير منشآت طرابلس معن حامدي، ومدير منشآت 
الزهراني أمحد بلوط. وأظهرت املعطيات، حبسب مصادر الديوان، أن 
معطيات احلجار ليست »دقيقة بالكامل«؛ إذ إن املنشآت سّلمت حنو 6.6 
ماليني ليرت مازوت يف آخر يوم دعم، وقد استمّر األمر حتى منتصف 
لدى  املتوافرة  املعطيات  املاضي. وحبسب  اخلميس  ـــــ  األربعاء  ليل 
منشآت النفط، إن الكمية املسّلمة يوميًا هي اعتيادية يف أيام الدعم، 
ال بل كانت هذه الكميات تصل يف بعض أيام الدعم اليت تعود لسنوات 
ماضية، إىل 11 مليون ليرت يوميًا، »فلماذا مل يرسل أي إخبار سابقًا؟« 

تقول املصادر.
وحبسب املصادر املعنية، أظهر التحقيق وجود ثغرتني: األوىل منهما، 
معروفة للجميع. فالشركات مل تتوقف يومًا عن تسّلم املازوت املدعوم 
حتى آخر حلظة من فرتة الدعم لتخزينه وبيعه وحتقيق أرباح إضافية، 
وهو ما كان حيصل منذ سنوات عديدة، ومل يهتم به أحد لكونه هدرًا 
للمال العام، فضاًل عن أنه كان وسيلة سياسية لتوزيع املازوت على 
كما  األمر،  هلذا  احلّل  للشركات.  املافياوية  واحملاصصة  احملسوبيات 
القيمة املضافة  ُتلغى ضريبة  أن  أكثر من مناسبة،  اقرتح حليس يف 
لكل  لرية  آالف   3 بقيمة  املطلوب  الدعم  فيتحقق  املازوت  نهائيًا عن 
صفيحة، وخيّف هذا النوع من اهلدر الذي ال ميكن إيقافه بسبب طبيعة 

الدعم وُثَغره العديدة.
ويعتقد القيمون على منشآت النفط أن نسبة اهلدر الذي يذهب إىل 
التخزين لدى الشركات تبلغ 20% من املازوت املدعوم. وبالتالي، إن 
ختزين الكميات على مدى الشهر األخري من فرتة الدعم يعادل حنو 36 
يبلغ 6  للتسليم  أساس معدل وسطي  احُتسب على  إذا  ليرت،  مليون 
ماليني ليرت يوميًا وبنسبة 20% ختزين للتّجار وفق تقديرات املنشآت. 
وبذلك، إن كلفة اهلدر يف هذا الشهر بسبب التخزين تبلغ 3000 لرية 
عن كل صفيحة لنحو 1.8 مليون صفيحة، أي ما يعادل 5.4 مليارات 

لرية باحلّد األدنى، أو ما يوازي 3.6 ماليني دوالر، تشري التقديرات.
وكان حليس قد قال يف تصرحيات سابقة إن شركات النفط تضغط 
على جملس النواب إلقرار دعم مادتي املازوت األمحر واألخضر، وعدم 
السري باقرتاح جملس الوزراء دعم املازوت األمحر الذي حتتكر الدولة 
استرياده، مشريًا إىل أن الشركات تستورد املازوت األخضر، أي إن 

دعم األمحر خيفض مبيعاتها من األخضر.
النقطة الثانية اليت تظهرها التحقيقات، واليت مل ُتَبّت بعد، تشري إىل 
منشآت  من  أمحر  مازوت  ليرت  ألف   800 م حنو  ُسلِّ للعادة،  خالفًا  أنه، 
مل  الزهراني.  منشآت  من  حّصتها  على  كانت حتصل  فيما  طرابلس، 
يتبني بعد ما هي قّصة الـ800 ألف ليرت، وهو أمر حيتاج إىل مزيد من 
التدقيق قبل إطالق االتهامات، وهو ما سيقوم به فريق التدقيق الذي 
أّلفه الديوان أمس الذي يقوم مبهمات ميدانية ابتداًء من صباح اليوم. 
إال أنه حبسب تصرحيات رمضان، فإن »شركات النفط الكربى وشركتا 
التوزيع »توتال« و«مدكو«، أخذت الكمية الكبرية من املازوت وعملت على 
ختزينها، وعندما رفع الدعم بدأت الشركات ببيعها بسعر عال. وعلى 
سبيل املثال، كانت نسبة 90% من املازوت األمحر يف البقاع، تأتي 
من طريق التهريب بطرق غري مشروعة. واآلن بسبب األحداث احلالية 
يف سوريا، مل يعد ممكنًا تهريب هذه املادة، ولذلك عمدت الشركات 
البقاع، إىل جلب املازوت من طرابلس وللتوفري  اليت توّزع أصاًل يف 
املادي وجنيًا لألرباح عملت تلك الشركات على بيع املادة وشرائها على 
الساحل لتوفري قيمة إجيار النقل اليت تبلغ 500 دوالر لكل شاحنة من 

بريوت إىل الشمال، فجرى بيع املازوت على الساحل«.
من جهة أخرى، تشري مصادر الديوان إىل وجود نقطة أخرى ليس بيد 
مديرية  من صالحية  بل هي  فيها،  للتحقيق  احملاسبة صالحية  ديوان 
من  يف  تدّقق  أن  ميكنها  اليت  االقتصاد  وزارة  يف  املستهلك  محاية 
األمر  »هذا  لكن  التفاصيل،  وأين وكل  الكميات  الشركات  من  تسّلم 
منوط بأن تسّلم منشآت النفط لوائح التسليم اليومية واملفّصلة، وبأن 
إرادة سياسية لدى وزير االقتصاد نقوال حّناس«، يؤكد  تكون هناك 

املطلعون.
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بدت محاة صباح أمس اخلميس 
الناس،  من  وخالية  هادئة، 
وساحاتها  الرئيسية  وشوارعها 
باحليوية  اليت كانت متور  العامة 
بصحراء  أشبه  باحلياة،  وتضج 
حالة  يف  ومواطنوها  مقفرة، 
عنه  ستسفر  ملا  قصوى  ترقب 
اليت  املسلحني  مالحقة  محلة 
الثالثاء  بدأتها اجلهات املختصة 
أن  يتمنون  واليت  املاضي، 
مدينتهم  لتعود  بسرعة  تنهيها 
الطبيعية، وليعودوا  إىل حياتها 
إىل أعماهلم وأشغاهلم من دون 
إضرابات  أي  ودون  خوف،  أي 
ودون  بالقوة،  عليهم  تفرض 
سلبًا  منهم  تسلب  »خوات«  أي 
»الثورة  دعم  حبجة  عنهم  ورغمًا 

والثوار«!!.
املدينة  يف  جولة  أي  أن  ورغم 
صباحًا ملعرفة ما جرى فيها يوم 
باملخاطر،  حمفوفة  األول  أمس 
القوى  أن وجود عناصر من  إال 
مينح  املدينة  يف  املختصة 
من  شعورًا  املغامر«  »املتجول 
الراحة واالطمئنان، رغم رشقات 
العيارات النارية اليت تدوي من 

غري مكان من املدينة.
اجلهات  أن  املتجول،  ويتأكد   
مالحقة  محلة  تواصل  املختصة 
فعاًل  مت  ما  وهذا  املسلحني، 
يوم أمس، فقد واصلت اجلهات 
املختصة احلملة يف بعض أحياء 
محاة الشعبية ما أسفر عن سقوط 
العديد من املسلحني بني قتيل 
على  القبض  وإلقاء  وجريح، 
استشهاد  وعن  منهم،  العديد 

عنصر من القوى املختصة.
 ومشلت احلملة أحياء باب قبلي 
واجلرامجة والفراية، اليت نشبت 
بني  ضارية  اشتباكات  فيها 
واملسلحني  املختصة،  القوى 
أنفسهم  على  يطلقون  الذين 
احلر«  السوري  »اجليش  لقب 
والذين أخلوا أماكن تواجدهم من 
السن،  وكبار  واألطفال  النساء 
قبل أيام وأقاموا فيها حتصينات 
القمامة  وحاويات  البلوك  من 
تصمد  ظنوها  احلدائق،  وأسوار 
طوياًل أمام القوى املختصة، أو 
تنفيذ  ودون  دونها  حائاًل  تقف 
قدمًا يف  مضت  واليت  مهامها، 
وال  شيء  يردعها  ال  مهمتها، 
يف  بواجبها  القيام  عن  مينعها 
محاية املدنيني أي مانع أو عائق 

أو ساتر ترابي أو حديدي.
أن  لـ«الوطن«  مصدر  وأكد   
األب باسيليوس نصار استشهد 
حي  يف  املسلحني  برصاص 
اجلرامجة، أثناء تلبيته وزميل له، 
الرعية املسيحية  نداء عائلة من 
تقطن يف احلي املذكور إلسعاف 
ابن هلا أصابه املسلحون، وذلك 
أثناء محله املصاب إىل سيارته، 
فاستهدفه املسلحون بطلق ناري 
برأسه أدى إىل استشهاده على 
املرافق  اخلوري  وإصابة  الفور، 

له جبروح طفيفة.
 واخلوري نصار من مواليد بلدة 
يف  وخيدم   ،1982 بهم  كفر 

بدأت عملية متشيط مدينة محاه
رصاص الغدر يقتل األب نصار لتلبيته نداء عائلة 
واإلرهابيون يعتدون على اهلالل األمحر ويسرقون

مطرانية محاة للروم األرثوذكس 
الواقعة يف حي املدينة القريب 

من حي اجلرامجة الساخن.
حسن  العنصر  أصيب  كما   
النظام  حفظ  من  األمحد  حممود 
هجوم  إثر  بالكتف،  ناري  بطلق 
مسلح على دوريته أثناء مرورها 
على دوار سجن محاة املركزي، 
جبروح  عنصران  معه  وأصيب 
طفيفة، وقد نقلوا مجيعهم إىل 

مشفى محاة الوطين.

مسلح  هجوم  أسفر  إدلب  ويف 
على  مسلحة  جمموعة  قبل  من 
األمحر  اهلالل  ملنظمة  سيارة 
العربي السوري على طريق عام 
خان شيخون عن  معرة النعمان – 
الرزاق  عبد  الدكتور  استشهاد 
جبريو رئيس فرع منظمة اهلالل 
يف  السوري  العربي  األمحر 

حمافظة إدلب.
رمسي  مطلع  مصدر  وقال   
ملراسل وكالة سانا إن جمموعة 
مسلحة استهدفت جبريو بنريان 
وأصابته  الرشاشة  أسلحتها 
على  أسعف  حيث  بالرأس 
أثرها إىل مشفى املعرة وفارق 

احلياة.
 وقد عرف عن الشهيد الدكتور 
الطويلة  وخدماته  تفانيه  جبريو 
اهلالل  منظمة  يف  والطوعية 
كرئيس  السوري  العربي  األمحر 
لفرع إدلب منذ تأسيس املنظمة 
كما  استشهاده،  تاريخ  وحتى 
رئاسة  جبريو  الشهيد  شغل 
جملس إدارة مشفى اهلالل األمحر 
املشفى  هذا  وكان  إدلب  يف 
من ضحايا  حتى  للجميع  مفتوحًا 
تشهدها  اليت  األمنية  األحداث 
ومعارضة،  مواالة  من  احملافظة 
اغتياله  عملية  كانت  فقد  هلذا 
مفاجئة ومؤملة ملعظم املواطنني 
سلبية..  فعل  بردود  وقوبلت 
يقوم  وهو  استشهد  أنه  خاصة 
مبهام إنسانية ضمن إطار املهام 
اليت يقوم بها فرع املنظمة من 
اإلنسانية  املساعدات  تقديم 
األمنية  األحداث  ظل  يف  خاصة 
اليت شهدتها ومازالت تشهدها 
إدلب.. حمافظة  مناطق  معظم 

ويأتي هذا احلادث ضمن سلسلة 
جديدة من حوادث االغتيال اليت 
باتت تستهدف فعاليات اجتماعية 
ووطنيتها  بشعبيتها  مشهود 
العمل  يف  وتفانيها  ونزاهتها 
واملواطنني،  الوطن  أجل  من 
استشهاد  من  واحد  يوم  فقبل 
عبد  استشهد  جبريو  الدكتور 
اللطيف بكور رئيس احتاد فالحي 
مسلحني  برصاص  وذلك  إدلب 
يف مدينة إدلب املعروف خبربته 
قيادة  يف  وصراحته  وحنكته 

املنظمة الفالحية بإدلب.
من  مقربة  مصادر  وحتدثت   
مروءته  بأن  البكور  الشهيد 
موقع  إىل  قادته  قد  وشجاعته 
استشهاده يف أحد شوارع مدينة 
إدلب عندما تلقى نداء استغاثة 
أحد  على  اجملند  أخيه  ابن  من 
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االقل  على  مدنيني  اربعة  قتل 
ثالثة  بينهم  جبروح   ٣٤ واصيب 
اجانب يف هجوم انتحاري جنوب 
طالبان،  حركة  معقل  افغانستان 
والية  يف  السلطات  حبسب 

هلمند.
املتحدث  امحدي  داود  وصرح 
ان  هلمند  والية  حاكم  باسم 
تضم  قافلة  استهدف  االنتحاري 
االعمار  اعادة  فرق  من  فريقا 
احمللية بالقرب من هيئة الرتبية 
عاصمة  قاه  لشكر  مدينة  يف 
والية هلمند. واضاف امحدي فّجر 
تويوتا  نوع  من  سيارته  انتحاري 
باملتفجرات  احملشوة  سيدان 
واضاف  مصفحة،  عربة  عند 
كنتيجة لذلك قتل اربعة اشخاص 
واصيب ٣٤ آخرون. وكان طفل 
بني القتلى وبني املصابني عدة 
نساء وأطفال، حبسب املتحدث، 
خاصة  سيارة   1٧ دمرت  بينما 
بفعل االنفجار. واضاف ان ثالثة 
كانوا  وامرأة  رجالن  هم  غربيني 
اصيبوا  املصفحة  العربة  داخل 
بعد  يتم  ومل  بسيطة،  جبراح 

الكشف عن جنسياتهم.
للحلف  العام  االمني  وشدد 
رامسوسن  فوغ  اندرز  االطلسي 
االلتزامات  احرتام  ضرورة  على 
اليت قطعتها الدول املتواجدة يف 
افغانستان وذلك بعد تصرحيات 
نيكوال  الفرنسي  الرئيس 
ساركوزي بشان احتمال انسحاب 

مبكر للقوات الفرنسية.
مؤمتر  يف  رامسوسن  وذكر 
بأن  احللف  مقر  يف  صحايف 
اتفقت  االطلسي  احللف  دول 

مقتل ٦ جنود بهجوم ملسلحني استهدف مراكزهم يف باكستان
٤ قتلى و٣٤ جرحياً باعتداء انتحاري يف افغانستان

صفحة ٧     
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<Ì„fq <ãÈÒÖ <≈ÁqÖ <ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄
<ÇÈ÷Ê <gÒ^fl÷] <«;õÁ÷] <Ÿ^ñfl÷]»
<tÜ≠<·_ <ÿe <HÖ]Éa <MP<±]<Ω¯fflq

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

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

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

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

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

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

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

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfi^flf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�fi] <gÒ^fl÷]
<ÌËÜ£] <{ <·^flf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
<HÕ¯} <ÿí¨<%» <‰fi_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒ^fl⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ^€¬_
<|Üç <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_Ê <Hh]Áfl÷]
<·^“<gj”π]<ÌÚÈ‚<^ñ¬_Ê<H‰i^ÈnÈu
<Ìä◊¢] <ÌËÖÁjâÅ <›Ç√e <‹„Ë_Ö <‹7

J«ÌÈe^Èfl÷]
<^⁄<·¯¬c<Ó◊¬<^flœ ]Ái<^flfi_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê <HÂÅ^∑ <·]ÊÜ⁄ <ÿÈ⁄à÷] <‰÷^Œ
<Á‚Ê <HŸ^€¬_ <ŸÊÇq <ƒËáÁje <^flÚqÁ 
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<^π^õ<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›^øfl◊÷<^œ Ê<gj”π]
<‡⁄ <Ÿ^€¬] <ŸÊÇq <ƒïÁe <x€äË <˜
<gj”π] <ÌÚÈ‚ <ª <‰jéŒ^fl⁄ <·ÊÅ

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷] <ã◊• <ƒ€jq] <]Éc» <VŸ^ŒÊ
<MLL <ÜŒ_Ê <ÌÈ√Èfõ <ÕÊÜæ <ª
<xfíË<‹„flÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·Áfi^Œ
<ÂÜéfiÊ <‰√ÈŒÁi <·ÊÅ <^È◊√  <^fiÁfi^Œ
<Í÷^j÷^eÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀfliÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<^⁄<ÕÜ¬_<˜
<:÷]<ÌœËÜ�÷^e<Ÿ^€¬_<ŸÊÇq<|]3Œ]
<g´<^fl◊Œ<^flfi_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äflâ<^flfi_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<˜<·]
<Ÿ^u<ª<h^ífl÷] <Ÿ^€j“]<›Ç¬<±]
<]Ñ‚ <·˘ <HÏÁ¬Ç÷] <Ó◊¬ <Ö]Üë˝]

J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â
ÕÁ◊√π]

<ÃËáÁq <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬<kÀ÷Ê
<ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª <ÕÁ◊√π]
<ÌËÜn“˘]» <·_ <±c <H«·Áfi^fÈ÷ <Ê^fi»
<ÖÊÅ <ƒ �È≥ <ª <ÏÜ€jä⁄ <ÏÇËÇ¢]

<·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
<HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê
<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ  <Ì÷Ê^¶ <2¬
<s„fi» < �·_ <Ó◊¬ <] �ÅÇé⁄ <H«ÃÈ÷`j÷]
<±c <Á‚ <^⁄ <Ö]Éa <‡⁄ <‡⁄^n÷] <ÔÁŒ
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ˝]
<^€◊¬ <HÌÈâ^Èä÷] <ÌËÇÈ”÷] <ÌâÖ^∫Ê
<ÔÇ÷ <ÏÇuÁ⁄ <ÌËıÖ <Î˘ <ÅÁqÊ <˜ <·_
<Ó◊¬<Ìä ^fl⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜ 
<‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£]

J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ
<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j◊÷
<oÈu <HÎÖÁä÷] <ÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <^€Èâ
<^‚Ç„éi<:÷] <l^e]Ü�ï˜]<kä”√fi]
<Ó◊¬Ê<H·^flf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<‰Èfl√Ë <˜ <Ífi^flf◊÷] <Í◊}]Ç÷] <·`é÷]
<‘÷Ñ÷ <H^ËÖÁâ <‰Èfl√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
<Í◊rfli <Óju <ÿÈ”éj÷] <ª <oË3Ë

J«’^fl‚<≈^ïÊ˘]
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Ófl√ �i<Ω]ÜŒÁfl”i<Ì⁄Á”u
<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœfli<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£]
<]ÅÇé⁄ <H«;õÁ÷] <Ö]Á£] <Ì÷Ê^õ <±]
<ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u <^„fic <hÁqÊ» <Ó◊¬
<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£]
<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<4È«j÷]» <ÿj”i<ãÈÒÖ<Üç^f⁄<ÿ”ée
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^fl÷]<«|¯ë˝]Ê
J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ¯}

<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
<^⁄» <^ñ ]Ö <H«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi
<]Ç“ˆ⁄ <H«Ì÷] �Á¢] <‹Èâ]Üπ^e <Ó€äË
<ª <ÿí¨ <·_ <g´ <ƒËÜéj÷]» <·_
<ƒÈ�jäi <HÌÈ◊√  <Ì⁄Á”u <ÅÁqÊ <ÿæ
<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji <·_

<ÌuÊÜ�π]<∞fi]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
<Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áfl÷] <ã◊• <ª
<ã◊•<Ì÷Ê^¶<·˘<HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áfl÷]
<Ì⁄á_ <–◊≠ <Ì⁄Á”v◊÷ <ÌÈŒ^nÈπ]Ê

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
27]

<gÒ^fl÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ì¬]Éc <±] <oËÇu <ª <27] <ÎÅ^ 
<˜<h]Áfl÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]»
<] �4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g´
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
<Ì⁄Á”u <ÖÊÅ <ÿÈ√Ài» <±] <^È¬]Å
<·^flf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíi

J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<Ì÷^£^e <Üm`j⁄ <·^flf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê
<H^ËÖÁâ <ª <�̂ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<ÏÇflq_ <Ó◊¬ <ÌËÁ÷Ê_ <Ç√Ë <% <oÈu
<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øfl÷]

J«Ö^øjfi]
ÿÈ€¢]

<‹ËÇfi<gÒ^fl÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
<MP <«ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª <ÿÈ€¢]
<ÜËáÁ÷] <l^ Üíi» <·_ <±] <H«Ö]Éa
<ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^©<ÿÈœjäπ]
<Ì÷ÊÇ÷] <ƒ€Œ <±] <Ó√äi <ÏÇËÇ¢]
<ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈfi^flf◊÷]
<∞jflä÷]<Ÿ¯}<^7^√j ]<‰÷<‡”µ<·^“
<›ÁË <HÌÈfiÁfi^Œ <ÌœËÜ�e <∞jÈï^π]

J«^È◊√ <]ÜËáÊ<·^“
<ŸÁu <l^øu¯⁄ <‘◊µ<ƒÈ€¢]» <VŸ^ŒÊ
<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ^�÷]
<·_ <ÿq] <‡⁄<Hÿ⁄^“<ÿ”ée<–�f�Ë <%
<±]<^j ˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â»<·_
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^fle<Ó◊¬

<ÖÁ⁄_ <HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê <h]Áfl÷]
<ÿ”ée <ÃÒ^�÷] <–Èf�i <›Ç¬ <å�Ü”i

J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ
<≈Ü  <Ó◊¬ <gËÁíj÷]» <Ó◊¬ < �ÅÇçÊ
<Í◊}]Ç÷] <‡⁄˘] <ÔÁŒÊ <l^⁄Á◊√π]
<ÏÇÒ^¬ <ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±]
<H«!] <hàu» <Ìfl€È‚Ê <ÏÜ�Èâ <tÖ^}
<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê <^ëÁí}
<Ö^Èj÷] <‡⁄ <Ün“_ <«!] <hàu» <{e
<Á‚<‰e <›^Œ<^⁄ <·_Ê<H«Ü£] <;õÁ÷]»
<^„fiÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
<‰œËÜ Ê <…Ü _ <·_ <Ç√e <HÍfiÁfi^œ÷]
<ã◊• <]Á◊ÀŒ_Ê <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ

J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áfl÷]
<Ÿ^éÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒ» <·_ <Ô_ÖÊ
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc <·^€È◊â
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰fi_<±]<4éË
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
<ÍÀËÖ <]Á◊÷] <ƒ⁄ <Ì÷`äπ] <ovfË <·_
<l^nu^fπ] <Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m <‡⁄Ê

J«›á¯÷]<Ö]Üœ÷]
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
<DÅ^Ëá <Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ª
<·˘ <H≈Üäj÷] <‡⁄ <Íç<^„È  <ÅÊÖ^e
<kfi^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ√÷] <’^fl‚
<Õ^”j¬˜] <ÌflÈ√⁄<Ì◊uÜ⁄ <ª<Í¬Çjäi
<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â_ <Ó◊¬
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢<ÎÜe
<Ö^fj¬] <Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ <›Ç√÷ <]Üøfi
<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe<·_
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa <T <–ËÜ 
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶
<Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«Ìn÷^n÷]Ê

J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄

حواجز حفظ النظام على أطراف 
هذه  يف  سارت  حيث  املدينة، 
بعض  هناك  بأن  شائعة  األثناء 
قوات  من  واألفراد  الضباط 
حفظ النظام سيقومون بدوريات 
ومع ظهور  عربي،  مدني  بلباس 
وهو  البكور  الشهيد  سيارة 
»طقم  العربي  اللباس  يرتدي 
أخيه  وابن  ابنه  برفقة  كالبية« 
اجملند تعرضت سيارتهم هلجوم 
مسلح أسفر عن استشهاد البكور 
بثالث طلقات نارية أصابته يف 
النجاة  كتبت  حني  يف  صدره، 

البنه وأبن أخيه.
جمموعة  اغتالت  محص  ويف   
احلزب  رئيس  والدي  مسلحة 
الدميقراطي السوري أمحد كوسا 

وزوجته.
 وقال مصدر مطلع لـ«الوطن«: 
باغتيال  مسلحة  جمموعة  قامت 
»أمحد  كوسا  مصطفى  والدي 
اقتحام  بعد  وزوجته  كوسا« 
منزله من قبل مسلحني حبي جب 
اجلندلي واختطافه مع زوجته منذ 

يومني.
 كما أقدم مسلحون على مهامجة 
حمطة كفرعايا للقطار واختطفوا 
منزله  إبراهيم من  العامل هيثم 
للمحطة،  التابعة  املساكن  يف 
بينما قامت جمموعة أخرى بسرقة 
مبنى مؤلف من سبعة طوابق بني 
ثم  والزهراء  اجلندلي  جب  حيي 

قامت بإضرام النار فيه.
 ويف سياق متصل قامت جمموعة 
مسلحة مبدينة تدمر بعملية سطو 
شركة  مشروع  مقر  على  مسلح 
معدات  والتعمري وسرقت  البناء 

وآليات متنوعة.
هاجم  القصري  مدينة  ويف   
الوطين  املشفى  مسلحون 
النظام  حفظ  وحواجز  باملدينة 
عليها،  النار  وأطلقوا  فيها 
أن  مطلع  مصدر  ذكر  حني  يف 
انفجار حدث يف مبنى مؤلف من 
فارس  شارع  يف  طوابق  ثالثة 
كان  النازحني  حبي  السمان 
لتصنيع  مكانا  املسلحون  يتخذه 

العبوات الناسفة.
 وحبسب املصدر أسفر االنفجار 
املسلحني  من  عدد  مقتل  عن 
–عماد  البطيش  »حممد  بينهم 
كما  إمساعيل«  –عدنان  خليف 
عدد  إصابة  إىل  االنفجار  أدى 
النساء واألطفال يف حميط  من 
حي  وسط  يقع  لكونه  املبنى 
سكين مكتظ حبسب املعلومات.

خاصة  مصادر  وأشارت   
مسلحني  أن  إىل  لـ«الوطن« 
احلاج  بساحة  امليدان  حي  يف 
فايز  املواطن  اختطفوا  عاطف 
سليمان هوشر وهو يعمل معقب 
مسري  اختطاف  مت  كما  معامالت 
حممد العجي وابن شقيقته وليم 
قبل  من  عشرية  منطقة  يف 
شارع  حني شهد  مسلحني، يف 
العلي  شوكت  اختطاف  الستني 
الصناعية  الثانوية  يف  مدرس 
بسيارته  ملنزله  عودته  أثناء 

السياحية اخلاصة.

يف قمة لشبونة يف 2٠1٠ حول 
االمنية  املسؤوليات  نقل  عملية 
نهاية  مع  االفغانية  القوات  اىل 
االهمية  من  واضاف   .2٠1٤
مبكان من اجل جناح العملية، ان 

حنافظ على التزامنا باخلطة.
نيكوال  الفرنسي  الرئيس  وكان 
انسحاب  اىل  تطرق  ساركوزي 
من  الفرنسية  للقوة  مبكر 
افغانستان وقال اذا مل تستتب 
واضح  بشكل  االمنية  الظروف 
انسحاب  مسألة  حينئذ  فسنطرح 
مبكر للجيش الفرنسي وذلك اثر 
بيد  فرنسيني  جنود  اربعة  مقتل 

جندي افغاني.
رامسوسن  قال  اخرى،  جهة  من 
انه يشاطر متاما التصرحيات اليت 
ادىل بها ساركوزي حول ضرورة 
ان ال تؤثر علينا االحداث االخرية 
تصميم  تعزز  ان  ينبغي  اليت 
قرار  النهاية  يف  لكنه  احللفاء. 
يعود للسلطات الفرنسية اختاذه 
بعد التشاور مع القادة وشركاء 
االطلسي  احللف  قوة  ايساف، 
اوضح  كما  افغانستان،  يف 

رامسوسن.
باكستان

مسلحني  بايدي  جنود  ستة  قتل 
الذي  باكستان  غرب  جنوب  يف 
حسبما  انفصاليا،  متردا  يشهد 

اعلن مسؤولون حمليون.
عشرة  ان  املسؤولون  واضاف 
لقوات  مركزا  هامجوا  متمردين 
منطقة  يف  عسكرية  شبه 
اقليم  مدن  كربى  بوغيت  ديرا 
مع  احلدود  على  بالوشستان 

افغانستان وايران.

وصرح مسؤول من االمن احمللي 
ان املهامجني وصلوا قبل الفجر 
وفتحوا النار على اجلنود وطّوقوا 
وقتل  العسكري.  املراقبة  مركز 
واكد  املكان.  الستة يف  اجلنود 
واحلصيلة  اهلجوم  اخر  مسؤول 
كان  املهامجني  عدد  ان  موضحا 

12 شخصا.
القاعدة خطر

وبالرغم من مقتل اسامة بن الدن 
انور  اليمين  االمريكي  واالمام 
ما  القاعدة  تنظيم  فان  العولقي 
الواليات  على  حقيقيا  خطرا  زال 
وزير  اعلن  ما  حسب  املتحدة، 
الدفاع االمريكي ليون بانيتا يف 

مقابلة تلفزيونية.
اس  بي  سي  حمطة  ونشرت 
أجرتها  اليت  املقابلة  من  مقاطع 
االحد  ستنشر  واليت  بانيتا  مع 
اسرتاتيجية  عن  فيها  وحتدث 
من  للتخلص  املتحدة  الواليات 
أعضاء  نطارد  وقال  القاعدة. 
واضاف  كانوا.  ما  أين  القاعدة 
من الواضح اننا نواجه القاعدة يف 
تشعبات  ايضا  نواجه  باكستان. 
والصومال  اليمن  يف  القاعدة 
ان  الشمالية... ويبدو  وافريقيا 
بالقاعدة  ارتباط  هلم  الذين  كل 
وردا  افغانستان.  يف  ضالعون 
اذا كانت  على سؤال ملعرفة ما 
هزمت  قد  املتحدة  الواليات 
بانيتا  أجاب  املتطرف،  التنظيم 
ليس بعد مضيفا ما زال أعضاء 
القاعدة بشكلون تهديدا حقيقيا. 
ان  وجيب  طليقني  زالوا  ما 
عليهم  الضغط  ممارسة  نواصل 

أينما كانوا.
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خصصت وزارة الدفاع األمريكية 
»البنتاغون« يف ميزانيتها للعام 
شهر  سيبدأ يف  الذي  املالي، 
أكتوبر املقبل، 118 مليار دوالر 
لعمليات الطوارئ اخلارجية، فيما 
نشر  نفسه  الوقت  يف  قررت 
املزيد من القوات األمريكية يف 
أفريقيا وآسيا، بدعوى مواجهة 

ما تسميه »حتديات اإلرهاب«.
صحيفة  ذكرت  السياق،  ويف 
أن  األمريكية  تاميز«  »نيويورك 
البنتاغون نشر مزيدًا من اجلنود 
األفريقي،  القرن  صحراء  فى 
حترير  فى  جناحهم  أعقاب  يف 
فى  اخُتطفوا  الذين  الرهائن، 
أن  اىل  مشرية  الصومال، 
اسرتاتيجية  تتبع  واشنطن 

دفاعية جديدة.
إنشاء  أن  الصحيفة  وذكرت 
»ليمونيور«  قاعدة  البنتاغون 
العسكرية فى جيبوتي اجملاورة 
للصومال، يأتي تعزيزًا للوجود 
العسكري األمريكى يف أفريقيا، 
واشنطن  تركيز  مع  وذلك 
بعثاتها  نفقات  تقليل  على 
محاية  تتوىل  اليت  العسكرية، 

مرافقها األمنية فى املنطقة.
قاعدة  موقع  عزز  وقد 
تصرف  سرعة  من  »ليمونيور« 
اليت  اخلاصة  األمريكية  القوات 
أنقذت، أول من أمس، وحررت 
بوكانان،  جيسيكا  األمريكية 
تيستيد،  بول  والدمناركي 
منظمة  مع  يعمالن  كانا  اللذين 
الالجئني  ملساعدة  دمناركية 
الصومال،  يف  األلغام  ونزع 
املختطفني  تصفية  إىل  إضافًة 
مشرية  التسعة،  الصوماليني 
املهمة  تلك  فشل  احتمال  إىل 
يف حال انتظار قدوم الدعم من 
قاعدة أمريكية أخرى يف منطقة 

بعيدة عن الصومال.
على  املتحدة  الواليات  وتعمل 
عسكرية  اسرتاتيجية  تنفيذ 
تفعيلها  طريق  عن  جديدة 
مفهوم »اقتصاد القوة«، وذلك 
باستخدام أعداد قليلة من قوات 
النائية  املناطق  فى  اجليش 
املصاحل  مسار  عن  البعيدة 

دعمهم  إمكان  مع  األمريكية، 
قوات  مثل  آخرين،  بعناصر 
حرس احلدود ومصلحة اجلمارك 
ووكالة التنمية الدولية، فضاًل 
العدل  وزارات  من  عناصر  عن 

والزراعة والتجارة.
»ليمونيور«  معسكر  أن  يذكر 
ُيعّد مبثابة منصة إطالق للقوات 
والعمليات  األمريكية  اخلاصة 
االستخبارية فى حالة الضرورة. 
الدفاع  لوزير  سبق  وقد 
القول  بانيتا،  ليون  األمريكي، 
القاعدة يف وقت  خالل زيارته 
املتحدة  الواليات  إن  سابق 
تنظيم  على  حربها  ستنقل 
املقبلة  املرحلة  يف  »القاعدة« 
أن  إىل  الفتًا  أفريقيا،  إىل 
والثورات  اليمن  فى  األوضاع 
أفريقيا،  مشال  يف  العربية 
آمنًا  مالذًا  املنطقة  من  »جعلت 

ألعضاء تنظيم القاعدة«.
مقابلة  يف  بانيتا،  أكد  كذلك 
األمريكية  التلفزيون  شبكة  مع 
»سي بي إس« أمس االول، أن 
خطرًا  ميّثل  يزال  ال  »القاعدة« 
املتحدة،  الواليات  على  قويًا 
على الرغم من مقتل أسامة بن 

الدن وأنور العولقي.
معرض  يف  بانيتا  أكد  كذلك، 
حديثه عن اسرتاتيجية الواليات 
املتحدة للتخلص من »القاعدة« 
القاعدة  أعضاء  نطارد  »إننا 
»من  إنه  مضيفًا  كانوا«،  أينما 
الواضح أننا نواجه القاعدة يف 
باكستان. نواجه أيضًا تشعبات 
والصومال  اليمن  يف  القاعدة 
أن  ويبدو  الشمالية.  وأفريقيا 
كل الذين هلم ارتباط بالقاعدة 

ضالعون يف أفغانستان«.
ويف ما يتعلق بتوسيع الوجود 
آسيا،  يف  األمريكي  العسكري 
»واشنطن  صحيفة  كشفت 
بوست« النقاب عن بوادر اتفاق 
وشيك  فيليبين  ـــــ  أمريكي 
طلب  على  بناًء  الشأن،  بهذا 
سلسلة  ضمن  ويأتي  األخرية، 
االسرتاتيجية،  التحركات  من 
فى  الفيلبينيون  يعتمدها  اليت 
مواجهة النفوذ الصيين املتنامي 

اهلادي،  احمليط  منطقة  فى 
حبسب ما أفادت الصحيفة.

اعتزام  إىل  الصحيفة  وأشارت 
على  اجلانبني  من  املسؤولني 
عقد لقاءات ثنائية مكثفة، خالل 
واشنطن،  فى  املقبلة  األيام 
ثنائي،  اتفاق  بشأن  للتباحث 
قبل احملادثات الرفيعة املستوى 
ر عقدها  اليت من املقرر أن تقرَّ
فى شهر مارس املقبل، موضحًة 
أنه فور التوصل إىل اتفاق يف 
هذا الصدد، من شأن ذلك أن 
اتفاقات  أمام  اجملال  يفسح 
من  آالف  بتمركز  تتعلق  اخرى 
قوات املارينز فى مشال القارة 
أمريكية  وسفن  األسرتالية، 

حربية فى سنغافورة.
بني  من  أّن  الصحيفة  وذكرت 
يف  سُتؤخذ  اليت  اخليارات 
االعتبار خالل احملادثات تشغيل 
البحري  لألسطول  تابعة  سفن 
الفيليبني،  من  األمريكي 
على  أمريكية  قوات  وإرسال 
إجراء  إىل  إضافًة  دوري،  حنو 
العسكرية  املناورات  من  مزيد 

املشرتكة بني البلدين.
»هرولة«  إن  الصحيفة  وقالت 
العديد من دول منطقة احمليط 
لـ«احتضان  مسرعة  اهلادي 
فعل  رد  هي  إمنا  واشنطن«، 
مباشر على بروز الصني كقوة 
وعلى  كربى،  عسكرية  إقليمية 
تنازعها  يف  اجلريئة«  »مواقفها 
على  املنطقة  دول  بعض  مع 
حبر  من  أجزاء  على  السيادة 
مبوارد  الغين  اجلنوبي،  الصني 

الطاقة.
مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت 
املستوى،  رفيع  فيليبيين 
هويته،  عن  الكشف  رفض 
خيوض  من  وحدنا  »لسنا  قوله 
املفاوضات، نستطيع  تلك  يف 
بعض  وجود  اىل  نشري  أن 
دول العامل األخرى، كأسرتاليا 
واليابان وسنغافورة، حيث إننا 
مجيعًا نسعى اىل إحالل السالم 
املنطقة، دون  واالستقرار فى 
االخنراط يف مواجهة أو صدام 

مع الصني«.

واشنطن توّسع وجودها العسكري 
االحتاد يف أفريقيا وآسيا خارجية  وزيرة  اعتربت 

االوروبي كاثرين آشتون ان اعالن 
انتهاء اللقاءات االستكشافية بني 
ال  واالسرائيليني  الفلسطينيني 
يعين ان الطرفني وصال اىل طريق 

مسدود.
عقب  للصحافيني  آشتون  وقالت 
الفلسطيين  بالرئيس  لقائها 
اعتقد  ال  عمان  عباس يف  حممود 
مسدودا،  طريقا  هناك  ان 
يفكر  عباس  الرئيس  ان  واعلم 
املضي  كيفية  حول  بعناية 
جلنة  فاجتماع  له  وبالنسبة  قدما، 
القاهرة مهم  العربية يف  املتابعة 
اعتقد  آشتون  واضافت  للغاية. 
اسرائيل  تعرتف  بأن  يأمل  انه 
ومع  فرقا،  تصنع  املبادرات  بأن 
الزلت  وباالسرائيليني  به  لقائي 
صادقة  نية  وبوجود  بأنهم  آمل 
سيتابعون احملادثات. لذلك ليس 
بالتأكيد  وامنا  مسدودا  طريقا 

هناك حاجة اىل الزخم.
بعد  بعباس  آشتون  لقاء  وجاء 
واالخرية  اخلامسة  اجلولة  انتهاء 
االستكشافية  املفاوضات  من 
واسرائيل  الفلسطينيني  بني 
االربعاء يف عمان دون حتقيق اي 
تقدم باجتاه استئناف املفاوضات 
اسرائيل  رفض  بسبب  املباشرة، 
اكد  وقد  االستيطان.  وقف 
مل  ان  انه  مرارا  الفلسطينيون 
كانون   ٢٦ حتى  اللقاءات  تنجح 
الذي حددته  املوعد  الثاني، وهو 
لتقديم  للطرفني  الرباعية  اللجنة 
األمن  مسأليت  بشأن  اقرتاحاتهما 

ال  االستيطان  بوقف  واحلدود، 
مع  املفاوضات  استئناف  ميكن 

الدولة العربية.
مطلع  فلسطيين  مسؤول  وافاد 
الفلسطينية  االجتماعات  على 
االسرائيلية ان االجتماعات انتهت 
اجتماعات  اية  هناك  تكون  ولن 
اجلانب  مع  استكشافية  اخرى 
املسؤول  واضاف  االسرائيلي. 
ان كل هذه االجتماعات مل تفض 
اىل اي نتائج اجيابية بسبب رفض 

اسرائيل وقف االستيطان.
اليت  آشتون  قالت  جانبها،  من 
بوزير  كذلك  عمان  يف  التقت 
ان  جودة  ناصر  االردن  خارجية 
من  املرحلة  هذه  يف  السؤال 
حول  هو  املباشرة  غري  احملادثات 
السالم  بعملية  الثقة  بث  كيفية 
ان  واعتقد  االجتاهني،  كال  يف 
هذا ما جيري مناقشته. واضافت 
ما اود ان اراه يف األيام القليلة 
بأن  اجلانبني  اعرتاف  هو  القادمة 
نتابعها،  اليت  هي  العملية  هذه 
عن  للتعبري  عديدة  طرق  وهناك 
ذلك. واكدت ان األمر لن يكون 
سهال وسيتطلب دائما العديد من 
اللقاءات لكن االمكانات موجودة.

جاء ذلك خالل املسرية اجلماهريية 
امس  ظهر  انطلقت  اليت  احلاشدة 
من أمام ميدان مجال عبد الناصر 
دائرة  مقر  باجتاه  طولكرم  وسط 
على  احتجاجًا  الدخل  ضريبة 
االقتصادية  احلكومة  سياسات 
ضريبة  قانون  اسقاط  أجل  ومن 
الغالء.  آفة  وضد  املعدل  الدخل 

ابو  ابراهيم  املسرية  وشارك يف 
التجارية  الغرفة  رئيس  حسيب 
معارضة  أكد  الذي  بطولكرم 
الضريبة  لقانون  التجارية  الغرفة 
اجلديد. والذي يبعث الضرر جبميع 
الزراعي  القطاع  خاصة  القطاعات 
يف هذه احملافظة اليت تعاني من 
اىل  اضافة  عالية،  بطالة  نسبة 
أوضاع التجار االقتصادية السيئة، 
مشريًا اىل ان حمافظة طولكرم من 
خالل  جدًا  املتضررة  احملافظات 
العشر سنوات املاضية حيث جدار 
الفصل العنصري واالقتحامات من 
القانون  هذا  وان  االحتالل،  قبل 
املواطنني  على  العبء  سيزيد 
مؤكدًا  عليهم،  ختفيفه  من  بدل 
ان الضريبة واجب وطين يدفعها 

املقتدر وليس الغري ذلك.
االسري  نادي  رئيس  وقال 
ان  فارس  قدورة  الفلسطيين 
االسرائيلية  السجون  مصلحة 
وضعت مروان الربغوثي يف زنزانة 
ادىل  تصرحيات  بسبب  انفرادية، 
جلسة  خالل  الصحافيني  امام  بها 

حملاكمته امس األول.
الصحافيني  امام  الربغوثي  واعلن 
احملكمة  بشرعية  اعرتافه  عدم 
وسائل  امام  وقال  االسرائيلية، 
الفلسطيين  الشعب  احيي  االعالم 
البطل، وادعوه ملواصلة املقاومة 
واوضح  االحتالل.  لدحر  الشعبية 
االسرائيلية  الشرطة  ان  فارس 
قبل  الربغوثي  حذرت  كانت 
باي  االدالء  بعدم  احملكمة  بدء 

تصرحيات للصحافيني.

تظاهرة حاشدة يف الضفة ضد السياسة التقشفية حلكومة فياض

اشتون تلتقي عباس: انتهاء اللقاءات اإلستكشافية ال يعين الوصول اىل طريق مسدود
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1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

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

1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years
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* 233999 - Engineering 
Professionals NEC
* 254499 - Registered 
Nurse NEC
* 263111 - Computer 
Network and Systems 
Engineer
* 391111 - Hairdresser
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3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and 
New Zealand

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
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مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي 
للحصول على اجلنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:

*املحامية بهية ابو حمد*

1. Australia Day is 
the anniversary of
1) the landing of the 
Australian and New 
Zealand Army Corp 
at Gallipoli
2) the federation of 
Australian States
3) the arrival of the 
First Fleet from Great 
Britain to set up a 
convict settlement
4) the independence 
of Australia from 
Great Britain

2. In a referendum, 
what is referred to 
as ‘double majority’, 
required for a change 
in the constitution?
1) majority of voters 
across the nation 
combined with the 
majority of judges of 
the High Court
2) majority of 
members of the 

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

منذ 20 آب 1986 حصلت 
لقانون  جذرية  تغيريات 
اجلنسية  على  احلصول 
األسرتالية اجلديد يف تلك 
بند  أعطى  فلقد  املرحلة 
اجلنسية  قانون  من   10
الساري  األسرتالية 
املرحلة  تلك  يف  املفعول 
يف  املولود  للطفل  احلق 
على  باحلصول  أسرتاليا 
يف  األسرتالية  اجلنسية 
الشروط  توفرت  حال 

التالية :

1- إذا كان أحد الوالدين« 
من   « الوالدة  ساعة  عند 
األسرتاليني«  املواطنني 
أو حاصال على إقامة دائمة 

يف أسرتاليا.
 ) بند ) أ (  ) 2( 10 (.

الشروط  تتوفر  إذا مل   -2
أعاله،   )  1( فقرة  يف 
حيق للطفل باحلصول على 
اجلنسية األسرتالية تلقائيا 
العاشرة  عند إمتامه السنة 
من عمره بشرط أن يكون  
هذا الطفل مقيما دائما يف 
انقطاع.  دون  أسرتاليا  

)بند)ب( )2( 10(.

اجلنسية  أخسر  هل 
األسرتالية إذا حصلت على 

جنسية بلد آخر ؟ 

السؤال  هذا  على  اجلواب 
النفي  جواب  لكن  )كال(. 
هذا مشروطا حبصولك على 
جنسية البلد اآلخر ما بعد 4 

نيسان .2002

ومن اجلدير بالذكر بأنه قبل 
اشرتط   ،2002 نيسان   4
بند 17 من قانون اجلنسية 
املواطن  على  األسرتالية 
اجلنسية  بفقد  األسرتالي 
هذا  حصل  إذا  األسرتالية 
اآلخر على جنسية بلد آخر. 
يطبق  ال  البند  هذا  بالطبع 
الذين  األشخاص  على 
حصلوا على اجلنسية الغري 

هل أحصل على اجلنسية األسرتالية إذا 
ولدت يف أسرتاليا ؟

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

Parliament combined 
with the majority of 
voters
3) majority of voters 
across the nation 
combined with the 
majority of voters in 
a majority of states
4) majority of 
Members of 
Parliament combined 
with the majority of 
Senators

3. Who has the power 
to make laws that 
govern the country?
1) Only the 
parliament
2) The Queen and the 
Prime Minister
3) the Governor 
General
4) The parliament and 
the Prime Minister

4. Australia’s system 
of government is a 
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Å^„ �ä÷^e <^Ë^é√÷] <ÍfiÜ€«iÊ
Å^‚Á÷] <Ó◊¬ <4f√÷] <l^Ë^”u
JJJ<ÎÅ]Áf÷]<‡⁄< �4r7]<‘̌◊⁄̌<^€“

Å]Áä÷] <‡¬ < �ö^Èf÷] <‹j“ <^≤
JJ < �Å]Üπ] <·̌]Á÷] <å^õÜœ÷] <Ó◊¬
ÎÅ^∆ <�Ür7] <–ËÜõ <ª <^fi¯“
�Å]ˆÀ÷] < �Íõ <Ü ^ä⁄ <kfi]Ê

�Å]ÅÁ÷] <‡¬ < �ÅÊÅÁ÷] < �Ç√ �e <^€“
JJJ<ÎÅ^fπ]< �·Áë<ª<�Ü£]<Ç„√“
ÎÅ^œj¬]Ê <ÎÅÁ∂ <ª <‘ �jflëÊ
ÎÅ]á <ÜrÀ÷] <‹Èäfi <ª<’�ÜéfiÊ
�Å^€¢] <‡⁄ <ã̌Èfi˜] < �k“ÖÅ]Ê
ÎÅ]Ê <ÿ”e <4f√÷] < �Ÿ^ä◊âÊ
ÎÅ]Áé÷] <‰€∆^fli <ª < �h�Ü� �ËÊ

ÎÅ]ÊÜ÷] <‡⁄ <∞€„◊π] <·ÁÈ¬
ÎÅ^‚ < �xfí÷] < �‹Èäfi <‰f¬]ÇË
�Å^çÜ÷] < �xÈe^í⁄ < �‰rÒ^çÊ
ÎÅ^‚ < �≈^√ç <Â^i] < �·]4v“

Å]Ç£] < �ÌvçÊ] <Ö^‚á˜] <Ó◊¬
JJ < �Å¯f÷] < �Ÿ^ëÊ] <‰È  < �ƒ ��œ �i
�Å^f√÷] < �ÇËÜéi < �Õ^ífi˛÷Ê
JJ <[ÎÅ^√j÷] < �–È€√i <^}¯÷Ê
ÎÅ^€j÷] <ÎÇ´ <^≤ < � �#Ü �ífi
ÎÅ^  <!] < �ŸÁâÖ <ÔÅ^¬ <˜Ê
Å]Ç �í÷] <›̌Ájœ⁄ <Ö^íe˜] <Ó◊¬
�Å^„¢] <Ã̌Èâ <Ê] <g◊í÷] <̌^fl¬
ÎÅ^Ë˜] < �gñ̌ǰ �° <‡ËÇ÷] <‹â^e
< �Å^€ñ÷] < �‘ �_ <‡⁄ < �|Ü¢] < �·_Ê
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^ �fl �⁄ <Ö]Ç◊÷ <^fl �flÈflu <Ÿ^flË
^ �fi_ <öÖ˜] <ª <^fl �fäu <‡”÷Ê
ÎÜäË <·^flf÷ <Óe �Ö <‡⁄ <�ÜéfiÊ
�‹◊¬ < �ÖÁfle <·^⁄à÷] <Üíj~fl 

< �ÖÁí¬ < �l�Ü⁄ < �‹“ <·^flf÷ <^Ë]
^flÈ  <h^äflË <^fl÷^uÜi <ÍÀ 
�Å^€◊÷] <ÖÅ <ª <‘fl¬ <^fiÁñfi
Á‚àfi <‘È  <ÿe^flä÷^“ <^ �fi]Ê
�̂fÈõ <‘fl¬ <≈ �Áñfi <^fiÜm^fli
�Çï <Õ^fiÊ <·^⁄à÷] <Ö^q <·^ 
�g◊ë <·^µ˜] <ÏÜ~ë <‡⁄ <^fl÷
�Çœ¬ <]Ç„é◊÷ <‘È  <Ãë]Üi
�̂⁄ÁË<·^õÊ˜]<ÔıÖ<k Ü¬<ÿ‚Ê

�ÿ � �¶ <Ç̌√e <Ì√Èf�÷] <‹äjfjâ
ÁvíiÊ < �gu <^flf̌√ç <�Ü �€√ËÊ
�̄ �e < �–£] < �Ω]Üë <‡¬ < �à �È �≥

]ÁœÈÀjâ] <·^flf÷ <̌^fle] <^È 
Ó �ju < �lÁπ] < �åÊˆ“ <‡⁄ < �‹ �jeÜç
Íë^√π]Ê <JJ <‹jœ◊ �} <]Ö]Üu^ 
�̂â`e <Ü”À÷] < �ÅÊÇu < �k«◊e <^⁄Ê
�ã⁄] <^Àë <hÁ◊œ◊÷ <]ÊÇÈ¬]
�̄ �æ < �^fl“Ç÷] < �Ì€È«÷] <Ô`flj 

Å^ŒÁ÷] < �‹é‚̌ <‡⁄ <Ö^fl÷] <Ÿ^fl⁄
ÎÅ^fi <ÿ”e <·]ÁÀfl√÷] < �Å^€¬
�Å^È¢] <‡⁄ < �ÿÈë˜] <ÎÜ´ <^€“
�Å^€¢] <‡⁄ <Ï^È£] < �|3®Ê

ÎÅ]Á√÷] <‘̌Èâ]ÊÖ <k÷^fi <^⁄Ê
�Å^√ �f÷] <ªÊ <h^Ë˝] <ª <‘ �flÈflu
�Å^€«÷] <‡⁄ < �›^ä£] <ÿ̌ �ñ �jfi] <^€“
�Å^í£] < �ÇÈ¬]Á⁄ < �k  �á] <Ój⁄
ÎÅ^fl �i <·] <’ �4Àfi <^fl√€´Ê
�Å^j√÷^eÊ <ÇËÇ√÷^e <^flÈ◊¬
�Å^fl√÷] < �l^ ] <‰È◊¬ < �∞◊i
�Å^œ√÷] < �·]ÑË] < �Ü‚à÷] < �lÁ⁄Ê
�Å]Ü �π] <–̌Èœ† < �› �Ç÷] <4«e

�Å^ëÜ÷] < �4ç^fi <ku˜ <ÇŒÊ
�Å^ŒÜ÷] <‡⁄ <∞√q^7] <·ÁÈ¬
�Å^⁄Ü÷] < �ÖÉ <‡⁄ <gÈ�÷] <Ü �éfiÊ

Å]Çä÷] <Î_Ü÷] <ª <!] <]Á ^}Ê
�Å^ë <ÿ“ <Ó⁄^jÈ÷] < �ƒ⁄Å <ÔÊÖ
�Å]Ç£] < �h�̄ �õ <›^⁄] <ŸÊài
�Å^Àí÷] <�Üä“ <ª <Ü£] <å`f“
�Å]Ç§] <ÁÀë <ÓeÜ÷] <Ó◊¬ <ÅÁ√Ë
JÎÅ¯e <Ó◊¬ <›¯ä÷] <ÜéjflËÊ
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13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.

 Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848  -

 Factory: (02) 9681 7188 - 
Facsimile: (02) 9681 6027-

Email charlesmalouf@optusnet.com.au

 C  G  M  Steelwork
<ƒËÖ^éπ]Ê<Ÿá^fl€◊÷<›ÁÈflπ˜]Ê<ÇËÇ£]<Ÿ^€¬_<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
<ÌÈfle˙÷<ÌËÇËÇu<ÖÁäqÊ<‡Ëàe]ÖÅÊ<h]Áe_Ê<‘Èe^fç<‡⁄<ÌËÖ^rj÷]
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@áÓ1a@Ü˝Óæa@áÓ«@Újéb‰∑@Ô„bËn€a@ãydi@ÚÓ€bßa@Âfl@‚á‘n„
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نقوم بتصميم وتنفيذ 

كافة املوديالت

1) democratic 
monarchy
2) parliamentary 
democracy
3) absolute 
monarchy
4) aristocracy

5. The key decision 
making body of 
the Australian 
government is called
1) the COAG
2) the Parliament
3) the Royal Assent
4) the Cabinet

أسرتالية بشكل تلقائي أو 
جواز  على  حصلوا  الذين 
أصال  كانوا  بلد  من  سفر 

من مواطنيه.

هذا  سياق  ويف  أخريا، 
القانون املشار إليه أعاله، 
نذكر  أن  املفضل  من 
السيدة  قضية  يف  اجلدل 
بيكس سكايس  الشهرية 
واقتنعت  قبلت  عندما 
احملكمة باألدلة املقدمة من 
السيدة سكايس  بأنها مل 
ستخسر  بأنها  تعلم  تكن 
جنسيتها األسرتالية عندما 
اجلنسية  على  حصلت 

الدومينيكانية .
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اسرتاليــات
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دعت رئيسة والية كوينزالند 
آنا بالي الجراء انتخابات يف 
24 آذار املقبل بعد ان قالت 
موعدها  حتدد  ان  تريد  انها 

يف 3 من الشهر نفسه.
يف  بالي،  اآلنسة  وقالت 
كانت  انها  صحفي،  مؤمتر 
على وشك الدعوة النتخابات 
إن  وتقول  لتعود  آذار،   3
اآلن  املمكن  غري  من  ذلك 
التقرير  ترى  أن  تريد  ألنها 
األول لفيضانات كوينزالند.

وقالت انها سوف تذهب إىل 
احلاكم العام يوم 19 شباط 

املقبل.
رئيسة  قالت  االربعاء  ويوم 
منحت  انها  كوينزالند  والية 
يف  التحقيق  للجنة  متديدا 
كوينزالند  والية  فيضانات 
تفحص  من  تتمكن  حتى 

بالي تدعو اىل انتخابات يف 24 آذار 
املقبل

حمالت محزة اخوان
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عرب وعالم

‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq]

<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
<HÌÈfl <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ÷]

JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç‚
@o◊äbæa@Âfl@�bÓflÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a
<JJ∞í÷]Ê<·^flf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö]

Ì¬Áflj⁄<l^„”fle<’^ffli
@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËfl@äb»éa

<Ì◊⁄^√⁄JJJJÏÅÊÅÊ<Ì⁄Ç}JJJ<Ì⁄^i<Ì ^øfi
<ÌËÁ}]Ê<ÌŒÅ^ë

ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhi@ Îãœ@S

@7jÿ€a@Åbnnœ¸a

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
åá„˝Ì7fl@Ú‘�‰fl@¿

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

åá„˝Ì7fl
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

bjÄÄÄÄ‡◊¸
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈfl“<ÿe^œ⁄

fiÏjì„bi
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<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j¬]
<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ◊÷
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�flõ <∞äu
<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢]»<·_
<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^flË<NQ<ÏÖÁm<^flm_
<‡⁄<�]ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gfi^q
<Ó√äi<«ÏÖÁq`⁄<Üë^fl¬» <ÅÁqÊ
<HèÈ¢]Ê<g√é÷]<∞e<Ì√ÈŒÁ◊÷
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìflj » <p]ÇucÊ

<J«Ìv◊äπ]
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�flõ <Ÿ^ŒÊ
<Ífi^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
<·c <H∞Èfi]ÇÈπ] <o÷^n÷]Ê
<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]»
<^flm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<lÑ°] <^„fl”÷ <HÜË^flË <NQ <ÏÖÁm
<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ÷]
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gfi^q
<·_ <±c <�]4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ]
<‰i]Áœ÷<Ì�◊ä÷]<Ó�¬_<g√é÷]»
<ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ]
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”flu
<9flq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒflπ<ÍqÖ^§]Ê
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<æ^Àv◊÷<4e]Çj÷]Ê<l]]Üq˝]<‡⁄
<gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó◊¬
<ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê_

<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ◊÷
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
<‡⁄˚]<Ÿ^œjfi˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä◊÷
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jfl⁄<ãÈÒÖÊ
<l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
<‹Èø√÷] <^flf√ç <Ÿ^⁄a <–œ†
<Íõ]ÜŒÁµÇ÷] <ƒ€jr€◊÷ <˜ÁëÊ
<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£]
<Ó◊¬ <�]ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^fle_

<Ü≥ <:÷] <Ìfl‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç÷]
<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^fle˘ <–œ†
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
<Ö^éjfi]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄

<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
<‡⁄ <ÌÚ  <Î_ <›^Èœe <x€äi <‡÷
<gÈ‚3e <·Áfi^œ÷] <‡¬ <∞qÖ^§]
<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞fl⁄˚]<∞flõ]Áπ]
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈfl÷]<Ì÷Ê^¶
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌfljÀ÷] <p]ÇucÊ
<’^fl‚»<·_<‡⁄<�]ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^fl¬
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌfikÀ÷] <p]Çuc

<J«Ìv◊äπ]
<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄
<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ]
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
<Ç√e»<‰fic<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ¬
<Ì◊uÜ⁄ <’^fl‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_
<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjfi]
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
<HÌÈfl⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjfi˜]
<H^fiÜøjflË <^⁄ <Áï <ª <Ìë^}
<ÿñ _ <¯fœjä⁄<^fl⁄^⁄_ <·c <oÈu

<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøfl÷]<ò«e
<‡⁄ <^ëÜu <’^fl‚» <·_ <Õ^ï_Ê
<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�fl⁄<ŸÊÅ<ÿ“
<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
<Ì�œfi <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i <·_
<‹m<‡⁄Ê<HÌœ�flπ] <ŸÊÇ÷ <á^”iÖ]
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_

<Â4øfi <·_ <±c <�]4é⁄ <H«Â4∆
<ÍfiÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝]
<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ¬_
<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èfi^”⁄c <ÿ“
<sï^fl÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝]
<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰fi`e<Ç¬Ê<^€“
<ƒÈréj÷<ÌÈfiÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁflŒ<Ÿ¯}
<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é÷]

<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjfl≤
<·_<ÍfiÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœfiÊ
<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ]»
<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�flπ] <Ö]Üœjâ]
<^€“<HÌœ�flπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
<^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�flπ] <ÏÁŒ <·_

<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f÷]
<^‚Üéfi <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2÷]
<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó◊¬
<·_ <HÍ¬^€jq˜] <ÿë]Áj◊÷
<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_»
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <�]2j√⁄
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê

<J«l^e^~jfi˜]
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
<;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó◊¬
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰fi_<�]Ç“ˆ⁄
<ÖÊÇfi <ÿøflâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^fläÀfi_<ŸÁu
<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj÷]<‡¬<∞◊ ^∆
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 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

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

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS
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آنا بالي

جوليا  الوزراء  رئيسة  حتركت 
غيالرد للحفاظ على دعم حزبها 
فأمرت  جانبها  اىل  ووقوفه 
العمال  حزب  اعضاء  كامل 
حبضور اجتماع )مؤمتر( عام، مل 
لـ«حك الدماغ«  يسبق له مثيل، 
نهاية   عطلة  يف   )brainstorming(
استئناف  قبل  احلالي  االسبوع 

الربملان عقد جلساته.
 102 النواب  مجيع  وسيعقد 
وسياسات  أفكار  عمل  ورشة 
قال  حيث  واسرتاتيجيات، 
على  حنصل  »سوف  احدهم: 
ورقة اجلزار )اللحام، القّصاب( 

وTextas حلل مشاكل البالد«
إثارة  النواب  من  سيطلب  كما 
أية خماوف لديهم يف دوائرهم 
الوزراء  رئيسة  مع  االنتخابية 

وجملس الوزراء مباشرة.
ويبدو »يوم التخطيط« مشابه لـ 
البيضاء  السبورة  عمل  »ورشة 
لرئيسة  االبيض(«  )اللوح 
والية نيو ساوث ويلز السابقة 
تولت  عندما  كينالي  كريستينا 
مما   --  2009 عام  يف  القيادة 
نطاق  على  النواب  سخرية  أثار 

واسع.
وقال احد نواب املقاعد اخللفية 
»نعم، انه تفّتح 1000 زهرة«.. 
الزعيم  حماولة  إىل  إشارة  يف 
تسي  ماو  الصيين  الشيوعي 
لطرد   1957 عام  يف  تونغ 

املعارضني.
وقال نائب آخر »هذه املمارسة 
هي حماولة خلداع نواب املقاعد 
تعرف  )غيالرد(  هي  اخللفية.. 
اقناع  وتريد  مأزق  يف  انها 

املؤمتر بالتمسك بها«.
وسُيعقد يوم التخطيط يف غرفة 
الربملان  العمال يف  مؤمتر حزب 
الساعة 2 من بعد ظهر  االحد يف  
5 شباط املقبل، قبل استئناف 

غيالرد تدعو حزب العمال الجتماع عام لـ »حك الدماغ«

الربملان جلساته يوم الثالثاء.
باربكيو  وسوف يتبع ذلك حفل 
اللودج  يف  الوزراء  رئيسة  مع 

الساعة 5،30 من بعد الظهر.
انها  النواب  بعض  وادعى 
حماولة حلشد النواب خلفها، مع 
بعض  من ختلي  تسرب خماوف 
النواب عن دعمها لصاحل كيفن 
راد وزير اخلارجية خالل العطلة 

الصيفية.
ما  غالبا  انه  من  الرغم  وعلى 
تعقد جلسات خاصة حول قضايا 
هذا  ان  غري  حمددة،  سياسية 
نوعه  من  األول  هو  )االجتماع( 
يف السماح لتدخل نواب املقاعد 
اخللفية يف رسم وجهة السياسة 

العامة.
هذا  ان  النواب  احد  وقال 
ملا  خفي  »تذكري  هو  االجتماع 
كانت عليه احلياة يف ظل حكم 

كيفن«.
ابلغ نائب املقاعد اخللفية  وقد 
يف  احلزب  نواب  ملحم  داريل 
االسبوع  نيو ساوث ويلز مطلع 

املاضي انه جيب أن يكونوا يف 
املقبل  شباط   5 يوم  كانبريا 

حلضور االجتماع.
وكتب السيد ملحم يف رسالته 
مين  طلبت  الوزراء  رئيسة  »ان 
معا  االجتماع  حلضور  دعوتكم 
عام  لدورة  التخطيط  أجل  من 

.»2012
حكومة  يف  كبار  اعضاء  وقال 
بالقلق  يشعرون  انهم  غيالرد 
من »تطيري« االجتماع اذا مل يتم 
البوكر  ماكينات  مسألة  اصالح 
الربملان  عقد   استنئناف  قبل 

جلساته.
من  جزءا  بان  هؤالء  واعرتف 
اسرتاتيجية التخلي عن الصفقة 
اندرو  املستقل  النائب  مع 
املاضي  االسبوع  يف  ويلكي 

كان التوقيت.
وقال احد الوزراء »هذا االجتماع 
يسمح لنا باملضي قدما قبل ان 
البوكر  ماكينات  قضية  تصبج 
تركيز  يف  الوحيدة  القضية 
نيو  من  سيما  وال  النواب، 

ادارة  بسوء  جديدة  مزاعم 
.Wivenhoe سد

قد  التقرير  ان  من  وحذرت 
انتخابات  توقيت  على  يؤثر 
البلديات  وانتخابات  الوالية 
ألن  احمللية(،  )احلكومات 
لرؤية  حباجة  الكوينزالنديني 
للجنة  النهائي  التقرير 
التحقيق قبل أن يتوجهوا إىل 

صناديق االقرتاع.
تقدم  ان  املقرر  من  وكان 
تقريرها  التحقيق  جلنة 

النهائي حبدود 24 شباط.
انها  بالي  اآلنسة  وقالت 
للحصول  تسعى  كانت 
القانونية  املشورة  على 
العاجلة بالنسبة لـ »عدد من 

اخليارات«.
ومل حتدد اآلنسة بالي موعدا 

جديدا للجنة لتقدم تقريرها

ساوث ويلز«.
ووافق نائب آخر على ان املؤمتر 
غري عادي قائال: »نعم، هذه هي 
شيئا  نفعل  مل  األوىل..  املرة 
مثل هذا يف هذا الشكل. لكنها 
سوف تكون جيدة للنواب الفراغ 

ما يف صدورهم«.
املقاعد  من  آخر  نائب  وقال 
سوف نرى من خالل ذلك وأجنز 
معظم القرارات الرئيسية: »انه 
فقط.  واحد  لسبب  )االجتماع( 

كيفني راد«.
وكان وزير اخلارجية السيد راد 
قد عقد اجتماعات مماثلة عندما 
كان يف املعارضة غري انه جرى 
حصيلة  عن  بالتخلي  اتهامه  
رئيسا  اصبح  عندما  االجتماعات 

للوزراء.
راد  السيد  ان  بالذكر  واجلدير 
سيكون خارج البالد من 3 اىل 5 
شباط املقبل حلضور مؤمتر االمن 
العاملي الذي سيعقد يف ميونيخ 
كما سيتغيب عن احلضور بعض 

مؤيديه.

غيالرد مع الطالبة مادي سترين )5( 



العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

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

اتصلوا على الرقم:608 983 0414
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الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
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Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
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åÖ]Çπ]<h�̄ �÷<Ìë^}<Ö^√â]

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

@ÚÓjÌãõ€a@pbflá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèflÎ
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Êbœã«@pÏ–ñ
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ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

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

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES 

*تعويضات أرباب العمل 
 للعمال

*التأمني لدى البدء بتأسيس 
 مصلحة

 *تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

 نفتح أيام السبت بموعد مسبق
AMP نصائح مختصة من شركة

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
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مشروع ميقاتي للموازنة: »القواعد الذهبية« لضبط العجز
قانون  مشروع  إلعداد  اجلديدة  »املقاربة  تقّدم 
جملس  رئيس  فريق  أخريًا  أجنزها  اليت  املوازنة«، 
سوء  على  كثرية  دالئل  ميقاتي،  جنيب  الوزراء 
أساءت  »اليت  وسياساتها  السابقة  املالية  اإلدارة 
إىل االقتصاد الوطين وأضعفت قدراته اإلنتاجية«، 
تغرف  فيها  املطروحة  البدائل  أن  املفاجئ  أن  إال 
جعلت  اليت  نفسها  واألدوات  األهداف  وعاء  من 

احلكومات السابقة تعتمد هذه السياسات!
حممد زبيب

الوزراء جنيب ميقاتي ما  أجنز فريق رئيس جملس 
قانون  إلعداد  جديدة  »مقاربة  تسميته  على  اّتفق 
الفريق  هذا  أعمال  يف  شارك  العاّمة«.  املوازنة 
مباشرة أو بطريقة غري مباشرة معظم الوزراء الذين 
يطلق عليهم اسم »وزراء البزنس«، وال سيما وزير 
االقتصاد والتجارة نقوال حّناس ووزير الدولة مروان 
خري الدين، فضاًل عن املستشارين مسري ضاهر وجو 
واستفاد  كو«،  اند  »بوز  وشركة  اخلوري  عيسى 
الفريق من مشروع قانون املوازنة الذي أعّده وزير 
املال حممد الصفدي إضافة إىل تقرير طلبه ميقاتي 
إبراهيم  النيابية  واملوازنة  املال  جلنة  رئيس  من 
كنعان عن مناقشات اللجنة ملشروع قانون موازنة 
عام 2010 وتوصياتها يف شأنه، حبسب ما أوضحت 
مصادر اّطلعت على مراحل إعداد هذه املقاربة« اليت 
ستوّزع قريبًا جدًا على الوزراء ملناقشتها يف جلسة 

قد ُتعقد يف نهاية هذا الشهر
إدارة  لطريقة  مباشرة  إدانة  »املقاربة«  هذه  متّثل 
إىل  وتدعو  املاضية،  الفرتة  يف  العام  املال 
االلتزام باملبادئ الدستورية والقانونية اليت حتكم 
إعداد موازنة الدولة، وال سيما مبادئ »الشمولية« 
تسّميه  ما  إضافة  تقرتح  أنها  إال  و«السنوية«، 
»دستورية«،  قواعد  وجعلها  الذهبية«  »القواعد 
أولي،  يكون هناك عجز  »أال  القواعد  وتشمل هذه 
النمو  وأن تكون املوازنة مبنية على أهداف حتفيز 
للعجز  تعتمد سقوفًا حمددة  وأن  التضّخم،  وضبط 
وتدعو  احمللي«،  الناتج  من  كنسبة  العام  والدين 
إىل خفض سقف العجز إىل 5% والدين العام إىل 
وتقرتح  مقبلة.  سنوات  مخس  مدى  على   %100
لتحقيق ذلك مجلة من اإلجراءات واالدوات، بعضها 
كتسييل  السلبية،  شديد  أنه  على  اليه  ُينظر  قد 
بعض االصول العاّمة )اخلصخصة( وإشراك القطاع 
النفقات  وخفض  العاّمة،  االستثمارات  اخلاص يف 
االستثمارية من 3078 مليار لرية إىل 1700 مليار 
حجم  بربط  تقضي  »مقلوبة«  قاعدة  واعتماد  لرية، 
الفائض  يسّمى  مبا  ومتويله  االستثماري  االنفاق 
من  والنفقات  االيرادات  بني  الفارق  )أي  األولي 
دون خدمة الدين العام(، وبالتالي حصر االستدانة 
ختالف  القاعدة  هذه  العام.  الدين  خدمة  بتمويل 
املنطق الذي يدعو إىل العكس، أي حصر االستدانة 
بتمويل االنفاق االستثماري املنتج الذي يؤّدي إىل 
العمل  وفرص  الوطنية  االصول  من  املزيد  خلق 
وحتسني مستوى اخلدمات للمواطنني وخفض كلفة 

االنتاج!
اقرتاح بنية معّدلة ملوازنة 2012

وتنطوي »املقاربة« املطروحة على دعوة إىل »إعادة 
الدولة«،  ملوّظفي  والرواتب  الرتب  بسلسلة  النظر 
األجور  لنسبة  جتاوزه«  ميكن  »ال  سقف  وحتديد 
كما  وااليرادات!  النفقات  جمموع  من  وملحقاتها 
تنطوي على دعوة إلعادة النظر يف تعرفة الكهرباء، 
واعتماد معّدلني للضريبة على القيمة املضافة، االول 
بنسبة 10% للسلع الضرورية والثاني بنسبة %15 
أن  »املقاربة«  هذه  واضعي  تأكيد  مع  للكماليات، 
رفع معّدالت هذه الضريبة »لن تكون له آثار سلبية 
حاّدة على النشاط االقتصادي ومستوى األسعار أو 
التضّخم«، علمًا بأن »املقاربة« ال تتبنى بنحو صريح 
)أو  االصول  تبادل  على  ضريبة  فرض  حاسم  أو 
الربح العقاري(، ولكن تأتي على ذكرها على سبيل 

املثال فقط.
معّدلة  بنية  اقرتاح  إىل  »املقاربة«  هذه  وختلص 
بقيمة  إمجاليًا  إنفاقًا  تتضمن   2012 عام  ملوازنة 
كنفقات  مليار   1700 منها  لرية،  مليار   20544
مليارًا  و5812  للكهرباء  مليارًا  و3089  استثمارية 
خلدمة الدين العام و6294 مليارًا للرواتب واألجور، 
يضاف اليها احتياطي بقيمة 1000 مليار لرية لزيادة 
ضريبية  إيرادات  تتضمن  كذلك  املقررة.  األجور 
ضريبية  غري  وإيرادات  لرية،  مليار   11583 بقيمة 
بقيمة 3233 مليارًا، و«إيرادات خزينة« بقيمة 728 
مليار لرية، أي إن العجز سيبلغ حنو 5000 مليار لرية 

وما نسبته 7.8% من الناتج احمللي.
وتدعو هذه »املقاربة« إىل تبيّن »قرار سياسي جريء« 
»جييز  استثنائي  قانون  املوازنة عرب  إلمرار مشروع 
احلسابات  قطع  إجراء  قبل  إقرارها  النواب  جمللس 

القانونية على املوازنات السابقة«.
وحتّذر مقاربة ميقاتي من أن »التطورات االقتصادية 
والسياسية، اإلقليمية والدولية، تفرض علينا توخي 
املالية  قراراتنا  يف  واحلذر  احليطة  درجات  أقصى 
وعدم التوسع املفرط يف اإلنفاق العام ملا لذلك من 
خماطر وانعكاسات سلبية يعاني منها حاليًا العديد 
من البلدان اجملاورة ومن الدول املتقدمة، هذا إىل 
جانب التذكري بأن انفالت اإلنفاق احلكومي يف مطلع 
التسعينيات من القرن املاضي قد أساء بشكل كبري 
القتصادنا الوطين وأضعف قدراتنا اإلنتاجية وأدى 
الوطين وإىل  النقد  إىل تدهور ضخم لسعر صرف 

تراجع كبري يف املداخيل«.
يف ما يلي ملخص هلذه »املقاربة« يتضمن أبرز ما 

جاء فيها:
■ معاجلة االختالالت السابقة: يعود آخر قانون للموازنة 
اإلنفاق  يقوم  الوقت،  ذلك  ومنذ   ،2005 عام  إىل 
لكنها كانت وال  آليات غري واضحة،  الرمسي على 
اإليفاء  من  اللبنانية  الدولة  لتمكني  تزال ضرورية 
كبري  بشكل  قّوضت  أنها  إال   ،)...( بالتزاماتها 
حبيث  وأداءها  وموازناتها  العامة  املالية  هيكلية 
أصبح من الصعب جدًا وضع موازنات عامة بشكل 
إن   .)...( جريء«  سياسي  »قرار  بعد  إال  فاعل 
عدم حسم موضوع موازنات وقطع حسابات األعوام 
نزاعات  على  مفتوحًا  النقاش  سيبقي  السابقة 
وخالفات سياسية تعوق أكثر وأكثر العمل احلكومي 
ضعف  على  وتبقي  العام  املال  هدر  من  وتزيد 
االنتاجية وغموض الرؤية يف القطاع العام. ولذلك، 
أن تضع احلكومة مشروع قانون استثنائيًا  »نقرتح 
جييز جمللس النواب إقرار موازنة 2012 قبل إجراء 
السابقة،  املوازنات  على  القانونية  احلسابات  قطع 
إلمتام  حمددة  زمنية  فرتة  تضمينه  جيري  أن  على 
كل العمليات القانونية املتعلقة مبوازنات السنوات 
بتحفظ حتى يصدر  املوافقة  تتم  أن  أي  السابقة، 
حساب  بقطع  يتعلق  ما  يف  رأيه  احملاسبة  ديوان 
على  جمددًا  يعرض  أن  على  السابقة،  املوازنات 

اجمللس النيابي للتصديق النهائي«.
املبادئ العامة: افتقدت املوازنات السابقة الكثري   ■
على  تبنى  أن  يفرتض  اليت  واالسس  املبادئ  من 

أساسها املوازنات العامة )...( ومنها:
تطّور الناتج احملّلي اإلمجالي والنفقات واإليرادات 

والعجز/ الفائض األّولي والعجز الكّلي
* الشمولية: أن تضم املوازنة كل االنفاق احلكومي، 
مبا فيه الصناديق واجملالس واهليئات اليت أنشئت 
على مدى السنوات املاضية. وعاب الكثريون يف 
التزامها  عدم  املوازنات  على  املاضية  السنوات 
بهذا املبدأ، ما ساعد يف إضعاف قدرة املؤسسات 

والدوائر احلكومية على ضبط االنفاق.
* السنوية: أن تضم املوازنة كل مصاريف السنة 
إنفاق  قوانني  أو  سلفات  إمرار  إىل  اللجوء  وعدم 

إضافية.
واضحة  صرف  اعتمادات  إقرار  التخصصية:   *

وصرحية )...( ال تسمح بنقلها من باب إىل آخر.
صحيحة  وواردات  نفقات  حتديد  الصدقية:   *

وواقعية وغري منقوصة.
■ التصحيحات املطلوبة: مع تراجع النمو يف عام 2011، 
االقليمية  واالقتصادية  السياسية  املخاطر  وارتفاع 
والدولية، يفرتض أن يقوم لبنان باعتماد تصحيحات 

مالية واسعة:
العام  والدين  العجز  سقفي  خبفض  االلتزام  أـــ 
تدرجيًا إىل نسبة 5% للعجز السنوي وإىل %100 
للدين العام مقارنة بالناتج احمللي يف مهلة السنوات 

اخلمس املقبلة.
ب ـــ التشدد وااللتزام بالقواعد الذهبية اآلتية: أال 
يكون هناك عجز أولي. أن تبنى املوازنة لتحّفز النمو 
االقتصادي وتسهم يف معاجلة االختالالت السابقة 
وضبط التضخم. أن تعتمد السقوف احملددة للعجز 

والدين نسبة إىل الناتج.
ج ـــ ال تقتصر إدارة الدين على التخفيف من خدمته 
للخروج  العمل على خفض حجمه  بل من املفرتض 
من دوامته وحتسني وضع املالية العامة والتصنيف 
االئتماني للدولة اللبنانية ومنع االنفالت التضخمي، 
إعادة  اهلدر،  وحصر  االنفاق  ترشيد  ولذلك جيب: 
النظر يف النظام الضرييب وحتسني اجلباية، تسييل 

ميقاتي يف مؤتمر اقتصادي )أرشيف ــ هيثم املوسوي(

اخلاص يف  القطاع  وإشراك  العامة  االصول  بعض 
االستثمارات العامة.

د ـــ إطالق ورشة عمل حول أهم بنود االنفاق، وال 
واالنفاق  االجتماعي  الضمان  الكهرباء،  سيما: عجز 
على الصحة والتعليم، حجم كتلة األجور وتعويضات 
االستثماري،  االنفاق  العام،  القطاع  يف  التقاعد 
واملؤسسات  الصناديق  يف  النظر  وإعادة 

املستقلة.
هـ ـــ إن قانون املوازنة هو النص املتضمن لألحكام 
والنفقات  الواردات  بتقدير  اليت تقضي  األساسية 
العامة ملشروع املوازنة، ولذلك ال ُيفرتض إدراج أي 
تعديالت يف القانون واألنظمة الراسخة منذ عشرات 
إلغاءها  إو  تعديلها  احلكومة  أرادت  وإذا  السنني. 
لتجري  النيابي  اجمللس  على  إحالتها  فاملطلوب 

دراستها من قبله )...(.
■ اإلصالحات املؤسساتية: من الضروري إنشاء إدارة 
متخصصة يف وزارة املال توكل إليها ترمجة ما رمسه 
البيان الوزاري إىل رؤية اقتصادية واجتماعية متّثل 
وسياسة  املوازنة  فيه  توضع  الذي  العام  اإلطار 
ووحدة  والواردات،  والضرائب  والدخل  االنفاق 
املعنية  واالدارات  الوزارات  خمتلف  بني  مشرتكة 
)وزارة املال، وزارة االقتصاد، املصرف املركزي، 
جملس  رئيس  مكتب  املركزي،  االحصاء  إدارة 
الوزراء( الستشراف توقعات وسيناريوات االقتصاد 
التوقعات  مع  املوازنة  جتانس  لتأمني  الكلي 

االقتصادية العامة.
■ إدارة األولويات: ال بد أن يكون مشروع املوازنة إىل 
حّد ما حاًل توافقيًا نامجًا عن املفاوضات اليت تسعى إىل 
التوفيق بني مستلزمات النمو والتطور االقتصادي 
من جهة ومتطلبات الوزارات واملناطق واالحتياجات 
االعتبار  األخذ يف  وجيب   )...( املختلفة  القطاعية 
االقتصادي  الدولة  دور  يف  احلاصلة  التحوالت 
وإشراك القطاع اخلاص يف تأمني قسم من اخلدمات 
العامة، مبا يف ذلك االستثمارات اخلارجية وعمليات 
املشاركة لتحسني استغالل االصول الثابتة العامة.
■ متويل البنية التحتية: ليس هناك القدرة املالية لدى 
اخلزينة على متويل االستثمارات الضخمة يف البنية 
التحتية والواجبة منذ فرتة طويلة يف قطاعات الطاقة 
 8( الصحي  والصرف  واملياه  دوالر(  مليارات   7(
مليارات دوالر ( واالتصاالت )1 إىل 2 مليار دوالر( 
بإمكانها  اليت  القطاعات  على  ينبغي  لذا  والنقل. 
الطاقة والغاز  األموال اخلاصة، مثل  جذب رؤوس 

واالتصاالت، أن تكون مفتوحة للتمويل اخلاص.
اليت  الكهرباء  سياسة  ورقة  إن  الطاقة:  قطاع   *
وضعتها وزارة الطاقة ترتكز على معطيات وتقديرات 
غري مؤكدة وغري ثابتة، تؤدي يف حال عدم توافرها 
هذه  ومن  املرتاكم،  العجز  يف  كبري  ازدياد  إىل 
اليت  املناسبة  الطاقة  توفري مصادر  املخاطر: عدم 
ميكنها أن تؤمن كلفة إنتاج منخفضة كما هو حاصل 
اآلن يف عدد من مراكز االنتاج، عدم رفع التعرفة، 
شبكات  كافة  لربط  الالزمة  الوصالت  إجناز  عدم 
التوزيع، عدم حتديث اهليكلية االدارية، عدم القدرة 
على إزالة كل التعديات على الشبكات، عدم خفض 
اهلدر التقين والتشغيلي. إن تأمني هذه املعطيات 
هو الشروط األساسية اليت من الضروري أن تتزامن 

مع زيادة قدرة االنتاج.
النقل: جيب أن يكون هناك جدول زمين  * قطاع 

القطاع  وحّث  النقل،  اسرتاتيجية  لوضع  واضح 
هذا  وإدارة  االستثمار  يف  املشاركة  على  اخلاص 

القطاع.
* قطاع املياه: هناك برامج متعددة وضعت ورصدت 
هلا اعتمادات، لكن من املفرتض أن تواكبها معاجلات 
قانونية لرفع املعوقات اليت ال تسمح مبشاركة فّعالة 
تعوق  كما  واإلدارة  االستثمار  يف  اخلاص  للقطاع 

إنشاء مجعيات مستخدمي املياه.
* قطاع االتصاالت: من الضروري اإلسراع يف إجناز 
التنمية  لتحقيق  احملوري  القطاع  هلذ  اسرتاتيجية 
االقتصادية، وخاصة أن تطوير هذا القطاع سيزيد 

من مداخيل املوازنة.
تطور حجم اإليرادات: مّثلت املداخيل خالل فرتة   ■
احمللي  الناتج  من  وسطية  نسبة   2011 ـــ   2007
تصل  أن  املتوقع  ومن   .%23.4 قدرها  اإلمجالي 
هذه النسبة إىل 24.4% وفق مشروع موازنة عام 
2012. وقد منت اإليرادات خالل فرتة 2007ـــ2011 
نسبة  وهي   ،%12 قدره  متوسط  سنوي  مبعدل 
 .%10 البالغ  النفقات  منو  إىل  قياسًا  مرتفعة  منو 
ويعادل منو اإليرادات بالضبط معدل النمو االمسي 
املتوسط للناتج احمللي اإلمجالي، وهذا ما يعكس 
عدم زيادة النسب الضريبية منذ عام 2003. لذلك، 
ميكن توسيع اجلهد الضرييب عرب حتسني اجلباية من 
اخلاضعة  غري  الدخل  أبواب  بعض  تكليف  أو  جهة 
إدخال  مثل  حاليًا،  متواضعة  مبعدالت  اخلاضعة  أو 
رفع  أو  األصول  تبادل  على  التحسني  ربح  ضريبة 
رفع  أو  املصرفية  الودائع  فوائد  على  املعدالت 
لن  واليت  املضافة  القيمة  على  الضريبة  معدالت 
يكون هلا آثار سلبية حادة على النشاط االقتصادي 
أو التضخم. ورغم ذلك،  أو على مستوى األسعار 
فإن هذا التوسع يف رفع اجلهد الضرييب جيب أن 
أّي  لتفادي  النقدية  السلطات  مع  بالتنسيق  يتخذ 
االقتصادي  النمو  تراجع  انعكاسات سلبية يف ظل 

الذي نشهده حاليًا.
تكون  أن  جيب  املضافة:  القيمة  على  الضريبة   *
للعدالة  وسيلة  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
جيب  لذلك  للدولة.  املداخيل  ولتأمني  الضريبية 
فتكون  خمتلفة،  شطور  أساس  على  تقوم  أن 
السلع األساسية يف سلة االستهالك معفاة متامًا، 
والسلع الضرورية لكافة اجملتمع تتحمل نسبة %10 
بقية  يف  كما  الـ%15  حلدود  ختضع  والكماليات 

الدول.
* الضريبة على الدخل: إن العدالة الضريبية تقتضي 
الناتج  اليت تسهم يف  القطاعات  تتساوى كل  أن 
احمللي يف اجلهد الضرييب، مبا يتناسب مع قدرتها 
على التطور. لذا جيب مراجعة الُنُظم الضريبية لكل 

القطاعات لتفادي سلبيات بعضها.
مشروع  إن  ومصادره:  التمويل  على  القدرة   ■
لتمويل  مصدرين  تصوره  ضمن  يضع  املوازنة 
الربنامج االستثماري، هما: التمويل اخلارجي باللجوء 
القطاع  مع  والشراكة  واحلكومات،  الصناديق  إىل 
إىل  إضافة  املشاريع،  من  عدد  لتمويل  اخلاص 
املصادر  هو  العجز  لتمويل  تقليدي  ثالث  مصدر 
هذا  لبنان.  مصرف  فيها  مبا  املتنوعة،  املصرفية 
التصور يستدعي التنّبه إىل التحديات اآلتية: ظروف 
النمو  العاملي اليت قد ال تسمح بتحقيق  االقتصاد 
احمللية  املصارف  قدرة  املوازنة.  إليه  تطمح  الذي 
على متويل احتياجات اخلزينة بفائدة ال حتبط مقومات 
تطور  الدولة.  إليه  تسعى  الذي  االقتصادي  النمو 
حمّفزة  تصبح  كي  األعمال  لبيئة  القانوني  اإلطار 
وجاذبة للشراكة مع القطاع اخلاص يف استثمارات 
البنى التحتية وجلب االستثمارات عمومًا. أما اللجوء 
حتاشيه  فيجب  لبنان،  مصرف  من  االقرتاض  إىل 
خيشى  إذ  التضخم،  وجلم  النقدي  الوضع  لسالمة 
مصرف  من  االقرتاض  التوسع يف  هذا  يرافق  أن 
أن  املدفوعات، وخصوصًا  لبنان تدهور يف ميزان 
هذا امليزان قد سجل عجزًا حبواىل 2.7 مليار دوالر 
يف األشهر األحد عشر األوىل من عام 2011 مقابل 
من  نفسها  للفرتة  دوالر  مليار   2.1 قدره  فائض 
دوالر  مليارات   4.8 قدره  بفارق  أي   ،2010 عام 
)...(. ويف الكثري من املناسبات نّبهت السلطات 
النقدية إىل عدم قدرتها على االستمرار بهذا النهج، 
نظرًا إىل تداعياته السلبية على الفوائد وعلى أسعار 
الصرف، خاصة يف ظل عجز يف ميزان املدفوعات. 
لبنان  مصرف  يقّدر  احلالية،  املعطيات  على  وبناًء 
أن القطاع املصريف ال يستطيع متويل عجز حكومي 

بأكثر من 5000 مليار لرية. 
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إشارات أولية عن التحضري النتخابات املغرتبني ال تظهر حماسًا

يتصدر قانون االنتخاب اهتمام القوى السياسية اليت بدأت تعيد تزييت 
ماكيناتها االنتخابية متهيدا ملعركة 2013. ورغم االجواء العاصفة اليت 
فان طغيان  لبنان،  على  السورية  التطورات  وانعكاس  باملنطقة  حتيط 
اهلاجس االنتخابي على التيارات السياسية يبقى هو االكثر حضورا، ما 
دامت اللعبة الداخلية تفرض ايقاعا خمتلفا يتمثل يف رغبة كل طرف يف 
اعادة االعتبار ان قواه الذاتية، الستعادة مفاتيح القرار او للحفاظ على 
اكثريته يف اجمللس النيابي وتاليا احلكومة. ومن الواقعي االعرتاف بأن 
حلقة النقاش االقوى حول قانون االنتخاب ال تزال تلك اليت تدور يف 
انبثقت كلجنة  اليت  املسيحية، كتلك  احللقات  اي  بكركي ومتفرعاتها، 
خاصة عن اجتماع القادة املوارنة يف بكركي، وقد بدأت توسع جوالتها 
الستطالع االراء كافة، وتكثيف اتصاالتها اجلانبية بالتيارات السياسية 
غري املمثلة يف اللجنة. لكن يف املقابل بدأ النقاش اجلدي داخل كل 
فريق سياسي على حدة، فكل طرف سين او شيعي او مسيحي، وضع 
افضل قانون  الفضلى الختيار  امامه،لدرس اسرتاتيجيته  لبنان  خريطة 
ميكن ان يوصله اىل ساحة النجمة. هكذا انطلق النقاش الداخلي لدى 
»املستقبل« و«حزب اهلل«، وهو مل يغب اساسا عن اهتمام الرئيس نبيه 
تعترب  اليت  املسيحية  واالحزاب  التيارات  داخل  بالنقاش  ناهيك  بري. 
نفسها أصاًل ام الصيب يف هذه املعركة. لكن يف موازاة ذلك توسعت 
حركة االستطالع واحلوارات بني كل فريق سين او شيعي مع حلفائه. 
فـ«املستقبل« انطلق يف مهمة استطالع جدي حلقيقة مواقف حلفائه داخل 
اللقاء  معظمهم ملشروع  تبين  بعد  االنتخاب،  قانون  من  آذار   14 قوى 
االرثوذكسي، مبا هو ابعد من جس النبض ليس اال. ويف خضم فورة 
النقاشات اليت تتخذ كل يوم ابعادا جديدة، استفاق االطراف مجيعهم 
املعادالت  تغيري  يف  االغرتابي  واخلزان  اللبناني  االنتشار  اهمية  على 
الداخلية. يتفق معظم االفرقاء على ان التوازنات الداخلية صارت حبكم 
من  او  هنا  من  خرقًا  عدا  ما  لتغريها،  يعد مثة جمال  الواقع ومل  االمر 
هناك، وهذا ما يدفع هؤالء اىل التوجه حنو املغرتبات، بعدما اكد القانون 
االنتخابي الصادر عام 2009 حق املغرتبني يف االقرتاع. وال خيشى معظم 
االطراف ان يؤكدوا انطالق ماكيناتهم االنتخابية خارج لبنان، وستكون 
لقوى 14 آذار فرصة مناسبة لتجييش املغرتبني يف ذكرى 14 شباط، 
االحتفاالت  القوى يف  هذه  لقيادات  وفاعلة  كثيفة  مشاركة  خالل  من 

اخلارجية يف مراكز الثقل االغرتابي.
اذا كانت العملية التحضريية لالنتخابات تبدو شبه جاهزة داخليا لدى 
نوع  االغرتاب يستلزم خطة من  التوجه حنو  السياسيني، فان  االفرقاء 
وحقيقة  االغرتابي  الواقع  حقيقة  وقاعدته  وامشل،  ابعد  وتصورا  آخر، 

ارقامه.
» النهار« حصلت على تقرير خاص مفصل عن خريطة انتشار املغرتبني 
اللبنانيني يف اخلارج، هو االول من نوعه اعدته سبعون بعثة ديبلوماسية 
تعميما  بعثاتها  اىل  ارسلت  كانت  اخلارجية  وزارة  ان  اذ  وقنصلية. 
احصاء  مع  لبنانية،  جالية  فيه  بلد  كل  يف  املقيمني  احصاء  بضرورة 
الذين  اعداد  التقرير  ويتضمن  كلبنانيني.  السفارات  لدى  باملسجلني 
ابدوا رغبتهم يف تسجيل انفسهم لالقرتاع، بناء على استمارة وضعتها 
مواقع  على  )موجودة  اللبنانيني  تصرف  يف  والقنصليات  السفارات 
البعثات الديبلوماسية االلكرتونية(، وكذلك اقرتاحات البعثات عن كلفة 
العملية االنتخابية وما حتتاج اليه من مستلزمات واقالم اقرتاع وصناديق 
واملوظفني املطلوبني واعالم اخلارجية اللبنانية مبوقف الدول املضيفة 

من اجراء العملية االنتخابية على اراضيها.
ال شك ان مثة مفارفة جوهرية وخطرة تظهر اوال يف قراءة هذا التقرير، 
انفسهم  تسجيل  عن  )خيتلف  انفسهم   سجلوا  الذين  اعداد  ان  وهي 
الصفر.  تقارب  االقرتاع  رغبتهم يف  وابدوا  السفارات(  كلبنانيني يف 
مع العلم ان املهلة املعطاة للمغرتبني تنتهي يف آخر 2012. ما يعين 
ان اللبنانيني املغرتبني ال يزالون غري واثقني بشموهلم بعطف الدولة 
اللبنانية يف االبداء برأيهم االنتخابي، وال سيما انه ال يزال غري حمسوم 
اذا كان من يريد ان يتسجل يف اخلارج عليه ان يقرتع فقط يف اخلارج. 
واذا كان مربرا ان معظم اللبنانيني يف الدول العربية مل يسّجلوا الن 
معظمهم يأتي اىل بريوت لقرب املسافات يف فرتة اجراء االنتخابات، 
يبدو غري منطقي اال يسّجل لبناني لالقرتاع يف الربازيل او فرنسا او كندا 

او لوس اجنلس حيث احلضور اللبناني طاغ.
للماكينات  مادة دمسة  التقرير، وهي مبثابة  خالصات كثرية يتضمنها 
االغرتابية احلزبية اليت ال بد ان تنطلق منها يف عملية جتييش مجهورها 
أيضًا يف  تكمن  املشكلة  لكن  االنتخابية.  ماكينتها  وتركيب  االغرتابي 
يظهره  ما  بكل  العملية  هذه  اللبنانية  والدولة  اخلارجية  وزارة  ادارة 
 - لبنان  يضع  أنه  واالهم  باهظة.  وكلفة  وعقبات  عثرات  من  التقرير 
املغرتبني  اىل  واضحة  رسالة  توجيه  أمام حتدي   – اكثرية  او  معارضة 
عن أهمية اصواتهم االنتخابية، وليس فقط يف احلصول على دعمهم 
اليت يسعون  وبأهمية جنسيتهم  االنتخابي،  القانون  املادي، من خالل 

اىل استعادتها.
محلتها  السياسية  الطبقة  اطالق  مع  يتزامن  الذي  التقرير  يكون  وقد 
االنتخابية اخلارجية، مناسبة لنقاش حقيقي حول دور االغرتاب اللبناني 

»النهار« البريوتية  تنشر تقريراً خاصاً للخارجية عن خريطة االنتشار اللبناني

أرقام املقيمني واملسجلني والراغبني يف االقرتاع يف القارات اخلمس
وانتشاره واعادة وصله بلبنان واستعادة من يريد وحيق له جنسيته، 
بعيدا عن املهرجانات والزيارات االحتفائية، اليت ينتهي مفعوهلا بانتهاء 

الزيارة.
وهنا خالصة التقرير:

»قارة آسيا - الدول العربية
االردن - عمان: عدد املقيمني 7000، وعدد املسجلني 5444، قد يقرتع 
منهم 2500، وال راغبني يف االقرتاع. ميكن توظيف عدد من ابناء اجلالية، 

ال حاجة اىل مذكرة تفاهم بعد اعالم وزارة اخلارجية االردنية.
سوريا - دمشق: مل يتم حتديد عدد املقيمني، ال ملفات ملسجلني بسبب 
حداثة انشاء السفارة. يتوقع اقرتاع املقيمني يف لبنان لقرب املسافة. 
ووزارة  املختصة  السلطات  مع  بالتنسيق  االنتخابات  اجراء  من  مانع  ال 

الداخلية.
بغداد: عدد املقيمني 923 اضافة اىل 1500 مقيم يف كردستان.  العراق – 
عدد املسجلني 617 وال راغبني يف االقرتاع. تستطيع السفارة بطاقمها 
تغطية اجراء االنتخابات على ثالثة ايام، اقامة 3 مراكز اقرتاع يف النجف 
وبغداد واربيل. حتتاج العملية اىل كل اللوازم االنتخابية، الكلفة 7 االف 

دوالر. الحاجة اىل مذكرة تفاهم الجراء االنتخابات.
االمارات العربية املتحدة:

قد  الف شخص،   37 امساء  عائلي حتوي  ملف  الف   22 ابو ظيب:   -  1
يقرتع منهم بني 27794 و28674، مع توقع اخنفاض نسبة املقرتعني 
البعثة 32996. وال راغبني يف االقرتاع  50 يف املئة. املسجلون لدى 
حاليا. احلاجة اىل تدريب موظفني، وجتهيزات تقنية ومنشورات، الكلفة 
ويفضل  تفاهم،  مذكرة  توقيع  اىل  حاجة  ال  دوالر،   48000 التقديرية 

اجراء االنتخابات داخل مقر البعثة.
2 - دبي: القنصلية العامة: 41000 مقيم تقريبًا، عدد املسجلني5053 
اىل  واحلاجة  املوظفني غري كاف،  عدد  حاليا.  االقرتاع  راغبني يف  وال 
تعاقد مع موظفني آخرين، واستئجار صالة كبرية الجراء االنتخابات او 
اجراؤها داخل مقر البعثة. الكلفة 160 الف دوالر. ال مانع من اجرائها 
داخل مقر البعثة، اما خارجها فيتطلب ذلك موافقة اخلارجية االماراتية 

والسلطات االمنية املختصة.
البحرين - املنامة: عدد املقيمني 3920، وعدد حاملي اجازات عمل 2066 
واملسجلني 1393 واملقرتعني املتوقعني 3000 و ال راغبني يف االقرتاع. 
ميكن استخدام مقر البعثة لالنتخابات او مدرسة الشويفات الدولية، ال 
ترخيصًا،  فتتطلب  السياسية  املهرجانات  اما  تفاهم،  مذكرة  اىل  حاجة 

وهي غري حمبذة.
السعودية:

1 - الرياض: عدد املسجلني 26 الف شخص ميكن ان يقرتع منهم 5000 
اىل 13000. ال راغبني يف االقرتاع حتى تارخيه. احلاجة اىل 52 موظفا 
وتعيني خبري معلوماتية. انشاء 26 قلم اقرتاع وجتهيزها بلوازم العملية 
االنتخابية. الكلفة 30 مليون لرية. ال حاجة اىل مذكرة تفاهم يف كل 

من جدة والرياض.
2 - جدة: عدد املقيمني 80 الفا، عدد املسجلني 22314 ) توقع عدد 
احلاجات  تارخيه.  حتى  االقرتاع  يف  راغبني  وال  الفًا(  بـ32  املؤهلني 
القنصلية بعد  اجراء االنتخابات يف مقر  البشرية غري حمددة.  واملوارد 

موافقة وزارة اخلارجية.
سلطنة عمان - مسقط: عدد العائالت املقيمة 2936 واملسجلون 2365 
واملتوقع اقرتاعهم من 750 اىل 1000. احلاجة اىل تعاقد مع موظفني، 
وانشاء ثالثة اقالم اقرتاع و50 اىل مئة الف دوالر، وابالغ اخلارجية عن 

زمان االنتخابات ومكانها.
عدد  االف،   5 منهم حنو  يقرتع  الفا  املقيمني22  عدد  الدوحة:   - قطر 
باساتذة  االستعانة   .8 االقرتاع  الراغبني يف  املسجلني 12865، وعدد 
املدرسة اللبنانية. احلاجة اىل لوازم العملية االنتخابية، الكلفة حبدودها 

الدنيا. ابالغ اخلارجية القطرية لتأمني االمن.
الكويت: عدد املقيمني 42486، عدد املسجلني 34719، وحاملو اجلنسية 
االجنبية 5 آالف، وال راغبني يف االقرتاع. احلاجة اىل التعاقد مع موظفني 
البعثة. ميكن انشاء 36 قلم اقرتاع داخل  اضافة اىل 10 موظفني من 
البعثة الستيعاب 12000 مقرتع. ضرورة اعالم وزارة اخلارجية الكويتية 
داخل  االنتخابات  اجراء  من  مانع  وال  تفاهم،  مذكرة  توقيع  واالفضل 

السفارة من دون مظاهر حزبية وتظاهرات.
اليمن - صنعاء: املقيمون 300 واملسجلون 250 وال راغبني يف االقرتاع، 
احلاجة اىل تعاقد مع موظفني، قلم اقرتاع واحد يف السفارة، النفقات 

الف دوالر، ال مانع من اجراء االنتخابات.

الدول العربية: قارة افريقيا – 
راغبني يف  املقيمون 750 واملسجلون 485 وال  اخلرطوم:   - السودان 
االقرتاع حتى تارخيه. االستعانة باملوظفني احملليني، واحلاجة اىل حارس 
لالمن، قلم اقرتاع واحد داخل السفارة، الكلفة 50 الف دوالر. ال مانع 

من اجراء االنتخابات داخل السفارة بالتنسيق مع اخلارجية السودانية.
مصر:

 17631 املسجلون  الف،   26 العائلية  امللفات  عدد  القاهرة:   -  1  
واملقرتعون املتوقعون 13 الفا، ال راغبني يف االقرتاع.احلاجة اىل 32 
باجراء  يسمح  دوالر،  الف   70 الكلفة  اقرتاع،  قلم   16 انشاء  موظفًا، 

االنتخابات داخل مقر البعثة فقط.
2 - االسكندرية: املقيمني 15 الفا، وعدد املسجلني فوق سن 18 3132، 
ال راغبني يف االقرتاع، يف حاجة اىل التعاقد مع موظفني والتنسيق مع 

السفارة يف القاهرة
الغرب: ال احصاء دقيقا للمقيمني، واملسجلون 921  طرابلس   – ليبيا 
و الراغبني يف االقرتاع. احلاجة اىل تعاقد مع موظفني وانشاء 8 اقالم 
اقرتاع والكلفة 5 االف دوالر، وال حاجة اىل مذكرة تفاهم وال مانع من 

اجراء االنتخابات داخل مقر البعثة.
يف  الراغبني  وعدد   260 املسجلني  مقيم،عدد   400 تونس:   – تونس 
االقرتاع 12، االستعانة مبوظفني حمليني، الكلفة التقديرية 5 االف دينار 

تونسي، ال مانع من اجراء االنتخابات يف مقر البعثة.
يف  راغبني  وال   1213 املسجلون   ،1162 املقيمون  اجلزائر:   - اجلزائر 
البعثة  مقر  داخل  االنتخابات  اجراء  املوظفني غري كاف،  االقرتاع. عدد 
االنتخابات  اجراء  من  مانع  ال  اقرتاع.  اقالم  ثالثة  يف  السكن  ودار 

واالكتفاء باعالم وزارة اخلارجية اجلزائرية مبوقع املراكز االنتخابية.
 املغرب - املغرب: عدد املقيمني 2000 شخص، عدد املسجلني 1422، 
ال راغبني يف االقرتاع. احلاجة اىل التعاقد مع موظفني اثنني، هناك قلم 

اقرتاع واحد، والكلفة 5 االف دوالر، وال حاجة اىل مذكرة تفاهم.

قارة آسيا:
بيجينغ: عدد املسجلني 571 ومعظمهم غري مقيمني والعدد   - الصني 
املتوقع للمقيمني الناخبني 300. احلاجة اىل موظفني من لبنان، وقلم 
اقرتاع واحد داخل السفارة الكلفة باهظة، واالنتخابات مسموحة داخل 

مقر البعثة فقط.
االنتخابات  اجراء  يتعذر   17 واملسجلون   20 املقيمون  - سيول:  كوريا 

لعدم توافر العدد القانوني.
طوكيو: عدد املقيمني 40 وعدد املسجلني 63 يتعذر اجراء  اليابان – 

االنتخابات لعدم توافر العدد القانوني لكن القوانني ال متنع اجراءها.
250.عدد  الناخبني   / للمقيمني  املتوقع  العدد  استانة:   – قازاقستان 
املقيمني وعدد املسجلني الراغبني 50، يضاف اليهم 50 غري مسجلني. 
احلاجة اىل صندوق واحد داخل مقر البعثة وال كلفة، وال حاجة اىل مذكرة 

تفاهم.
يريفان: عدد املسجلني 1250 يف ارمينيا و63 يف تركمانستان.  ارمينيا – 
السفارة  مبوظفي  االستعانة   .760 الناخبني  للمقيمني  املتوقع  العدد 
وقلم اقرتاع يف مقر البعثة. الكلفة 15 الف دوالر. ال مانع من اجراء 

االنتخابات.
تركيا:

واحد  اقرتاع  قلم   ،123 واملسجلون  قليل،  املقيمني  عدد  انقره:   -  1
والكلفة الف دوالر، وال حاجة اىل مذكرة تفاهم سواء اجريت االنتخابات 

داخل البعثة او خارجها.
اسطنبول: عدد املقيمني واملسجلني 200 وال راغبني يف االقرتاع   – 2
19، قلم اقرتاع واحد والكلفة مليون لرية وال حاجة اىل مذكرة تفاهم.

يف  والراغبون   30 واملسجلني  املقيمني  عدد  جاكرتا:   - اندونيسيا 
وزارة  اعالم  وضرورة  السفارة  داخل  واحد  اقرتاع  قلم   ،15 االقرتاع 

اخلارجية االندونيسية.
ماليزيا - كواالملبور: عدد املقيمني 500 واملسجلون 279، وقلم اقرتاع 
اجراء  عند  فقط  املاليزية  اخلارجية  وزارة  وابالغ  السفارة،  يف  واحد 

االنتخابات داخل السفارة، واذن مسبق يف حال حصوهلا خارجها.
اهلند - نيودهلي: عدد املقيمني 107، واملسجلون 50 يف اهلند، و25 
يف تايلند و2 يف بنغالدش و10 يف سري النكا، وواحد يف السيشل، 
يتقنون  موظفني  اىل  واحلاجة  تارخيه.  حتى  االقرتاع  يف  راغبني  وال 
اللغة العربية، وقلم واحد يف السفارة، واالكتفاء مبذكرة اىل اخلارجية 

اهلندية.
ايران - طهران: عدد املقيمني 1000، لكن عدد املسجلني 3350 قد 
يكون معظمهم غادر ايران او يقيم يف دول جماورة، 5 مراكز اقرتاع: 
1 يف طهران و1 يف قم و2 يف خراسان. العدد املتوقع للناخبني الف 

شخص، والكلفة 20 الف دوالر.
باكستان: عدد املقيمني ال يتجاوز 20 وعدد املسجلني  آباد –  اسالم 
القليل. واجراؤها مسموح  العدد  االنتخابات بسبب  اجراء  19، ال ميكن 

داخل مقر البعثة فقط.

قارة اوسرتاليا وجزر الباسيفيك: اوسرتاليا:
كانبريا: عدد املسجلني 880 من اصل عشرة االف شخص مقيمني   – 1
يف ادياليد. 327 لبنانيًا مسجاًل من اصل 8 االف مقيم يف بريسبني، 
مركز  مقيم.  االف   7 اصل  من  واوكالند  نيوزالند  مسجلون يف  و227 
او  وواحد  وادياليد  بريسبني  من  كل  يف  وواحد  كانبريا  يف  اقرتاع 
اثنني يف اوكالند. العدد املتوقع للناخبني 1600 شخص. ضرورة ابالغ 

اخلارجية والسلطات احمللية مبواعيد االنتخابات.
2 - سيدني: عدد املقيمني 375000 وعدد املسجلني 36377 وال راغبني 
يف االقرتاع. العدد املتوقع للمقيمني الناخبني 20 الف. العملية حتتاج 
مذكرة  اىل  والحاجة  اوسرتالي،  دوالر  الف  و25  اقرتاع،  اقالم   6 اىل 

تفاهم، بل ابالغ السلطات احمللية مسبقا.



Page 15صفحة 15     

احصاءات

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

العدد   .7328 العائلية  امللفات  عدد  العامة:  القنصلية  ملبورن   -  3
)التقديري 80 الفا( وعدد املسجلني 19175، والعدد املتوقع للمقيمني 
الناخبني اربعة االف. وال راغبني يف االقرتاع، واحلاجة اىل 40 موظفا 
و15 قلم اقرتاع واسئتجار قاعات خارج مقر البعثة، والكلفة تراوح بني 
25 و30 الف دوالر اوسرتالي، واعالم السلطات املعنية مسبقا دون 

احلاجة اىل مذكرة تفاهم.
ويالنغتون: قلم اقرتاع واحد نيوزالند – 

افريقيا:
توغو: 800 مقيم و388 ملف عائلي.

وال   12511 واملسجلون  الف   100 املقيمون  ابيدجان:   - العاج  ساحل 
الناخبني 60   – راغبني يف االقرتاع. واملتوقع اقرتاعهم من املقيمني 
الفا. استخدام مكتب السفارة واستئجار قاعات خارج العاصمة وخارجها، 

والكلفة الف دوالر، وجيب توقيع مذكرة تفاهم مسبقا.
السنغال - داكار: عدد املسجلني 20500 مقيم معظمهم يف العاصمة، 
الفان.  الناخبني  للمقيمني  املتوقع  والعدد   .6692 املسجلني  وعدد 
احلاجة اىل موظفني و30 قلم اقرتاع، و8385 أورو، وال مانع من اجراء 

االنتخابات.
سيرياليون - فريتاون: عدد املسجلني 1416 ويقدر عدد الناخبني 1200 
الكلفة 3 آالف  الراغبني يف االقرتاع 162، واملتوقعون 1200.  وعدد 

دوالر. وال مانع من اجراء االنتخاب.
غانا - أكرا: عدد املقيمني 5 االف وعدد املسجلني 3500 وال راغبني 
يف االقرتاع. والعدد املتوقع اربعة االف.االستعانة باملوظفات احملليات 
وعددهن 4، والتعاقد مع موظفني اثنني. الكلفة 17 الف دوالر والسماح 

باجراء االنتخابات داخل مقر البعثة ومبانيها فقط.
غينيا - كوناكري: املقيمون 5 آالف واملسجلون 2361 والراغبون يف 
االقرتاع 63، واملتوقعون1500.مراكز اقرتاع يف مبنى البعثة، ال جواب 

من اخلارجية الغينية.
موظفني.   8 اىل  واحلاجة   1500 املسجلني:  عدد  منروفيا:   - ليبرييا 
واقرتاح ارسال ديبلوماسي وموظفني اداريني اثنني، و4 اقالم اقرتاع، 
الستئجار مركز. الكلفة 20 الف دوالر، وال مانع من اجراء االنتخابات 

وارسال مذكرة اىل اخلارجية مسبقا
نيجرييا:

وعدد  واالوالد،  الزوجات  دون  من   2500 املقيمني  عدد  ابوجا:   –  1
املسجلني 663. واحلاجة اىل ستة موظفني و4 اقالم اقرتاع، ومن الصعب 
باهظة  والتكلفة  امنية،  البعثة السباب  مقر  خارج  اقرتاع  مراكز  انشاء 
االنتخابات  الجراء  النيجريية  اخلارجية  وابالغ  االمنية،  االوضاع  بسبب 

داخل مقر البعثة. ويتعذر القيام باي نشاط خارج مقر البعثة.
الغوس: القنصلية العامة: عدد املقيمني 25 الفًا وعدد املسجلني   – 2
1538 منذ عام 1969، وعدد املتوقعني 4800. واحلاجة اىل 24 موظفًا، 

وانشاء 12 قلم اقرتاع، والكلفة 50 الف دوالر.
الغابون - ليربفيل: عدد امللفات 2123 وعدد املسجلني 2172 وعدد 
ومثة  اضافيني.  موظفني   10 اىل  واحلاجة   ،61 االقرتاع  يف  الراغبني 
رمسية  مبان  االنتخابات يف  اجراء  وميكن  موزعة،  اقرتاع  مراكز  عشرة 

او غريها.
كنشاسا: اكثر من 200 الف ملف عائلي حتتاج اىل حتديث،  الكونغو – 
واملتوقعون 7200 شخص. مركزان لالقرتاع يف كنشاسا ويف السفارة 
االستئجار،  كلفة  احتساب  دون  دوالر   41800 والكلفة  اقالم،  اربع 
مذكرات  تبادل  واحتمال  الكونغولية،  السلطات  موافقة  اخذ  ويتوجب 

تفاهم تطبيقا ملبدأ املعاملة باملثل.
برازافيل: 1500 مقيم يف برازافيل و500 بوانت نوار. وقلما اقرتاع.

يف   313 وهناك   1700 املسجلني  عدد  بريتوريا:   - اجلنوبية  افريقيا 
بوتسوانا وموزنبيق وماالوي وزامبيا، و4 اقالم االقرتاع، واملتوقعون 
2000 شخص. والكلفة ترواح بني 1500 و2000 دوالر، وال مانع من 

اجراء االنتخابات.
انغوال - لواندا: عدد املقيمني واملسجلني 2500. 4 اقالم اقرتاع يف 
السفارة والكلفة 6200 دوالر وال مانع من اجراء االنتخابات داخل مقر 

البعثة.

قارة اوروبا:
استونيا: 7 ملفات فقط

املتوقعني  املقيمني  عدد   ،  630 املسجلني  عدد  موسكو:   - روسيا 
1600. االستعانة مبوظفي البعثة وانشاء3 مراكز اقرتاع. الكلفة 8100 
دوالر، ال حاجة اىل مذكرة تفاهم يف حال اجراء االنتخابات داخل مقر 

البعثة، اما يف خارجها فيتوجب ارسال مذكرة اىل اخلارجية.
فنلندا - هلسنكي )راجع استوكهومل(

فلنيوس/ التفيا: التفيا 110 ملفات حنو 70 ملفا يف اتصال  ليتوانيا – 
بالسفارة )راجع بولونيا(.

)راجع  بالسفارة  اتصال  ملفا، منهما 180 على  ريغا: 270   - ليتوانيا 
بولونيا(.

بولونيا - وارسو: عدد املسجلني يف بولونيا 510 ويف ليتوانيا 181 
ويف استونيا 7 ويف التفيا 43. اجملموع 741. ال راغبني يف االقرتاع. 

اقرتاع يف  مركز  السفارة،  االستعانة مبوظفي   .887 املتوقعني  وعدد 
السفارة. الكلفة 3 االف دوالر.

يقرتع   27321 املسجلني  وعدد  عائليًا،  ملفًا   27150 برلني:   - املانيا 
واىل  العربية،  يتقن  من  مع  التعاقد  اىل  احلاجة  آالف.   10 منهم حنو 
خارجها.  االقالم  البعثة وبعض  اقالم يف   8 موظفًا حمليًا.   16 تدريب 

الكلفة مئة الف اورو. ابالغ وزارة اخلارجية مسبقا بتبادل املذكرات.
بريطانيا - لندن: عدد املقيمني 50 الفا وعدد املسجلني 11650، وعدد 
مئة  احلاجة اىل  الفا.  املتوقعني 25  االقرتاع 20. وعدد  الراغبني يف 
الكلفة  اقرتاع.  القاعة، ومخسني قلم  امن داخل  موظف وعشرة رجال 

300 الف جنيه اسرتليين. ابالغ اخلارجية والسلطات االمنية.
واملتوقعون   ،5521 واملسجلون   5435 امللفات  بروكسيل:   - بلجيكا 
يف  وواحد  اقرتاع  اقالم   4 موظفني،  عشرة  اىل  واحلاجة   .3500
لوكسمبورغ، وال حاجة اىل مذكرة تفاهم، بل يتوجب اعالم السلطات 

احمللية مسبقا.
الدامنارك - كوبنهاغن: قلم واحد يف ماملو

أسوج - استوكهومل: عدد املقيمني 35 الفا وحنو 11 الف ملف وعدد 
املسجلني 3500 وقد يقرتع منهم حنو 16 الفًا. االستعانة بست موظفات 
استوكهومل،  يف  اقالم   6 كتبة.   6 مع  التعاقد  اىل  واحلاجة  حمليات 

والكلفة 37600 يورو. وال مانع من اجراء االنتخابات.
النروج - اوسلو: قلم واحد يف غوتنربغ.

امسرتدام: عدد املسجلني 2084 وال راغبني يف االقرتاع  هولندا الهاي – 
اىل تارخيه. االستعانة مبوظفي البعثة وانشاء قلم اقرتاع داخل البعثة 

وآخر يف كوراساو. ال حاجة اىل مذكرة تفاهم.
تشيكيا- براغ: عدد املسجلني 352 وال راغبني يف االقرتاع. االستعانة 
مبوظفي السفارة. قلم اقرتاع واحد يف مقر البعثة، والكلفة عشرة آالف 

أورو، وال حاجة اىل مذكرة تفاهم.
اوكرانيا - كييف: عدد املسجلني 506 وقد ال يشمل كل املقيمني. 
االستعانة مبوظفي البعثة وعددهم 6، استئجار قاعة يف كييف للمقيمني 
ما عدا خاركوف. الكلفة 6 آالف دوالر. ابالغ اخلارجية فقط بالنسبة اىل 

العاصمة، والسلطات احمللية والشرطة خارج العاصمة عرب وثيقة.
رومانيا - بوخارست: عدد املقيمني 2500 وعدد املسجلني 3604 وال 
راغبني يف االقرتاع حتى تارخيه. الكلفة 15 الف أورو دون الرواتب 

والتعويضات. جيب اعالم اخلارجية الرومانية مسبقا.
النمسا - فيينا: عدد املسجلني 1404 وعدد الراغبني يف االقرتاع 9. 
ويتوقع اقرتاع حنو 400 شخص. ضرورة التعاقد مع موظفني، الكلفة 

60 الف أورو، ال حاجة اىل مذكرة تفاهم شرط املعاملة باملثل.
 ،150 واملسجلني  املقيمني  عدد  عائليًا،  ملفًا   93 بودابست:   – اجملر 
وال راغبني يف االقرتاع حتى تارخيه. قلم اقرتاع داخل البعثة وتبادل 

مذكرات شفوية مع اخلارجية الرومانية.
سويسرا - برن: عدد املقيمني 12 الفا وعدد املسجلني 4663. عدد 
الناخبني املتوقعني 2000، و ال راغبني يف االقرتاع حتى تارخيه. احلاجة 
اىل التعاقد مع موظفني واقالم االقرتاع يف البعثة وال مانع من اجراء 

االنتخابات مع اعالم وزارة اخلارجية مسبقا.
صوفيا: عدد املسجلني 963 منذ عام 1943، وال راغبني يف  بلغاريا – 
االقرتاع حتى تارخيه. قدرات البعثة غري كافية الدارة العملية االنتخابية. 

ال مانع من اجراء االنتخابات.
صربيا - بلغراد: عدد املسجلني 29 ويتعذر اجراء االنتخابات.

قربص- نيقوسيا: عدد املسجلني 1113 وال راغبني يف االقرتاع. عدد 
املتوقعني 800. االستعانة مبوظفي البعثة وامكان التعاقد مع موظفني 
آخرين. قلما اقرتاع داخل البعثة وواحد خارجه. ترواح الكلفة بني 8 آالف 

و9 آالف أورو. ابالغ اخلارجية مسبقا.
منهم  يقرتع  ان  املتوقع  من   2525 املسجلني  عدد  اثينا:   - اليونان 
مبوظفني  االستعانة  اىل  احلاجة   ،7 االقرتاع  الراغبني يف  عدد   .2389
حمليني وعددهم اربعة، والتعاقد مع ستة اضافيني. مركزاالقرتاع داخل 

السفارة، الكلفة 4500 أورو، ال حاجة اىل مذكرة تفاهم.
اسبانيا - مدريد: عدد املسجلني 12540، واملتوقع اقرتاعهم 8 آالف. 
الكناري.  وجزر  وبرشلونة  مدريد  يف  اقرتاع  اقالم  اربعة  اىل  احلاجة 
الكلفة 1600 أورو. اعالم اخلارجية مسبقا على ان جيري االنتخاب داخل 

مقر البعثة.

ايطاليا
1- روما: عدد املقيمني 22500 وعدد املسجلني 1189. العدد املتوقع 
للناخبني 2200، احلاجة اىل التعاقد مع 6 موظفني و6 اقالم اقرتاع واحد 
يف مقر البعثة، واستئجار مكاتب اخرى، الكلفة 50 الف أورو واعالم 

اخلارجية مسبقا.
الناخبني  وعدد   4717 املسجلني  عدد  العامة:  القنصلية  ميالنو   -  2
املتوقعني 4300 وال راغبني يف االقرتاع حتى تارخيه. االستعانة بالطلبة 

اللبنانيني عند احلاجة، والتنسيق مع السلطات احمللية مسبقا.
الربتغال - ليشبونة: عدد املقيمني بني 300 و400. احلاجة اىل التعاقد 

مع موظفني واستئجار قاعة لالنتخابات او استئجار مبنى من البلدية.
الفاتيكان: عدد املقيمني  مئة شخص يف اجلامعات احلربية وقد يصبح 
150 سنة 2013. عدد املسجلني 96. اقامة اقالم اقرتاع داخل مقر البعثة 

واالستعانة مبقر السلطات احمللية. ضرورة ابالغ السلطات احمللية.

فرنسا
1 - باريس: عدد املقيمني حنو 80 الف، وعدد امللفات العائلية 52683 
وعدد املسجلني 16377، عدد املتوقع اقرتاعهم 10400. احلاجة اىل 52 
موظفا وميكن االستعانة ببعض الطلبة اللبنانيني وآباء اجلالية. وميكن 
اقامة 26 مركز اقرتاع، والكلفة 13200 أورو، وارسال مذكرة مسبقا 

اىل وزارة اخلارجية الفرنسية دون احلاجة اىل مذكرة تفاهم.
املسجلني  عدد  عائليًا.  ملفًا   14822 العامة:  القنصلية  مرسيليا   -  2
1727، عدد الناخبني املتوقع مثانية آالف. وعدد الراغبني يف االقرتاع 

2. احلاجة اىل 40 موظفا يف 20 قلم اقرتاع، والكلفة 20 الف أورو.

القارة االمريكية
كندا :

1 - اوتاوا: 19034 ملفا عائليا. ارسل منها 10841 من امساء املسجلني. 
تسجل لالقرتاع 3270. العدد املتوقع للمقيمني الناخبني مئة الف. احلاجة 
اىل 250 قلم اقرتاع و500 موظف. الكلفة حنو 250 الف دوالر كندي. 

تسمح السلطات باجراء االنتخابات داخل مقر البعثة.
مونريال - القنصلية العامة: عدد املقرتعني االمجالي من سن 18   – 2
وما فوق حنو 52777، ومن سن 21 وما فوق 50754. احلاجة اىل 26 
قلم اقرتاع. ال جواب من السلطات عن حق الكنديني من اصل لبناني 

يف االقرتاع.
الواليات االمريكية:

1 - واشنطن: 20448 ملفا عائليا منذ انشاء البعثة. 14 مواطنا سجلوا 
االقبال على  احلاجة اىل 200 موظف، ويتوقع عدم  انفسهم لالقرتاع. 
لبنان ملئة قلم. ال جواب من  ارسال موظفني من  التسجيل، ضرورة 

السلطات املختصة عن اماكن اجراء االنتخابات.
2 - ديرتويت - القنصلية العامة: 50 الف لبناني يف ميشيغن. عدد 

امللفات العائلية 18171. احلاجة اىل 6 اقالم اقرتاع.
3 - لوس اجنلس القنصلية العامة: عدد املسجلني 24360. 8 سجلوا 
لواشنطن  الفا   40 الناخبني   / للمقيمني  املتوقع  )العدد  لالقرتاع. 

وديرتويت ولوس اجنلس(
4 - نيويورك: 26946 مسجال و31 سّجلوا لالقرتاع. السلطات ال متنع 

اجراء االنتخابات لكن جيب ابالغ الشرطة احمللية.

امريكا الالتينية
هافانا: قلم اقرتاع واحد، العدد املتوقع للمقيمن الناخبني 400  كوبا – 
والقوانني  تفاهم  مذكرة  اىل  حاجة  ال  أورو.   200 التقديرية  والكلفة 

تسمح باالقرتاع يف البعثة.
بورت أو برنس: قلم اقرتاع واحد. هاييت – 

مكسيكو: 7500 عائلة، قلم واحد وموظفان يتقنان العربية.  مكسيك – 
عن  السلطات  من  اجابة  ال   .400 الناخبني  للمقيمني  املتوقع  العدد 

السماح باجراء االنتخاب، ويعتقد ان ال مانع.
)راجع  واحد  اقرتاع  قلم  سباين:  اوف  بورت   – وتوباغو  ترنتيين 

فنزويال(.
سانتو دومينغو: قلم اقرتاع واحد )راجع فنزويال(. دومينيكان – 

الربازيل:
فوز دي اغواسو: عدد الناخبني 307، السلطات احمللية ال متانع يف   – 1

اجراء االنتخابات.
يف  امللفات  مئات  اىل  اضافة  عائليًا،  ملفًا   4853 برازيليا:   -  2

القنصليات الفخرية.
ريو دي جانريو: من حيق هلم االقرتاع بني 500 و700، الكلفة من 5 

اىل 15 الف دوالر.
سان باولو: عدد املقرتعني ميكن ان يصل اىل 25 الف مقرتع، عدد 
امللفات 31327 ملفا. الكلفة قد تتجاوز مئة الف دوالر امريكي. عدد 

املتوقع لالقالم 120 قلما. اعالم السلطات احمللية.
مقيم  الف  ومخسون  مئة  عائلي.  ملف   14500 كاركاس:   - فنزويال 
يف فنزويال، ويف سورينام وغويانا عشرة آالف مقيم. العدد املتوقع 
اجراء  من  مانع  ال  اقرتاع.  اقالم  مخسة  اىل  احلاجة   .3500 للناخبني 

االنتخابات
آالف شخص،  عشرة  االقرتاع يف  شروط  تتوافر  بوغوتا:   - كولومبيا 
احلاجة اىل ستة اقالم والكلفة حنو مخسة اىل ستة االف دوالر للمركز 

الواحد يف حال استئجارها، وإال اجراء االنتخابات داخل مقر البعثة.
باراغواي - اسونسيون: 1148 ناخبا، العدد املتوقع للمقيمني / الناخبني 
اربعة آالف. احلاجة اىل 20 موظفا، والكلفة عشرة االف و400 دوالر، وال 

جواب من الدولة حتى تارخيه عن امكان اجراء االنتخابات.
الباز: ضرورة االتصال بوزارة اخلارجية قبل شهرين لتأمني  بوليفيا – 

احلماية.

بيونس أيرس: 14 الف ملف عائلي. االرجنتني – 
ال مانع من اجراء االنتخابات.

االوروغواي - مونتيفيديو: عدد املسجلني 1279 شخصا.
سانتياغو: 30 الف متحدر من اصل لبناني. العدد املتوقع  تشيلي – 
قبل  اخلارجية  بوزارة  االتصال  ضرورة   .1200 الناخبني   / للمقيمني 

شهرين لتأمني احلماية.
هيام القصيفي

»النهار« البريوتية  تنشر تقريراً خاصاً للخارجية عن خريطة االنتشار اللبناني

أرقام املقيمني واملسجلني والراغبني يف االقرتاع يف القارات اخلمس



Page 16صفحة 16     

متفرقات

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

 أطلقت Telstra و HTC ، 24 كانون الثاني/يناير 
2012، أول هاتف ذكي 4G يف أسرتاليا، ما يعين 

وصول اجليل التالي من تكنولوجيا املوبايل.
وقال Andrew Volard، مدير Telstra Mobile، إن 
الذي  احملمول  هاتفك  من  إاّل  يتوفر  ال  الذي   4G
يعمل بواسطة شبكة Telstra سيجعل اهلاتف الذكي 
جزءًا مالزمًا حلياتنا اليومية حتى أكثر مما هو كذلك 

اآلن.
»يعطي 4G HTC Velocity سرعات لإلنرتنت عرب 
عشر  منذ  اخليال  يداعب  كان  مما  أكثر  املوبايل 
سنوات. إن هذه القفزة إىل 4G تعين أن مبقدور 
 Telstra الزبائن املوجودين يف املناطق اليت يغطيها
4G تنزيل صفحات من اإلنرتنت بسرعات تصل إىل 
مخسة أضعاف ما هي عليه، والدردشة عرب الفيديو 
مع انقطاعات أقل مما حيصل اآلن، واستخدام مزيد 

من خدمات اإلنرتنت املوبايل يف وقت واحد.«
يفتح   4G فإن  »كذلك   :Volard السيد  وقال 
اهلواتف  تطبيقات  من  مثرية  جملموعة  الباب 
الذكية اآلخذة يف النمو، مثل اللعب عرب »كالود« 
واالستمتاع مباشرة بباقات املوسيقى والفيديو عرب 

اإلنرتنت«.
برجمية  بواسطة   4G  HTC Velocity »يعمل 
2.3 )اليت ميكن رفع مستواها   ™Android التشغيل
إىل Android 4.0 يف املستقبل(، وميتاز بشاشة 
القلب  ة مزدوجة  ملس 4.5 بوصة عمالقة ومبعاجلجِ

GHz 1.5 لتأدية مهام متعددة معًا.
خدمات  توفري  شركة  أصبحت   Telstra وكانت 
خدمات  تطلق  اليت  أسرتاليا  يف  األوىل  املوبايل 
موبايل 4G LTE يف شهر أيلول/سبتمرب املاضي، 
وتتوفر تغطية 4G فائقة السرعة اليوم يف املراكز 
التجارية باملدن األسرتالية الرئيسية الثماني )أي 
ضمن 5 كم من مركز الربيد الرئيسي(* باإلضافة 
إىل أكثر من 80 مركزًا إقليميًا ومدينيًا )أي ضمن 

حوالي 3 كم من مركز البلدة اإلقليمية(*.
 HTC Velocity سيستمتع الزبائن الذين يستخدمون
منوذجية  تنزيل  بسرعات   4G تغطية  مناطق  يف 
حتميل  وسرعات   40Mbpsو  2Mbps بني  ترتاوح 
منوذجية ترتاوح بني 1Mbps و10Mbps. أما خارج 
مناطق تغطية 4G فإن 4G HTC Velocity يتحّول 

Telstra و HTCتطلقان أول 
هاتف ذكي 4G يف أسرتاليا 

بانسياب هادئ إىل شبكة موبايل Telstra السريعة، 
3G، اليت تصل إىل % 99 من سكان أسرتاليا.

وباإلضافة إىل قدرة 4G على دعم سرعات موبايل 
أكرب، فإنه يوفر أيضًا الوصل باإلنرتنت باستجابة 
الوقت  تطبيقات  أن  يعين  ما  أقل،  وتأخري  أكرب 
الفعلي مثل عقد االجتماعات بالفيديو واللعب عرب 
»كالود«  بواسطة  باخلدمات  واالستمتاع  اإلنرتنت 
اجلهاز  استباق  يقل  حيث  أفضل  بصورة  ستعمل 

للربنامج وتقل االنقطاعات.
وُيذكر أن 4G HTC Velocity هو األول يف سلسلة 
املقّرر  الذكية   4G »تابلت«  ولوحات  هواتف  من 
4G LTE يف  شبكة  أول  على  العام  هذا  إطالقها 

أسرتاليا.
األسعار والتوّفر

 HTC Velocity يستطيع الزبائن املستهلكون شراء
أساس  على  مسبق  مبلغ  أي  دفع  عدم  لقاء   4G
Freedom® Connect Plan 79 دوالرًا )بعد استخدام 
مكافأة MRO املشمولة(، تضم مكاملات ورسائل  
حمدود  غري  وعددًا  دوالر،   800 MMSبقيمة 
أرقام  إىل  كّلها  البيانات،  من   2GBو  ،SMS من 
أسرتالية عادية )باستثناء االستخدام للخارج( كل 
شهر. التكلفة الدنيا على مدى 24 شهرًا هي 1896 

دوالرًا.
لالّطالع على تفاصيل عن أماكن تغطية 4G توّجه 
                             .www.telstra.com/mobilebbcoverage إىل املوقع
*ختتلف السرعات القصوى الفعلية بسبب عوامل 
والتضاريس  القاعدة،  حمطة  من  املسافة  مثل 
األجهزة  وتوليفات  املستخدمني،  وأرقام  احمللية، 
التحميل.  أو مقصد  التنزيل  والربجميات، ومصدر 
 telstra.com/mobilebbcoverage املوقع  إىل  توّجه 
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األزمة السورية:
حّل باألسد ال من دونه

احمليطة  السياسية  التطورات  تسارع  يقل  ال 
األمين.  تدهورها  تفاقم  عن  السورية  باألزمة 
باملعارضة كي  النظام يعرتف  وال تسوية. ال 
تقامسه احلّل، وال املعارضة تقبل بالرئيس إىل 

طاولة االتفاق. بل يستعجالن االنهيار

نقوال ناصيف

ضاعفت املبادرة اجلديدة للجامعة العربية، ورّد 
الفعل السليب السوري عليها، الصورة القائمة 
لتفاقم األزمة يف املرحلة القريبة، من دون أن 
توحي املبادرة سلفًا بأن آليتها تقود حتمًا إىل 
التسوية، ومن دون التيّقن كذلك من مقدرة 
بينه  داخلي  حّل  فرض  على  السوري  النظام 
وبني خصومه يوقف االنهيار على أبواب الشهر 
اجلامعة،  مبادرة  رفض  أن  إال  عشر.  احلادي 
واحلجج اليت ساقها وزير اخلارجية وليد املعلم، 
اآلنية يف  خياراتها  حتديد  على  دمشق  محلت 

أحسن األحوال:
اليت  للتسوية  الفقري  العمود  رفضها  أوهلا، 
الرئيس  تفويض  وهو  اجلامعة،  اقرتحتها 
بّشار األسد صالحياته إىل نائبه إلدارة مرحلة 
انتقالية تؤول إىل تفكيك النظام برمته. وهو 
رفض ال يقتصر على متّسك القيادة السورية 
 ،2014 عام  حتى  منصبه  يف  الرئيس  ببقاء 
وهو موعد انتهاء واليته، بل هو أيضًا تأكيد 
ملرجعية الرئيس يف وضع التسوية واإلشراف 

على مراحلها كاملة. ال تسوية بال األسد.
لكن ال تسوية أيضًا بال حزب البعث الذي ال 
يزال ميسك مبعظم مفاصل السلطة يف احلكومة 
التقّدمية،  الوطنية  واجلبهة  الشعب  وجملس 
دوره  ويدخل  واإلدارة،  واألمن  اجليش  ويف 
يف صلب الدستور النافذ. وهو بذلك شريك 
تؤول  أن  يقتضي  اليت  التسوية  يف  رئيسي 

إىل أوسع تقليص لنفوذه.
كان  ما  مغزى  يكمن  اجلانب  هذا  يف  ولعّل 
لزائريهم  كبار  سوريون  مسؤولون  رّدده  قد 
األمس  حتى  األزمة  مراحل  مّر  على  اللبنانيني 
تسوية  وال  وطنيًا  حوار  ال  أن  وهو  القريب، 
إال حتت سقف النظام الذي يعين أواًل وأخريًا 

مرجعية الرئيس وشراكة احلزب.
املقابل، مل يعرتف حتى  النظام، يف  أن  بيد 
اآلن حبصول انقسام وطين يف البالد مل خيُل 
وبنزاع  لالشتعال،  قابلة  مذهبية  نعرات  من 
يعرتف  مل  ومعارضيها.  السلطة  بني  مفتوح 
الداخل،  يف  املعارضة  من  جبزء  إال  خصوصًا 
الداخل  يف  منها  اآلخر  الفريق  إىل  ينظر  وال 
قاد  دول.  أيدي  يف  أدوات  سوى  واخلارج 
ذلك الرئيس السوري إىل التحّدث عن حكومة 
موسعة ال عن حكومة وحدة وطنية، وتكلم على 

مستقلني ال على معارضني.
بذلك يثابر النظام على رفض أي تعديل لتوازن 
القوى يف السلطة منذ اقرتحت عليه تركيا، يف 
منتصف األزمة وقبل انقطاع اتصاهلا بدمشق، 
ضم اإلخوان املسلمني إىل حكومة يتقامسونها 
املعارضني  هؤالء  كل  ليس  املوالني.  مع 
يقّوضون  مسلحني  وجود  بل  األزمة،  مصدر 

االستقرار.
احلّل  األمين صنو  احلّل  ثانيها، جعلت دمشق 
السياسي. ومع أنها مل تتخلَّ عن األول يف أيٍّ 
من مراحل أزمتها منذ انفجارها، إال أن إعالن 
الرئيس السوري يف خطاب 10 كانون الثاني 
أسبوعني  من  أقل  قبل  اخليار،  بهذا  التمّسك 
على اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف القاهرة، 
ثم إعادة املعلم تأكيده غداة االجتماع، يعكسان 
تشّبث النظام بأولوية اجلانب األمين يف املعاجلة 
على اجلانب السياسي، املوّزع بني الكشف عن 
رزم إصالحات واجتماعات تعقدها جلنة تعديل 
االستعداد  وإبداء  وطين  حوار  وعقد  الدستور 

لتأليف حكومة جديدة بشروط النظام.
بّرر ذلك إبطاء حركة اإلصالحات من جّراء تأخر 
أنه  آخر  بعد  يومًا  يبدو  الذي  األمين  احلسم 

يصبح أكثر تعّذرًا.
ورغم تسّلح النظام حبّجة مفادها أنه ال يزال 
املتسارعة،  األحداث  انزالق  منع  على  قادرًا 
وأخّصها الشّق األمين، إىل حرب أهلية من خالل 
الدور الذي يضطلع به اجليش، وهو حؤوله يف 
احتكاكها  مذهبية دون  مناطق متاس جتّمعات 
املباشر ودون خوضها وجهًا لوجه نزاعًا أهليًا 
على الطريقة اللبنانية، مّثلت هذه احلّجة واحدًا 
عن  القيادة  لدى  تكّونت  مؤشرات  بضعة  من 
حاالت فرار يف املؤسسة العسكرية، العقائدية 

واملتماسكة.
بعث االطمئنان يف الرئيس السوري ما كان 
حيّدثه عنه ضّباط كبار يف األركان والعمليات 
واالستخبارات، عندما كان يناقشهم يف مهامجة 
منطقة مذهبية حّساسة كحماه ومحص لضرب 
املسلحني من دون أن خُيّلف ذلك ردود فعل 
مذهبية خطرية. راح هؤالء جييبونه بأن اجليش 
جيش  وليس  البعث  »جيش  هو  السوري 

الطوائف«.
أثارت قلقًا عميقًا  اعتداءات  كانت قد وقعت 
عندما هوجم علويون عربوا يف محص فقتلهم 
رّد  إىل  ذلك  أّدى  ما  مسلحون سّنة. سرعان 
فَكَمَن مسلحون  العشائر،  استنفر  علوي  فعل 
بعض  وقع  انتقامًا.  وقتلوهم  لسّنة  علويون 
وطأة  حتت  االقتتال.  هذا  ضحية  املسيحيني 
يكتفي  ال  أن  اجليش  حياول  التهديد،  هذا 
ضرب  بل  متنازعني،  طرفني  بني  بالفصل 

املسلحني املناوئني للنظام بقسوة.
النظام باحلّل األمين إىل  ثالثها، يشري متّسك 
ثقته باألداة اليت يستخدمها لفرض هذا احلّل، 
وهي اجليش وأجهزة االستخبارات اليت ال تزال 
حتافظ على حدود قصوى من التماسك والوالء 
للرئيس. ورغم حاالت انشقاق يعرتف بها، إال 
أن هذه مل تنجح يف إضعاف اآللة العسكرية 

السورية.
مل يتمّكن املنشقون من اختاذ مقّر قيادة هلم 
األوامر  يستمدون  أنهم  حني  يف  البالد،  يف 
اليت يتلقونها من احلدود الرتكية ـــــ السورية 
اليت يتمركز فيها القائد املفرتض لـ»اجليش 
السوري احلّر« العقيد رياض األسعد. يتحّرك 
على  بها،  يفّرون  اليت  باألسلحة  املنشقون، 
تفتقر  اخلربة،  قليلة  صغرية  ميليشيات  غرار 
إىل قيادة وهرمية وتنسيق عملياتها ونريانها 
صورة  على  بذلك  وهي  ثقيلة.  أسلحة  وإىل 
دون  من  املسلمني  لإلخوان  املسلح  التنظيم 

امتالك تنظيمهم ومراسهم وبأسهم.
على  قادرين  واستخباراته  اجليش  يزال  ال 
إذ  وهو  السورية.  األراضي  كل  يف  التحّرك 
عليها  سيطر  اليت  القرى  بعض  من  انسحب 
حياصرها  أنه  بيد  واملنشقون،  املسلحون 
للحؤول  أخرى  مبناطق  اتصاهلا  ومينع  بإحكام، 
النظام  تفقد  اليت  الزيت  بقعة  اتساع  دون 

سيطرته تدرجيًا على البالد.
مهمة  على  النظام  إصرار  ينسجم  رابعها، 
الشّق  على  تشديده  مع  العرب  املراقبني 
العرب  عليه  أنكره  الذي  األزمة  يف  األمين 
املؤامرة  فكرة  أشهر  طوال  وَدَحَضا  والغرب، 
اليت ساقها. بيد أن التقرير الثاني للمراقبني 
أعطى الرئيس السوري، إىل اآلن على األقل، 
صدقية ما كان قد رّدده يف األشهر األخرية، 
اجليش  يستهدفون  مسلحني  وجود  وهو 
تقرير  وّثقه  ما  سرعان  واملنشآت.  والسكان 
املراقبني، ومنح األسد مربرًا إضافيًا كي يثابر 
ويفصل  املسلحني،  معارضيه  ضرب  على 
بينهم وبني بعض املعارضني اآلخرين الذين 

يدعوهم إىل حوار وطين.
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القضاء امام لغز  ...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

وانه مل يلتق القاضي طنوس مشلب قبل مناسبة عزاء خاصة، بل 
يعرف عن كفايته وجدارته بهذا املنصب، اوضح احد املطلعني على 
موقف رئيس اجلمهورية انه هو ايضا مل يكن يعرف شبطيين، واذا 
كان العذر بالوقت القليل املتبقي هلا، فهذا معيار غري صحيح، النه 
ال تزال امامها يف اخلدمة سنتان وشهران وليس اشهرا كما يشاع، 
وهذه ليست بسابقة ليتم االرتكاز عليها، ذلك ان القاضي نصري 

حلود عني يف هذا املركز ومل يكن له إال 11 شهرا يف اخلدمة.
أكد عضو »جبهة النضال الوطين« الوطين النائب أكرم شهّيب أن 
مشاركة النائب وليد جنبالط يف ذكرى الرابع عشر من شباط ال تعين 
عودته اىل صفوف 14 آذار، قائاًل »لن نعود اىل قوى الرابع عشر 
من آذار، لكن مناسبة الرابع عشر من شباط هي مناسبة عزيزة على 
قلوبنا فالرئيس احلريري هو كبري شهداء هذا البلد ومن كبار شهداء 
تقدمي  كحزب  ليس  املشاركة  واجب  هناك  وبالتالي  البلد،  هذا 
إشرتاكي أو جبهة نضال أو كوليد جنبالط إمنا على كل لبناني أن ال 
ينسى فضل هذا الرجل على هذا الوطن وما قام به قبل أن يكون 
اجليش  دماؤه  أخرجت  الذي  وهو  استشهاده  حتى  للحكومة  رئيسا 

السوري من لبنان«.
وتابع شهّيب »املنطقة متر يف حالة غليان من تونس اىل دمشق، 
والكل يعلم أن لبنان مر يف ظروف قاسية يف مرحلة سياسية معينة 
كان ال بد من حفظ السلم األهلي والوفاق الداخلي ملنع الفتنة يف 

لبنان فكانت املشاركة يف هذه احلكومة«.
»شو  شهيب  رد  األخرية  شكر  فايز  السابق  الوزير  مواقف  وعن 

بيشتغل فايز شكر؟«.
وفهم ان ملف التشكيالت الديبلوماسية سيحتل موقع الصدارة يف 

جملس الوزراء األسبوع املقبل بعدما شارف االنتهاء.
يف غضون ذلك، حترك التحقيق يف ملف املازوت األمحر امس االلو، 
عرب ايفاد رئيس ديوان احملاسبة القاضي عوني رمضان مدققني من 
الديوان اىل حمطة دير عمار لـ«االطالع على االيصاالت واملستندات 
ومعرفة كيفية بيع مادة املازوت، وملاذا بيعت يف آخر يوم من شهر 
وفيما  رمضان.  كما صرح  املادة«،  هذه  من  الكربى  الكمية  الدعم 
بلغت الكمية املبيعة يف الليلة األخرية من شهر الدعم أكثر بكثري من 
مثانية ماليني ليرت، أوضح رمضان انه طوال شهر الدعم مل يبع سوى 

مليون ليرت. وأضاف: »أين بيع املازوت، فاهلل اعلم«.
فؤاد  االقتصاد  لوزارة  العام  املدير  استدعاء  رمضان  قرر  وبعدما 
نقوال  والتجارة  االقتصاد  وزير  ابلغ  افادته،  اىل  لالستماع  فليفل 
سركيس  النفط  ملنشآت  العام  املدير  اىل  كتابا  وجه  انه  حناس 
اعداد  من  ليتمكن  املعلومات  من  مزيدا  تزويده  منه  يطلب  حليس 
ناقصة  إما  منه سابقا  اليت وردتنا  املعلومات  ان  »باعتبار  تقريره، 

وإما غري واضحة«.
وتوقع حناس ان يتسلم هذه املعطيات خالل 18 ساعة ليباشر على 
النهائي يف  تقريرنا  »وبناء عليه نضع  امليداني،  التحقيق  اساسها 
مهلة اقصاها 15 يوما« على ان يرفع عند اجنازه اىل جملس الوزراء 

وجلنة املال واملوازنة.
ورفض استباق نتائج التحقيق قائال: »حنن ال نتهكن يف مثل هذه 

االمور بل نستند اىل املعطيات املتوافرة لدينا«.
وأفادت مصادر نيابية مطلعة يف االكثرية انها تولي ملف املازوت 
اهمية قصوى وتصف ما حصل بأنه »جرمية كربى وفضيحة الفضائح«. 
وتشري اىل ان االكثرية املمثلة يف جلنة املال واملوازنة لن تتهاون 
وزير  من  ووافيا  شافيا  تقريرا  تنتظر  وهي  القضية،  هذه  يف 
مستوى  على  قضائية  بقرارات  املطالبة  عن  تكف  ولن  االقتصاد 

الفضيحة اليت حصلت.

مشروع قانون ايراني ...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

الدول  ايران وجمموعة  االخرية من احملادثات بني  اجلولة  ان  العلم 
الست حصلت يف تركيا يف كانون الثاني 2011، اال انها انتهت من 

دون احراز اي تقدم.
وقالت املمثلة العليا لالحتاد االوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة 
االمنية كاثرين اشتون الثلثاء ان » دول االحتاد االوروبي تقف صفًا 
واحدًا يف توجيه رسالة واضحة اىل احلكومة االيرانية, وهي اننا نرغب 
يف العودة اىل املفاوضات وندعوهم اىل معاودة التفاوض يف شأن 

القضايا اليت تركت على الطاولة يف اسطنبول قبل سنة«.
وانتقد امحدي جناد الغرب »الذي يتبنى يف كل مرة قرارات )بفرض 

عقوبات( عشية بدء املفاوضات لعرقلتها«.
اال أنه قلل اهمية العقوبات اجلديدة, معتربًا انها لن تضر بشعبه, 
اجلديدة.  املالية  والعقوبات  النفطي  باحلظر  تتاثر«  »لن  بالده  وان 
وقال: »كانت 90 يف املئة من تعامالتنا التجارية يف مرحلة معينة مع 
اوروبا، لكنها اليوم باتت 10 يف املئة فحسب، وحنن ال نسعى وراء 
هذه العشرة يف املئة... وقد اثبتت التجارب ان الشعب االيراني 
لن يتضرر«. وذكر انه »منذ ثالثني سنة, ال تشرتي الواليات املتحدة 

النفط االيراني, وال تقيم عالقات مع مصرفنا املركزي«.
وكانت دول االحتاد االوروبي اتفقت االثنني على فرض حظر تدرجيي 
النفط االيراني ومعاقبة مصرفها املركزي لوقف  ال سابق له على 

متويل برنامج طهران النووي املثري للجدل.
مع  اجلديدة  النفطية  بالعقود  فورًا  العمل  االوروبي  احلظر  وألغى 

تتــمات
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ايران، فيما أمهلت الدول االكثر اعتمادا على النفط حتى االول من 
متوز اللغاء عقودها احلالية واجياد مزودين جدد للنفط.

مشروع قانون
وافاد عدد من اعضاء جملس الشورى االيراني ان اجمللس سينظر 
االسبوع املقبل يف مشروع قانون مينع تصدير النفط اىل اوروبا، 

وذلك ردًا على احلظر االوروبي.
وصرح الناطق باسم جلنة الطاقة التابعة للمجلس عماد حسيين بان 
»اللجنة تضع اللمسات االخرية على مشروع ينص على وقف تصدير 
النفط اىل اوروبا«, وسيعرض اعتبارًا من االحد على اجمللس الذي 
سيقرر ما اذا كان سيدرجه على جدول اعماله وموعد ذلك, و«يف 
حال تبنيه, تصري احلكومة مرغمة على وقف بيع أوروبا النفط قبل أن 

تطبق االخرية عقوباتها«.
وانتقدت وزارة اخلارجية الصينية العقوبات االوروبية, واصفة إياها 

بانها »غري بناءة«.

موسكو منفتحة ومتمسكى ...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

اجل ال يتجاوز أسبوعني« من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل 
شهرين، وطالبوا الرئيس السوري بشار األسد بتفويض صالحيات 
كاملة لنائبه للتعاون مع هذه احلكومة. وقرروا إبالغ جملس األمن 
السورية  احلكومة  وأعلنت  بـ«دعمها«.  ومطالبته  اجلديدة  مببادرتهم 

رفضها هذه املبادرة.
وطرحت موسكو مشروع قرارها يف كانون األول، لكن دبلوماسيني 
غربيني قالوا إنه ال ميكنهم قبول النص الروسي الذي يلقي باللوم 
على احلكومة واملعارضة يف العنف. ووزعت روسيا نسخة جديدة يف 
وقت سابق هذا الشهر لكنها كانت عبارة عن مزيج من النصوص 
غري  من  جعلت  إنها  غربيون  دبلوماسيون  قال  املتنافسة  املقرتحة 

الواضح ما إذا كانت موسكو ستؤيد لغة أكثر تشددا.
وقال نائب وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف »حنن على علم 
بأن الفرنسيني اعدوا يف نيويورك مشروع قرار جمللس األمن الدولي 
بشأن القضية السورية. وال تزال لدينا خطوط محراء، ال نستطيع 
جتاوزها خالل مناقشة أي مشروع قرار بصدد سوريا. وهي تتمثل يف 
رفض الصيغ اليت تتعلق بفرض عقوبات، وكذلك دعوة البلدان إىل 
تطبيق قيود انفرادية ضد هذا البلد«. وأضاف »إننا ال نستطيع عالوة 
على ذلك، تأييد مقرتح أو مشروع قرار يتضمن على أساس رجعي، 
عقوبات فرضت ضد سوريا بشكل انفرادي ومن دون التشاور معنا 

ومع أعضاء جملس األمن الدولي اآلخرين«.
وتابع »إننا على العموم مستعدون للتشاور مع شركائنا بشأن جممل 
جوانب الوضع السوري، لكن نود التأكيد انه يوجد على طاولة جملس 
األمن مشروع روسي، مل نعلق العمل فيه«. وأوضح »حنن نصر على 
أن يدون يف القرار البند املهم حول عدم التدخل عسكريا يف الشأن 
السوري، وندعو على العموم إىل أن يساعد الالعبون اخلارجيون على 

التسوية السياسية السلمية للوضع يف سوريا«.
املقرتحات  كافة  على  منفتح  الروسي  »اجلانب  إن  غاتيلوف  وقال 
البناءة، اليت تصب يف جمرى وقف كافة أعمال العنف، ويرى أنه 
جيب أن يستهدف أي رد فعل من جانب جملس األمن الدولي، إلزام 

اجلميع باملساعدة على بدء حوار شامل بني كافة القوى السورية«.
نقاط  توجد فيها  الفرنسية،  املقرتحات  ما خيص  »يف  انه  وأضاف 
العربية  اجلامعة  مراقيب  مواصلة  تأييد  بالتحديد،  وهي  اجيابية. 
مهمتهم، ودعوة كافة األطراف إىل وقف العنف، والبدء حبوار وطين 
املعارضة، من  مع  العمل  إىل  األخرى  الدول  شامل، وكذلك دعوة 
ملواصلة  استعداد  على  وإننا  املصاحلة.  عملية  ببدء  إقناعها  اجل 
املشاورات وبلورة موقف مشرتك، ونعول على أن يراعي شركاؤنا 
أساسا  إعداد مشروع يكون  مواقفنا، وبوسعنا جبهودنا املشرتكة، 

عمليا حقا للسري على طريق التسوية السياسية يف سوريا«.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش 
»قدمت روسيا مسودتها اخلاصة ووضعتها آخذة يف االعتبار تعديالت 
املفاوضات.  طاولة  على  زالت  ما  الغربيون.  زمالؤنا  اقرتحها 
املشاورات حول املسودة مستمرة ونأمل أن يتواصل هذا العمل«. 
وأضاف »ليست لدي معلومات حمددة عن أن املسودة الغربية ستقدم 
خالل األيام املقبلة. سنرى. وبالنسبة للوقت الراهن، فإن لروسيا 

مسودتها وسرتوج هلا بشكل نشط يف إطار جملس األمن«.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية، يف بيان، إن وزير اخلارجية سريغي 
»نتائج  األول  أمس  العربي  مع  هاتفي  اتصال  يف  حبث  الفروف 
قرارات جملس وزراء اجلامعة بشأن نتائج الشهر األول لعمل بعثة 

مراقيب اجلامعة يف سوريا«.
وأضاف البيان »أكد العربي أن اجلامعة تشاطر روسيا وجهة نظرها 
حول ضرورة التسوية السلمية يف سوريا على أساس إنهاء كافة 
أشكال العنف، واإلسراع يف بدء احلوار بني األطراف السورية، وعدم 

جواز التدخل العسكري اخلارجي«.
وأعرب الفروف »عن تأييده مواصلة اجلامعة العربية جهودها الرامية 
»أهمية  على  مشددا  سوريا«،  يف  املواجهة  وقف  سبل  إجياد  إىل 
مهما  دورا  يؤدون  الذين  العرب،  املراقبني  عمل  قرار متديد فرتة 
يف املساعدة على نشر االستقرار يف سوريا«. وأضاف »ينبغي أن 
تنفذ، بأسرع وقت ممكن، مهمة إطالق احلوار الشامل بني السلطات 
السورية واملعارضة حول كافة قضايا جدول العمل الوطين، وإجراء 

إصالحات سياسية عميقة، وتطور البلد دميوقراطيا وسلميا«.
وقال مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية حلقوق اإلنسان مايكل بوزنر، 

يف القاهرة، »حنن نهتم كثريا باالنتباه الذي لقيته املشكلة السورية 
من اجلامعة العربية يف األسابيع األخرية ونقدر للجامعة ذلك«. وأضاف 
»نرغب يف العمل معهم، وهناك بالتأكيد آمال وتوقعات بأنه ميكننا 

الذهاب إىل جملس األمن قريبا لبحث القضية«.
األوسط  الشرق  لشؤون  اخلارجية  وزيرة  مساعد  إن  بوزنر  وأعلن 
جيفري فيلتمان زار موسكو قبل أيام لبحث اخلطوات التالية احملتملة 
بشأن سوريا. وأضاف »من الواضح أن هلم وجهة نظر خمتلفة. آمل 
بشدة يف ضوء املأساة يف سوريا أن جيتمع اجملتمع الدولي الختاذ 
اخلطوات التالية اليت تسمح بالعودة إىل وضع سلمي، وجيب على 

األسد أن يرحل كما قلنا أكثر من مرة«.
خطف زوار إيرانيني

ونقلت وكالة »ارنا« اإليرانية عن السفري اإليراني لدى سوريا حممد 
رضا رؤوف شيباني قوله، خالل لقائه وزير اخلارجية السوري وليد 
املعلم، إن »حماور السياسة اخلارجية إليران جتاه تطورات سوريا هي 
الشامل«.  واحلوار  السورية  السيادة  واحرتام  األجنيب  التدخل  عدم 

ورحب »باملبادرة اليت أطلقها األسد الجناز اإلصالحات«.
مهمانربست  رامني  اإليرانية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وأعلن 
برا  دمشق  إىل  طريقهم  كانوا يف  إيرانيا  زائرا   11 خطف  »مت  انه 
استخدام  إىل  السورية  السلطات  داعيا  املقدسة«،  العتبات  لزيارة 

كل إمكانياتها لإلفراج عنهم بسرعة.
وكان مدير مكتب منظمة احلج والزيارة اإليرانية يف سوريا مسعود 
إخوان أوضح أن »هؤالء الزوار كانوا يف طريقهم برا من حلب إىل 
دمشق حيث اختطفوا من قبل مسلحني جمهولني«. وكان مسلحون 
خطفوا يف كانون األول املاضي 8 أشخاص، بينهم 5 تقنيني إيرانيني 

يعملون يف حمطة كهربائية سورية يف محص.
ميدانيًا

اجلمعة  عملهم  تعليق  بعد  أمس  العمل  العرب  املراقبون  استأنف 
املاضي. وقال مراقب جزائري من الفريق، قبيل عدوهلم عن زيارة 
عربني، إنه قلق ألن بعض مجاعات املعارضة كانت قد ذكرت أنها 
ماذا  نعلم  »ال  »رويرتز«،  لوكالة  وأضاف  البعثة.  مع  تتعاون  لن 
ينتظرنا«. وقال مراقب آخر إنه يشعر باحلرية بشأن اهلدف من مد 
املهمة أربعة أسابيع أخرى. وأضاف »كتب التقرير واختذت )اجلامعة 

العربية( قرارات. شهر آخر لنفعل ماذا؟ ال ندري«.
الرمحن،  رامي عبد  اإلنسان«  السوري حلقوق  »املرصد  وأعلن مدير 
لوكالة »فرانس برس«، »مقتل 34 شخصا«. وقال إن »قوات األمن 
محص  يف  الزيتون  كرم  حي  على  عنيفا  هجوما  شنت  واجليش 
مستخدمة قذائف اهلاون ما تسبب بسقوط 26 قتيال بينهم تسعة 
أطفال وعشرات اجلرحى«. واضاف ان » 4 قتلى سقطوا يف مدينة 
ني يف  محاه، وواحدا يف تفتناز يف ادلب، وفتى يف نوى، ومدنيَّ

ريف دمشق«.
وتابع »ُقتل 7 جنود منشقني عن اجليش يف عدة مناطق ومدن خالل 
اجليش  النظامي. كما قتل 8 عسكريني من  اجليش  مع  اشتباكات 
يف  درعا،  يف  جنود  و4  محص،  يف  قتل  عقيد  بينهم  النظامي، 

اشتباكات مع جنود منشقني«.
عدة  سورية  ومدن  دمشق  السوريني يف  من  اآلالف  مئات  وجتمع 
رفضهم  وعن  االسد  بشار  السوري  الرئيس  تأييدهم  عن  للتعبري 

التدخل اخلارجي بشؤونهم الداخلية.
وتوافد عشرات اآلالف اىل ساحة السبع حبرات وسط دمشق حاملني 
االعالم السورية وصورا لالسد للتعبري عن متسكهم بالسيادة الوطنية 
ورفضهم اي تدخل خارجي. وعلت اصوات املكربات اليت تبث االغاني 
الوطنية ومقاطع من اخلطب اليت القاها الرئيس السوري باالضافة 
اىل الشعارات املؤيدة له »لن يهزم شعب ابدا قائده املفدى بشار« 
و«كلنا بشار كلنا ثوار«، ومتجد دور سوريا القومي املقاوم. وهتف 
التلفزيون  ونقل  العربية«.  اجلامعة  من  عربية  »اخليانة  اجملتمعون 
السوري مسريات اخرى جرت يف احلسكة، اليت يشكل االكراد غالبية 

سكانها، وحلب ودير الزور والالذقية وطرطوس. 

»اخوان« مصر ال ...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

بعد  تنظيم مسريات  ويعتزمون  الكثري  منها  ينجز  مل  انه  يعتقدون 
صالة اجلمعة يف احياء عدة يف القاهرة.

وكان آالف من املصريني نظموا االربعاء مسريات شارك فيها عشرات 
العاصمة وجتمعت يف  احياء  عدة يف  ميادين  من  وانطلقت  اآلالف 
ميدان التحرير للمطالبة بانهاء حكم اجمللس االعلى للقوات املسلحة 

الذي توىل السلطة بعد مبارك واستكمال الثورة.
بان  بديع  حممد  املسلمني«  »االخوان  جلماعة  العام  املرشد  وصرح 
اجلمهورية  رئاسة  النتخابات  اسالمي  مرشح  اي  تدعم  لن  اجلماعة 
املنصب.  هلذا  وطين  بتوافق  حتظى  شخصية  دعم  اىل  وستسعى 
ونقلت عنه وكالة انباء الشرق االوسط »أ ش أ« املصرية ان اجلماعة 
)وهو  الفتوح  ابو  املنعم  عبد  الدكتور  وال  اعضائها  احد  ترشح  لن 
قيادي سابق فيها انشق عنها قبل بضعة اشهر وأعلن عزمه على 
الرتشح للرئاسة( يف انتخابات الرئاسة او اي مرشح لديه مرجعية 
اسالمية يف تلك االنتخابات«. واضاف ان »االخوان سيشاركون كل 
ال  قواعد  اساس  على  توافقية  اختيار شخصية  الوطنية يف  القوى 
على  حرصا  املقبل  املصري  الرئيس  مواصفات  احدا وحتدد  حتابي 

مصلحة مصر«.
الرتشح  نيتها  اعلنت  اسالمية  شخصيات  ثالث  اآلن  حتى  وهناك 
للرئاسة هي، اىل ابو الفتوح، احملامي سليم العوا والقيادي السلفي 

حازم ابو امساعيل.
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رابعة  املصنفة  شارابوفا  ماريا  الروسية  واصلت 
مواطنتها  واقصت  القوية  عروضها   2008 وبطلة 
ايكاترينا ماكاروفا بسهولة 6 - 2 و6 - 3 يف طريقها 
للتنس،  اىل نصف نهائي بطولة اسرتاليا املفتوحة 
الغران شيليم، االربعاء املاضي، يف  اوىل بطوالت 

ملبورن.
التشيكية  املقبلة  مباراتها  يف  شارابوفا  وتقابل 
ثانية وبطلة وميبلدون 2011  برتا كفيتوفا املصنفة 
 .4 و6   4  -  6 ايراني  االيطالية ساره  على  الفائزة 
وسيكون للمباراة بني شارابوفا وكفيتوفا نكهة ثأرية 
بعد خسارة الروسية امام منافستها يف نهائي بطولة 

وميبلدون االنكليزية االخرية.
النهائية،  املباراة  ستبلغ  الفائزة  ان  عن  وفضال 
فانها ستخطو ايضا خطوة اضافية للقفز اىل صدارة 
الذي  احملرتفات  لالعبات  اجلديد  العاملي  التصنيف 
كارولني  للدمناركية  خلفا  املقبل  االثنني  يصدر 
الثالثاء  النهائي  ربع  يف  خسرت  اليت  فوزنياكي 
امام بطلة النسخة املاضية البلجيكية كيم كلييسرتز 
احلادية عشرة. وما تزال البيالروسية فيكتوريا ازارنكا 
الثالثة يف السباق لنيل صدارة التصنيف ايضا وهي 
ستلتقي كلييسرتز يف مباراة نصف النهائي الثانية 

اليوم.
 11 منذ  التصنيف  عاما(   21( فوزنياكي  وتتصدر 
واحد  اسبوع  باسثتناء   2010 االول/اكتوبر  تشرين 
يف  الدمناركية  حترز  ومل  كلييسرتز،  ملصحلة  ذهب 
اذ  الكربى،  االربع  البطوالت  لقب يف  اي  مسريتها 
بطولة  نهائي  اىل  وصوهلا  هلا  نتيجة  افضل  تبقى 

فالشينغ ميدوز االمريكية عام 2009.
ويف حني ان كفيتوفا ارتكبت العديد من االخطاء )44( 
وعانت للفوز على ايراني املصنفة 46 عامليا 6 - 4 
و6 4، فان شارابوفا اليت مل ختسر يف املرات اخلمس 

تنس أسرتاليا: شارابوفا ـ كفيتوفا وديوكوفيتش ـ موراي يف نصف النهائي

اليت وصلت فيها اىل ربع النهائي يف ملبورن ظهرت 
اليت   56 املصنفة  ماكاروفا  ضد  مستواها  قمة  يف 
كانت اخرجت االمريكية سريينا ويليامس املتوجة يف 

اسرتاليا مخس مرات من الدور الرابع.
وتبلغ كفيتوفا )21 عاما( نصف النهائي يف الغران 
خارج  واالوىل  مسريتها،  يف  الثالثة  للمرة  شيليم 
وميبلدون، حيث نالت اللقب يف 2011 وخسرت يف 
بالبطولة  تفوز  اول تشيكية  لتكون  2010، وتسعى 
االسرتالية بعد هانا ماندليكوفا عامي 1980 و1987 
)حتت اسم تشيكوسلوفاكيا(، كما انها اول تشيكية 
يف  نفسها  ماندليكوفا  منذ  النهائي  نصف  يف 

.1991
وقالت التشيكية: »كنت متوترة قليال يف البداية الن 
القرعة  ان  ظننت  سهلة،  مباراة  ينتظر  كان  اجلميع 
كانت جيدة بالنسبة لي لكن سارة لعبت جيدا ومل 

تكن املباراة سهلة على االطالق«.
واجهت   2008 يف  املتوجة  عاما(   24( شارابوفا 
ابعدتها  املاضية  االعوام  االصابات يف  من  سلسلة 
عن االلقاب وعن صدارة التصنيف. وقالت الروسية: 
املرحلة،  هذه  اىل  للعودة  جدا  طويال  الطريق  »كان 
ولكنين ادرك اآلن ان االمر كان يستحق العناء مهما 

بلغت صعوبته«.
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  رفع  الرجال،  ولدى 
املصنف اواًل وحامل اللقب مستوى التحدي وفرض 
يف  الرابع  موراي  اندي  الربيطاني  مع  ثأرية  مباراة 
االربعاء، ختلص  النهائي  ربع  النهائي. ففي  نصف 
ديوكوفيتش من االسباني دافيد فريير اخلامس 6 - 
4 و7 - 6 )7 - 4( و6 1، ليلحق مبوراي الذي كان 
تغلب على الياباني كي نيشيكوري الرابع والعشرين 

6 - 3 و6 - 3 و6 1.
العام  ملبورن  يف  بطال  توج  ديوكوفيتش  وكان 
املباراة  يف  ايضا  موراي  على  بفوزه  املاضي 
النهائية. ويسعى ديوكوفيتش لتكرار االجناز الذي 
القاب  حققه يف املوسم املاضي عندما فاز بعشرة 
يف  انتزع  أنه  علما  خاضها،  نهائية  مباراة   11 يف 
منتصفه املركز االول يف التصنيف العاملي لالعبني 

احملرتفني من نادال.
ومل يكن فوز الصربي سهال االربعاء الن فريير قاتل 
على كل كرة اذ كان ميكن للنتيجة ان تذهب باجتاه 
الفاصل  الشوط  مع  التعامل  االخري  احسن  لو  آخر 
الالعبني  على  االرهاق  وبدا  الثانية.  اجملموعة  يف 
من  الكرات  من  الكثري  تبادال  انهما  خصوصا  معا 
اىل  املبادالت  احدى  للملعب )وصلت  اخللفي  اخلط 
35 ضربة(، فحسم الصربي اجملموعة االوىل 6 - 4 
يف 58 دقيقة، ثم انقذ كرة لفريير للفوز بالثانية 
قبل ان حيسمها يف الشوط الفاصل 7 - 4 يف 76 
دقيقة. وتأثر االسباني خبسارة اجملموعة الثانية فلم 
يصمد كثريا يف الثالثة اليت خسر فيها ارساله مرتني 

لتنتهي 6 1.
وعن لقائه املقبل مع موراي قال: »سأحاول تكرار 
فوزي عليه كما فعلت يف نهائي املوسم املاضي، 
لكنين احتاج اىل تقديم االفضل هذه املرة الن موراي 
)النجم  ليندل  ايفان  اآلن  ويساعده  كثريا  تطور 
االمريكي السابق(، وجيب ان اقدم افضل ما لدي 

للتغلب عليه جمددا«. 

جرد برشلونة غرميه التقليدي ريال مدريد من لقبه بطال 
لكاس اسبانيا بتعادله معه 2 ـ 2 يف مباراة االياب من 
الدور ربع النهائي على ملعب نوكامب مساء االربعاء 

املاضي.
 )45( الفيش  دانيال  والربازيلي   )43( بدرو  وسجل 
هديف برشلونة، والربتغالي كريستيانو رونالدو )68( 
والفرنسي كريم بنزمية )71( هديف ريال مدريد. وكان 
االخري  دار  عقر  يف   1-2 ايضا  ذهابا  تقدم  برشلونة 

سانتياغو برنابيو.
واثبت برشلونة سطوته على غرميه اللدود يف اآلونة 
مصلحته  يف  املواجهات  معظم  انتهت  اذ  االخرية 
فريق  حسمها  اليت  اسبانيا  كأس  نهائي  باستثناء 

العاصمة يف مصلحته 1 ـ 0 بعد التمديد.
جاءت املباراة غاية يف االثارة خصوصا يف ربع الساعة 
االخري بعد ان قلب ريال مدريد ختلفه 0 ـ 2 اىل تعادل 
2 ـ 2 لكن برشلونة جنح يف اخلروج متعادال وبالتالي 

حجز بطاقته يف نصف النهائي.
ختلفه  تعويض  على  مصممًا  املباراة  مدريد  ريال  بدأ 
صفوف  الكرة يف  حاملي  على  العبوه  فضغط  ذهابًا 
جمريات  على  سيطرتهم  فرض  يف  وجنحوا  برشلونة 
الفرص لكنهم مل حيسنوا  اللعب وسنحت هلم بعض 
استغالهلا. يف املقابل اعتمد برشلونة اسلوبه املعتاد 
بتبادل الكرة بني خمتلف العبيه بثقة كبرية ومن دون 
مرور  بعد  التسجيل  يفتتح  مدريد  ريال  وكاد  هلع. 
الفيش  دانيال  الربازيلي  ارجع  عندما  فقط  ثوان   10
الكرة باجتاه جريار بيكيه فأخطاها االخري لينقض عليها 
االرجنتيين غونزالو هيغواين الذي انفرد باحلارس بينتو 
لكنه فشل يف ايداع الكرة داخل الشباك عندما سدد 
اىل جانب القائم االيسر. وسنحت لريال مدريد فرصة 
التسجيل بواسطة كرة قوية لولبية من مسعود اوزيل 
ثم   .)25( اخلط  امام  وسقطت  بالعارضة  اصطدمت 
تصدى بينتو لكرة خطرية من هيغواين )28(. واصيب 
اهلدف  وجاء  بدرو.  منه  بداًل  وحل  انييستا  اندريس 
االول لربشلونة عندما سار ميسي بالكرة من منتصف 
وعندما  مدريد  ريال  العيب  من  كوكبة  وسط  امللعب 
كبرية  الكرة حبرفنة  غمز  املنطقة  مشارف  اىل  وصل 
يف  صعوبة  االخري  جيد  فلم  املرتبص  بدرو  باجتاه 

ايداعها داخل الشباك )43(.
احتسبت  االول  الشوط  من  االخرية  الدقيقة  ويف 
اليمنى  اجلهة  على  الكاتالوني  للفريق  حرة  ضربة 
سددها تشايف داخل املنطقة فلم حيسن مدافعو ريال 
االخري  فاطلقها  الفيش  امام  لتتهيأ  تشتيتها  مدريد 
احلارس  البعيدة ملرمى  الزاوية  موجهة يف  صاروخية 
ايكر كاسياس. ودانت السيطرة لربشلونة يف الشوط 
الثاني واحتسبت له ضربة حرة على مشارف املنطقة 
اثر عرقلة ميسي من قبل سريخيو راموس لكن كرة 
تشايف مرت فوق العارضة )50(. وسجل راموس هدفا 
لريال مدريد مل حيتسبه احلكم معتربا بان صاحب اهلدف 
الشباك  داخل  برأسه  يسدد  ان  قبل  الفيش  خاشن 
)55(. والح االمل لريال مدريد بعد ان مرر اوزيل كرة 
امامية متقنة باجتاه كريستيانو رونالدو فتخطى االخري 
احلارس بينتو خبدعة قبل ان يسدد داخل الشباك رغم 

تدخل كارليس بويول يف اللحظة االخرية )68(.
ومنح اهلدف جرعة معنوية هائلة لالعيب ريال مدريد وما 
لبثوا ان ادركوا التعادل عندما فشل دفاع برشلونة يف 
تشتيت احدى الكرات فوصلت اىل كريم بنزمية الذي 
فراوغ  الثاني  الشوط  منتصف  هيغواين  من  بدال  حل 
الشباك  داخل  يسجل  ان  قبل  املنطقة  داخل  بويول 

.)71(
مرمى  على  مدريد  ريال  واطبق  اللعبة  وطيس  ومحي 
السريعة،  املرتدة  اهلجمات  على  اعتمد  الذي  خصمه 
ثم طرد احلكم سريخيو راموس حلصوله على البطاقة 
الصفراء الثانية قبل نهاية املباراة بدقيقتني فاكمل 
فريقه املباراة بعشرة العبني. وجنح الفريق الكاتالوني 
يف  بطاقته  ليحجز  االمان  بر  اىل  املباراة  ادارة  يف 

نصف النهائي.
جديدا  اجنازا  الثالثة  الدرجة  من  مريانديس  وحقق 
النهائي بعد تغلبه  الدور ربع  باقصائه اسبانيول من 
فاز  اسبانيول  وكان  االياب.  مباراة  1 يف  ـ   2 عليه 
ذهابا 3 ـ 2، فتأهل مريانديس مبجموع املباراتني 4 ـ 
4 لتسجيله هدفني على ارض منافسه. وخيتتم الدور 
ربع النهائي، اليوم اخلميس، مبباراة ليفانيت وفالنسيا 

بعد فوز االخري ذهابا 1 ـ 4.
إنكلرتا

الدوري  املخيب يف  تناسي وضعه  ليفربول يف  جنح 
رابطة  كأس  ملسابقة  النهائية  املباراة  وبلغ  احمللي 
مع ضيفه  بتعادله  وذلك  احملرتفة  االنكليزية  االندية 

برشلونة ونابولي لنصف نهائي كأس إسبانيا وإيطاليا وليفربول لنهائي الرابطة اإلنكليزية
ملعب  على  املاضي  االربعاء   2 ـ   2 سييت  مانشسرت 
»انفيلد« يف اياب الدور نصف النهائي، وذلك لفوزه 

ذهابا 1 ـ 0 على ملعب »االحتاد«.
الذي قدمه يف  لذلك  ليفربول مبستوى خمالف  وظهر 
مبارياته الثالث االخرية يف الدوري احمللي حني خسر 
امام سييت بالذات 0 ـ 3 وتعادل مع ستوك سييت 0 ـ 
0 ثم خسر امام بولتون 1 ـ 3، اذ قاتل فريق املدرب 
االسكتلندي كيين دالغليش بشراسة وجنح يف ادراك 
ببطاقة  املطاف  نهاية  لكي خيرج يف  مرتني  التعادل 
النهائي حيث سيواجه كارديف سييت الذي كان تغلب 

على كريستال باالس بضربات الرتجيح.
ليفربول حيث  وعجز سييت عن فك عقدته يف معقل 
 2003 ايار/مايو  من  الثالث  منذ  الفوز  طعم  يذق  مل 
عندما تغلب على »احلمر« يف الدوري بهدفني للفرنسي 
انيلكا، مقابل هدف للتشيكي ميالن باروش،  نيكوال 
كما ودع مسابقة اخرى بعد ان خرج من دوري ابطال 
خبسارته  احمللية  الكأس  لقب  عن  تنازل  ثم  اوروبا 
امام جاره اللدود مانشسرت يونايتد، لينصب تركيزه 
على الدوري احمللي الذي يتصدره حاليا بفارق نقطة 
فقط عن جاره يونايتد. وفشل سييت يف بلوغ املباراة 
النهائية هلذه املسابقة للمرة االوىل منذ 1974 عندما 
توج حينها باللقب الثاني بعد 1970 وذلك بفوزه يف 
بالنسبة  اما   .1 ـ   2 يونايتد  نيوكاسل  على  النهائي 
لليفربول الذي كان خيوض اول مباراة له على ارضه 
الثالثة  االدوار  لعب  ان  بعد  املوسم  هذا  نسخة  يف 
السابقة خارج قواعده اضافة اىل مواجهته سييت ذهابا 
للمرة  النهائية  املباراة  بلغ  فهو  االخري،  ملعب  يف 
االوىل منذ 2005 حني خسر امام تشلسي )2 ـ 3 بعد 
التمديد( الذي حرمه من تعزيز رقمه القياسي والفوز 
والثامنة يف  منذ 2003  االوىل  للمرة  املسابقة  بلقب 

تارخيه من اصل 10 مباريات نهائية.
اهلجوم  بثنائي  اللقاء  بدأ  الذي  ليفربول  وكان 
الويلزي كريغ بيالمي واهلولندي ديرك كاوت بغياب 
اندرو  لاليقاف وجلوس  لويس سواريز  االوروغوياني 
يف  االفضل  الطرف  االحتياط،  مقاعد  على  كارول 
التسجيل  افتتاح  من  قريبا  كان  حيث  اللقاء  بداية 
هارت  جو  احلارس  لكن  انريكه  خوسيه  االسباني  عرب 
املهاجم  خدمات  افتقد  الذي   )6( فريقه  وانقذ  تألق 
االيطالي ماريو بالوتيلي اليقافه اربع مباريات بسبب 
باركر  توتنهام سكوت  العب  رأس  على  عمدا  دوسه 
االحد املاضي يف الدوري. وواصل ليفربول افضليته 
ادم بتسديدة  اخرى عرب تشارلي  وحصل على فرصة 
من خارج املنطقة لكن هارت تدخل جمددا )11(، ثم 
غابت الفرص حتى الدقيقة 31 عندما اطلق اهلولندي 
ناجيل دي يونغ املواجهة من نقطة الصفر بعدما وضع 
سييت يف املقدمة من تسديدة صاروخية اطلقها من 
ملرمى  اليسرى  العليا  الزاوية  يف  مرتا   25 حوالي 
احلارس االسباني خوسيه رينا بعد متريرة من مواطن 
االخري دافيد سيلفا. ومل ينتظر ليفربول كثريا ليدرك 
ارتدت  بعدما  جزاء  ضربة  احلكم  منحه  عندما  التعادل 
تسديدة املدافع السلوفاكي مارتن سكرتل من يد ميكا 
ريتشاردز، فانربى هلا القائد ستيفن جريارد وسددها 
على ميني هارت )40(. ويف بداية الشوط الثاني كان 
ليفربول قريبا من التقدم على ضيفه عرب تسديدة من 
يتمكن  ان  قبل  مرماه  وانقذ  تألق  هارت  لكن  كاوت 
ثم   ،)48( اخلطر  ابعاد  من  ليسكوت  جوليون  زميله 
حرة  على ضربة  ال«سيتيزينس« جمددا  حارس  تدخل 
جلريارد )53( ثم على تسديدة من ستيوارت داونينغ 

بعد متريرة من كاوت )54(.
البوسين  الن  الضائعة  الفرص  مثن  ليفربول  ودفع   
ادين دزيكو متكن من وضع سييت يف املقدمة جمددا 
بتمريرة عرضية  الكرة  الدقيقة 67 عندما وصلته  يف 
كوالروف  الكسندر  الصربي  عرب  اليسرى  اجلهة  من 

فوضعها بالشباك عند القائم البعيد.
 لكن بيالمي جنح يف ادراك التعادل الصحاب االرض 
يف الدقيقة 74 اثر لعبة مجاعية بدأ كاوت الذي مرر 
للويلزي فتبادل االخري الكرة مع غلني جونسون قبل ان 
اليسرى االرضية ملرمى هارت،  الزاوية  يسددها يف 
ماحنا فريقه بطاقة املباراة النهائية اليت ستقام يف 26 

الشهر املقبل على ملعب »وميبلي« يف لندن.
إيطاليا

جنح نابولي يف االستفادة من عاملي االرض واجلمهور 
على اكمل وجه لكي جيرد انرت ميالن من اللقب الذي 
نصف  الدور  وبلوغ  االخريين  املومسني  يف  به  توج 
منذ  االوىل  للمرة  ايطاليا  كأس  ملسابقة  النهائي 
1997، وذلك بالفوز عليه 2 ـ 0 االربعاء املاضي على 

ملعب »ساو باولو«.
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اعالنات

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

خطة املعلم يف املنزل وبرنامج تعزيز نظام

مطلوب متطوعون لتدريس اللغة اإلنكليزية
أصبحْ مدرسا يف املنزل ودرّس اللغة اإلنكليزية إىل املهاجرين الواصلني حديثا 

أو الالجئني يف منازلهم ملدة )1( ساعة يف األسبوع لفرتة ال تقل عن 10 
أسابيع أو قم بتدريس صف من املجتمع مرة واحدة يف االسبوع. هناك حاجة 

إىل متطوعني يف مناطق اوبرن، بانكستاون، بالكتاون، كابراماتا، كامبلتاون، 
كامبسي، فريفيلد ، غرينايكر ، كوغراه، الكمبا، ليفربول، باراماتا وروكدايل.

بامكانك ان تحضر دوراتنا التدريب للتدريس مجانا يف واحد من املواقع التالية.

املكان           االيام          االبتداء                االوقات                    املدة
بانكستاون   السبت      18 فرباير/شباط  9 صباحا - 1 بعد الظهر    4 أسابيع
شيبيندايل   السبت     25 فرباير/شباط   9 صباحا -  1 بعد الظهر   4 أسابيع
باراماتا       السبت     18 فرباير/شباط   9 صباحا -  2بعد الظهر     3 أسابيع

 
قد يكون على املتطوعني السفر ملسافة قد تصل اىل 15 كيلومرتا.

تفتيش الشرطة سيكون إلزاميا لجميع املتطوعني.

 للتقدم بطلب، اتصلوا بمكتبنا على 1543 9635 أو 
hometutor@missionaustralia.com.au :عرب الربيد االلكرتوني

Home Tutor Scheme and Enhancement Program

VOLUNTEERS NEEDED TO TEACH ENGLISH

Become a Home Tutor and teach English to a newly arrived migrant 
or refugee in their home for 1 hour a week for a minimum of 10 weeks 
or teach a community class once a week. Volunteers are needed in the 
Auburn, Bankstown, Blacktown, Cabramatta, Campbelltown, Campsie, 
Fairfield, Greenacre, Kogarah, Lakemba, Liverpool, Parramatta and 
Rockdale areas.

You may attend our free tutor training course at one of the following 
locations.

  Place              Days     Starting        Time                  Duration
  Bankstown   Sat    18 Feb  9 am – 1 pm        4 weeks 
  Chippendale  Sat       25 Feb         9 am – 1 pm        4 weeks
  Parramatta   Sat    18 Feb         9 am – 2 pm        3 weeks
 
Volunteers may have to travel up to 15 kilometres. 
A Police Check will be mandatory for all volunteers.

To apply, telephone our office on 9635 1543 or  
email: hometutor@missionaustralia.com.au 

0470459561
375A Springvale Road, Springvale 3171 opp. Safeway Supermarket

PANDIT - BABA GURUJI

For the first time in Melbourne

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند

أقرتاحات وحلول لـ:
الحب، الزواج، 
التعليم، أرقام 

الحظ، مجال العمل، 
املرض، مشاكل 

األزواج

املشاكل الجنسية، 
املشاكل العائلية، 

قضايا املحاكم، الطالق، 
الهجرة، االحباط، املس 

والتأثري الشيطاني 
وغري ذلك
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مناسبات

قهوة »ابو جورج«

ايلي وجورج بو رزق بني االقارب والرفاق ايلي وايلينا بو رزق وتبدو بريتا احلصين  ايلينا بو رزق بني رفاقها واالقارب وتبدو عرابتهما نسيمة احلصين 

ايلي وايلينا بو رزق بني  رفاقهما واالقارب ايلي وايلينا بو رزق بني  رفاقهما واالقارب 

ايلي وايلينا بو رزق بني  والديهما الزميل انطونيوس بو رزق وعقيلته منى وشقيقتهما راشيل وشقيقهما جورج  ايلي وايلينا بو رزق مع العرابني بسيم ديب ونسيمة احلصين 

ايلي وايلينا بو رزق حيتفالن بعيد ميالديهما الـ 12 و الـ 6 سنوات

يف جو من الفرح والسعادة احتفل الطفالن املالكان ايلي وايلينا بو رزق بعيد 
وسط   6 الـ  مشعاتها  ايلينا  وأطفأت   12 الـ  مشعاته  ايلي  فأطفأ  ميالديهما 

التصفيق للطفلني املالكني وهتافات هابي بريث داي تو ايلي وايلينا.
اقاما يف  قد  منى  وعقيلته  رزق  بو  انطونيوس  الزميل  الطفلني  والدا  وكان 
ايلي  املناسبة  صاحيب  ورفاق  واالقارب  االهل  مجعت  عامرة  حفلة  منزهلما 
االطباق  اشهى  عامرة ضمت  مائدة  رزق  بو  منى  السيدة  اعدت  وايلينا حيث 
السعيدة..  املناسبة  الغنائية عن هذه  اللبنانية واملشاوي ومل تغب االجواء 

كما كانت االراكيل حاضرة يف قهوة »ابو جورج«.
»اهلريالد« تهنئ الطفلني املالكني بعيد ميالديهما وتتمنى هلما عمرا مديدا 

مليئا بالسعادة والفرح.
ألف مربوك لـ ايلي وايلينا بو رزق وعقبى للمئة سنة.  
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أفــراح

بشريكته  االنسان  يلتقي  عندما  الحياة  اجمل  ما 
ويرتجمان مشاعر الحب بينهما اىل واقع يف حياتهما.

خفقا  قلبان  كنجو  محمد  ووردة  سليمان  محمد  علي 
بالحب فتعاهدا على سري مشوار العمر معا يتشاركان  

حلوه واملر.
فبعد عقد قران العروسني محمد ووردة يف منزل والدي 
يف  لالستقبال  ليلى  صالة  اىل  الجميع  توجه  العروس 
ملبورن حيث كانت تنتظرهم حفلة عامرة احيتها نخبة 
لوحاتهم  على  الحضور  ورقص  ملبورن  مطربي  من 
الفنية الرائعة وانعقدت حلقات الدبكة  لتزرع الصالة 

  علي سليمان ووردة كنجو قلبان مجعهما احلب فكللهما الزواج

فرحا وبهجة وسعادة.
سليمان  محمد  العريس  والدي  ان  بالذكر  والجدير 
خصيصا  لبنان  من  حضرا  فاطمة  السيدة  وعقيلته 
بها  حلما  التي  علي  كبدهما  فلذة  فرحة  للمشاركة يف 

وانتظراها طول العمر.
وحضر من سيدني عمـّا العريس محمود وعلي سليمان 
وعائلتاهما والسيدة ام حسني مظلوم واوالدها والسيد 
ابو عبد اهلل حمـّاد وعائلته للمشاركة يف هذه الفرحة 

الكربى فرحة آل سليمان وآل كنجو.
قالب  ووردة  علي  العروسان  قطع  االحتفال  وخالل 

الحلوى املعدّ خصيصا لهذه املناسبة السعيدة واملميزة 
وسط هتاف الحضور وتمنياتهم للعروسني بالسعادة 

والهناء والتوفيق.
وحواىل الساعة الثانية من بعد منتصف الليل انصرف 
زوجية  حياة  ووردة  علي  للعروسني  متمنني  الحضور 

مفعمة بالحب والتضحية ومكللة بالبنني والبنات.
ويتوجه اهل العريس بالشكر من والد العروس السيد 
محمد كنجو ابو احمد على العاطفة التي ابداها وعلى 
وانجاحها  الفرحة  هذه  التمام  بها  قام  التي  الجهود 
ويقولون له ان ابنتكم انتقلت من بيت اهلها اىل بيت 

اهلها الثاني حيث ستكون معززة ومكرمة وانها بمثابة 
بنت لهم.

ابو  عاصي  غيث  السيد  من  بالشكر  يتقدمون  كذلك 
علي للجهود التي بذلها النجاح هذه الفرحة الرائعة.

بآل  صداقة  عالقة  تربطها  التي  »الهريالد«،  اسرة 
سليمان وخاصة عمـّي العريس السيدين محمود وعلي 
التهاني  بأحرّ  وكنجو  آل سليمان  من  تتقدم  سليمان، 
حياتهما  ويكلل  العروسني  يوفق  ان  اهلل  من  راجية 

بالنجاح.

تصوير عبوشي و»الهريالد« 

العروسان علي ووردة سليمانعائلة العريس آل سليمان

العروسان بني والدي العريس محمد وفاطمة 
سليمان

أجواء الفرح العريس والعروس، محمود سليمان، والدة 
العريس ورباب

عائلة العروس آل كنجو

أوالد عم العريسأم حسني مظلوم وأوالدهامحمد حمـّاد وزوجته وابنهما عبداهلل وزوجتهمحمود سليمان وزوجته، علي سليمان وعائلته

زوجات غيث وخضر وسميحغيث عاصي، سميح وخضر رمضانأبو بالل بديع عبد اهلل وعائلتهأوالد عم العريس
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7
JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

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

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

 جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

..............................................................................................................................................
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اسرتاليات

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]

ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé�̨ a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âfl@ZpÏia

CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

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

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

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

J«ÌËÁflâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
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ما أفقَر الناس يف عيين وأغناِك

دنياِك أحالِم  يف  ترعرع  اذا 

نواياِك اعطت  قد  البشائر  خري 

يا رمية احلب من بالقتل اوصاِك

ما الغدر ليلى يف العّشاق مرماِك

مزاياِك دنيا  يف  نوٌر  وشّع 

ثناياِك مرأى  من  احلزن  وميسح 

مغناِك الفجر  قبيل  جتلى  ملا 

جنواِك ايثار  على  الصباَح  دّق 

ترعاِك اهلل  فعني  احلبيب  رّق 

اعطاِك الصوِت  مجيَل  االله  ان 

الباكي اهلائم  خاليا  حتّن  حتى 

عيناِك اخلدين  على  تهّل  راحت 

عشّق جيول حيال النائح الشاكي 

التاكي   خصرك  على  تلّف  كانت 

فوق اجلبني سهام الغنج  مبداِك

ينساِك اجلب  طعم  املتّيم  هاّل 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

كتبت شعري على فحوى حناياِك

ما أمجل احلبَّ يف أحضان واهلٍة

اذا متارى شفار اللحظ يف افٍق

سهام عينك يف جرح اهلوى خطرت

ملا رميت صفاء الروح يف هلٍع

فكم علوت على جمد اهلوى شهبًا

صوٌت يعيد ليالي االنِس يف غسٍق

لقد تعاىل صدى العّواِد يف وتٍر

معصمه باحلّناء  ختّضب  كّف 

غيّن وجودي يف قلب الصبا نغمًا

حماسُنه هّلت  حلنا  ُترسلي  ان 

نائحٍة كل  مع  وجٍع  على  أبكي 

هائمًة الضوء  بزوغ  قضيِت  ملا 

قائلًة النفس  غرور  صرفِت  ملا 

معطرًة مناديال  رميِت  ملا 

مشائلُه هّبت  اذا  النعيم  كوني 

يا روضة من رؤى االحالم منشأها

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

سهام عينك

كان  عاما   15 مدى  على 
االسرتالي  التيار  زال  وما 
اللبناني املتحد حيتفل بيوم 
اجلوائز  ويوزع  اسرتاليا 
اجلالية  البناء  التقديرية 
الذين هلم مساهمات قدموها 
اجملاالت  يف  السرتاليا 
االكادميية والعلمية والطبية 
واالقتصادية  والرياضية 

واالعمال االجتماعية.
 25 يف  االربعاء  ومساء 

)UALM( التيار االسرتالي اللبناني املتحد يوزع جوائز تقديرية مبناسبة يوم اسرتاليا

كتب أكرم املغـوّش

اوينز وشوكت مسلماني ونائبة رئيس بلدية 
مرييالندز بام كوملن.

ويف اخلتام قدمت نائبة رئيس البلدية اآلنسة 
اسرتاليا  يوم  لسفري  تقدير  وسام  كوملن 
بالضيافة  احلضور  ومتتع  كاي   كامريون 
مع  التذكارية  الصور  التقاط  وجرى  السخية 

رئيس التيار السيد نسيب اهلاشم. 

كانون الثاني اجلاري احتفل التيار االسرتالي 
اللبناني املتحد بهذا العيد وذلك يف هولرويد 
وطوني  رادوك  فيليب  النواب  حبضور  سنرت 
عيسى وجولي اوينز وجون عجاقة وغوف لي 
والسيناتور شوكت مسلماني ورؤساء واعضاء 
ومجعيات  واحزاب  وجمالس  وتيارات  بلديات 

وفعاليات من اجلالية.
وناديا  اهلاشم  نورم  من  كل  االحتفال  قدم 
وناتالي  وانطوني  وتانيا  وكالريتا  درباس 

وريبيكا البطي.
النائب  من  كل  العام  هلذا  اجلوائز  ونال 
ورئيسة  مزهر  واالذاعية سيلفيا  عجاقة  جون 
دايانا  السابقة  ملبورن(  )يف  داربن   بلدية 
واملدّرس  ابراهيم  مرياي  االمسر،االذاعية 

جهاد ديب.
اسرتاليا  يوم  سفري  املناسبة  يف  وحتدث 
كامريون كاي والنواب طوني عيسى وجولي 

السيناتور جون عجاقةالنائبة جولي اوينزالنائب طوني عيسىالنائب فيليب رادوك

الهاشم مع متلقي الجوائز االسمر، مزهر، عجاقة، ديب وابراهيمرئيسة بلدية داربن دايانا االسمرسفري يوم اسرتاليا كامريون كاي

الهاشم، البايع، بو ملحم وبعض اعضاء التيارجانب من الحضورنائبة رئيسة بلدية مرييالندز كوملن

شمالي، مرعي، مسلماني، ديب وعيسىالهاشم، كاي، رادوك وعقيلته، عجاقة والزميل املغوش

ديانا االسمر تتوسط فرنجيه، عزيزي وديب
نورم الهاشم وناديا درباس

مقدمو ومقدمات الفائزين بالجوائز
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›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012

السبت املاضي ويف أجواء الفرح والسعادة وحبضور 
الشاب  زفاف  مت  العروسني  وأصدقاء  وأقارب  أهل 
احلسناء  اآلنسة  من  دابله  أنطوني  بول  اخللوق 
باتريك. سان  كنيسة  يف  وذلك  تاجني  بو   رفقا 
ادمون  األنطوني  األب  قدس  الزفاف  مراسم  ترأس 

اندراوس رئيس دير مارشربل يف ملبورن.
العروسني  شرف  على  عامر  حفل  أقيم  املساء  ويف 
يف  الصاالت«  »عروس  المرياج   صالة  يف 
اتوا  مئة شخص  مثاني  من   أكثر  فكتوريا  حضره  
العظيمة. الفرحة  العروسني يف هذه  أهل   ليشاركوا 
بشكل  الصالة  وصال  والعروس  العريس 

احتفال بزواجهما  يف صالة المرياج »عروس الصاالت« وشاركهما الفرحة اكثر من 800 شخص

بول أنطوني دابله ورفقا بو تاجني يف القفص الذهيب

بأمجل  مزينة  الطاوالت  كانت  حيث  ملوكي 
املميزة.. الفرحة  هذه  عن  تعبريا  الزهور   باقات 

مأكل  من  وطاب  لذ  ما  قدمت  الصالة  إدارة 
احلضور. راحة  على  تاما  السهر  وكان   ومشرب 
يشرف  يونان  سام  السيد  الصالة  صاحب  وكان 
املميزة  الصالة  هذه  يف  العمل  سري  على  بنفسه 
راحتهم فشعر اجلميع  وتلبية طلبات احلضور وتأمني 
 وكأنهم يف منازهلم ملا ملسوه من اهتمام وتكريم..
وعند الساعة الثانية عشرة لياًل تقبل العروسان تهاني 

املدعوين وغادرا ملبورن لتمضية شهر العسل.
أعاله بعض اللقطات

النساء تشعرن باألمل أكثر من الرجال، وفقًا لدراسة 
يف  املرضى  من  وامرأة  رجاًل  مشلت11000  جديدة 

مستشفى وعيادات ستانفورد.
الطبية  السجالت  متخصصة  دراسة  باحثون يف  حلل 
واليت مشلت  األمل  عن  املرضى  لتقارير  االلكرتونية 
بني  متايزًا  ووجدت  خمتلفة،  أمراض  من  جمموعة 
وشعورهم  املرضى  انزعاج  مدى  حيركه  اجلنسني 
باألمل. ُطلب من مجيع املرضى من قبل املمرضات أو 
العاملني الصحيني بتقييم معدل آالمهم  غريهم من 
على نطاق صفر إىل 11، على أن يؤشر رقم الصغفر 
إىل عدم االحساس باألمل، وأن يكون 11 إشارة إىل 

اسوأ درجات أمل ميكن ختيلها.\
وأظهرت النتائج ان معظم االستجابات كانت متطرفة، 
وتدل إما على أمل قليل جدا أو أمل شديد، األمر الذي 
مستويات  إىل  لإلشارة  عرضة  النساء  أن  إىل  اشار 
املؤلف  يقول  كما  الرجال،  من  أكثر  األمل  من  أعلى 
الرئيسي للدراسة الدكتور أتول بوتي، رئيس قسم 
جامعة  يف  االطفال  طب  قسم  يف  األنظمة  طب 

كلية الطب. ستانفورد – 

الدراسة  اليه  توصلت  الذي  »االستنتاج  بوتي:  يقول 
كان مثريًا للدهشة، فالنساء اشرن إىل أعلى مستويات 
منخفضة«.  مستويات  إىل  الرجال  أشار  فيما  األمل  من 
ويضيف: »بطبيعة احلال، ال ميكن اعتبار تقارير التقييم 
الناجتة عن  اآلالم  أو قاعدة حتدد  الذاتي مبثابة حقيقة 
األمراض، لكن احلقيقة أن الفرق بني اجلنسني أدى إىل 
هذه النتائج ميكن أن يكون مؤشرًا مهمًا على أن التأثري 

حقيقي«.
بعض  تفسر  قد  اهلرمونات  أن  إىل  الدراسة  واشارت 
الفرق، إذ ان هرمون االسرتوجني لدى النساء ميكن أن 
يساعد يف كبح نشاط مستقبالت األمل، ومساعدتهم على 
حتمل مستويات أعلى من األمل. وهذا يعين، أن املرأة 
قد تصبح أكثر حساسية لألمل خالل اخنفاض االسرتوجني 

اثناء الدورة الشهرية.
هلذه  بيولوجية،  غري  أخرى،  أسباب  هناك  أن  ويعتقد 
على  جمربون  بأنهم  يشعرون  الرجال  أن  إذ  النتائج 
الشعور  عن  التعبري  من  ثقافية، متنعهم  قوالب منطية 
باألمل عندما يسألون من قبل طاقم التمريض ومعظمهم 

من اإلناث.

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

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*Your gateway to the world
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*Fly with someone you can trust.
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مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664
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*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
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وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان
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افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

Saturday 28 January 2012السبت 28 كانون الثاني 2012
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اقامت مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن قداسا 
احتفاليا على نية املكرم البطريرك اسطفان 
الدويهي وذلك عند الساعة احلادية عشرة 
من قبل ظهر يوم االحد املاضي يف كنيسة 

حبضور النائب نزيه االمسر وفعاليات اجلالية

قداس على نية املكرم االبطريرك اسطفان الدويهي

* صورة البطريرك الدويهي*

* الدويهي وعقيلته، االسمر وعقيلته، الشيخ بشارة طوق وطوني شدراوي وعقيلته*

*النائب نزيه االسمر يقرأ الرسائل*

* االب اندراوس يقرأ االنجيل بالعربية ** املونسنيور طقشي يقرأ االنجيل باالنكليزية*

حيث  ملبورن،  يف  املارونية  لبنان  سيدة 
سبق القداس زياح العذراء مريم.

االمسر  نزيه  النائب  املناسبة  يف  شارك 
وعقيلته وفعاليات من اجلالية اللبنانية بوجه 

عام وابناء زغرتا الزاوية بوجه خاص.
ترأس الذبيحة االهلية قدس االب ادمون 
اندراوس رئيس دير مار شربل يف ملبورن 
وكهنة الطائفة وقرأ الرسائل النائب نزيه 

االمسر.
وبعد االجنيل املقدس باللغة العربية القى 
االب اندراوس عظة قال فيها ايها الرب 
يسوع يا من دعوت واغدقت النعم املتنوعة 
على البطريرك الدويهي فراح يتجاوب معها 
كتلميذ حسبه ان يكون مثل معلمه حبا لك 
الدويهي  املكرم  ان  وقال  ولتمجيدك. 
املستعصية  االمراض  من  العديد  شفى 
وقريبا ان شاء اهلل سيعلن طوباويا ومن 

ثم قديسا.
اقامته  مميز  كوكتيل  القداس  وعقب 

اجلمعية يف هول الكنيسة.

قنصلية لبنان العامة - ملبورن
منه   106 املادة  السيما   2008/25 االنتخاب  بقانون  عمال 
وزارة  ان  نذكركم  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  وبتعليمات 
الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  بدأت  واملغرتبني  اخلارجية 
يف  اللبنانيني  املغرتبني  القرتاع  االعداد  والبلديات 
  2013 عام  اجراؤها  املقرر  املقبلة  التشريعية  االنتخابات 
يف اماكن انتشارهم عرب البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

اللبنانية.
ابناء  ملبورن  يف  العامة  لبنان  قنصلية  حتث  عليه،  بناء 
اجلالية اللبنانية يف والية فيكتوريا الراغبني باالقرتاع يف 
الغاية  هلذه  مكاتبها  من  للتقدم شخصيا  االنتخابات  هذه 

وذلك وفقا لآللية التالية:
- ابراز مستند شخصي لبناني )بطاقة هوية او بيان قيد 
افرادي( يبني كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم 

ورقم سجلهم.
-  ملء االستمارة املخصصة هلذا الغرض وتوقيعها امام 

املوظف املختص يف البعثة.
- يقفل باب التسجيل يف 31 - 1 - 2012

Melbourneملبورن

بانكستاون  يف  شاهني  جان  وملهى  مطعم 
ملتقى العائالت الراقية واملناسبات السعيدة 
واملربع الليلي احلامل بأجواء عائلية واالدارة 
الساهرة على راحة روادها واخلدمة السريعة 
اجلنتلمان  البشوش  الوجه  باشراف  املمتازة 
على  اجلميل  الشرقي  اجلو  مع  شاهنب  جان 
أنغام الفنان جورج خوري وتزداد املناسبات 
وأعياد  وخطوبة  ميالد  أعياد  من  السعيدة 
السهر  وحميب  وعمادات  وتكريم  زواج 
العمل  عناء  من  لالسرتاحة  أعمال  رجال  من 

واجللسات العرمرمية.
اجلنتلمان  أمضاها  عرمرمية  سهرة  ويف 
وبهجة  بفرح  أصدقائه  مع  مارك 
السعيدة. املناسبات  من   وغريها 
حزوري صابرينا  الطفلة  املالك   عمادة 

حزوري  فؤاد  اجلنتلمان  املهندس  الشاب 
بتنصري  احتفال  مريفت  الفاضلة  وعقيلته 
جو  يف  صابرينا.  املالك  الطفلة  كرميتهما 
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<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
<:÷] <ÌËÖ^fl÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ]
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árfl÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^fl«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áfi]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^flÀ÷]<ÍqÅÅ
<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ  <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄^√÷]
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4fl⁄<Í”È⁄^flËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ

JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
<oÈu<ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë<ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu<^√∂
<^fl«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áfi] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^flÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ]
<Ìfi^flÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gflËá

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

Übu@fiçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”fi^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ“
<ƒ⁄<Ì¬Áfljπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^flπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^flÀ÷]<›^«fi]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^fi2÷]
<‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäfi<hÜ�π]Ê

JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜfl÷]Ê<ÌµÜ”÷]
<{e<gœ◊π]<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<h^é÷]<Óñ⁄]<ÍeÅ<±]<‰¬ÁqÖ<Ìfâ^fl≤Ê
<<ª<Ì◊È∂Ê<Ì√j∫<ÏÜ„â<^ŒÇë˜]Ê<‹7^È¬Ê<‰fi]Á}]<ƒ⁄<DÖÁÈflä÷]E
<p4e<Íe^‚<ÌÈfl∆]<Ó◊¬Ê<ÂÅ¯È⁄<ÇÈ¬<Ìfâ^fl≤Ê<∞‚^ç<·^q<‹√�⁄
<‰÷<∞fl€j⁄<ƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<ÿfœiÊ<ÔÁ◊£]<g÷^Œ<‘÷^⁄<ƒ�Œ<Î]Å

JÌ⁄¯ä÷^e<‘÷ÁëÊ<ƒ⁄<’Ê2⁄<Ã÷]Ê<JJÌÈπ]<Ÿ^fœ¬Ê<]ÇÈ√â<]ÜÀâ
<ÜrÀ÷]<Óju<l^ŒÊ˜]<ÿ∂]<l^fâ^flπ]<h^vë]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<Óñ⁄]<^€“
<Ìu]Ö <Ó◊¬ <ÏÜ‚^â <‹√�π] <ÏÖ]Å] <kfi^“Ê <∞‚^ç <·^q <‡√õÊ <ª

JƒÈ€¢]

áflby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm
<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈflπ]<Æflù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ
<k◊uÊ<∞flù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
<›ÁuÜπ]<Ì◊⁄Ö]<Ìfl⁄a<Ç€¶<›]<ÏÇÈä÷]<^„jfle]<Ÿàfl⁄<ª<Ì⁄Ü”⁄<ÌÀÈï
<^„È◊¬ <›¯ä◊÷ <^ŒÇë˜]Ê <hÖ^Œ˜]Ê <ÿ‚˜] <Ç ]Ái <oÈu <‰õ <àË^ 
<ÎÊ]Ü€∆Ê<Ç⁄^uÊ<‰õ<l¯Ò^¬<Ìë^¬Ê<·^flf÷<ª<‹„◊‚]<‡¬<·^flÚ€õ˜]Ê

JÖ]Á¢]Ê<∞flù<Í÷^‚]Ê
<Ç⁄^uÊ<‰õ<Ÿa<ƒ⁄<ÌÈ◊‚]<ÌŒ]Çë<‰�eÜi<ÎÑ÷]<ê�Á«π]<›Ü“]<ÿÈ⁄à÷]
<Ö]á<ÎÑ÷]<Ç⁄^u<0^ë<‹ËÜ”÷]<'Èé÷]<ÌÀÈñ÷]<‡e]<Ìë^}Ê<ÎÊ]Ü€∆Ê
<<Ìq^£^e<guÜË<‰√⁄<ÌÈ ^vë<l¯e^œ⁄<]Üq]<ÕÜç<^fl÷<·^“Ê<ÍfiÇÈâ

Jÿ‚˜]Ê<^„jfle]<∞e<ÏÇÈ√â<Ì⁄^Œ]<^7<Ófl€jËÊ<Ç€¶<›]<ÏÇ÷]Á÷]

…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb„
@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰fl@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a@

PH: 0419247261 -   96823269

µÁbí@Êbu@·»�fl@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

Fl]Ê^flä£]<‡⁄< �ÕÖF

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

ÊäÏj‹fl

<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�fl⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü ]<k÷]á<^⁄
<l^flr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áfi]<Ü~ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf¬

JÏÑËÑ◊÷]
<ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰fi] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
<ª<ÏÇÒ]Ö <Óœfj÷ <Ÿ^.] <]Ñ‚ <ª<Ì√â]Ê <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjfli<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ^•

J^„¬]Áfi]
<kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏< �ò≥<%Ê
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøfi<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄
<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ

JÌ ^øfl÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà÷]
<‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<{e<‹„fiÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„fiÁŒ¯Ë<oÈu
<‹‚ÇÈ÷^œiÊ<‹„i]Å^¬<‡⁄<ƒe^fi<]Ñ‚Ê<«Ì⁄¯ä÷]<ƒ⁄»<Ê<«‹”√⁄<!]»
<‰◊√Ài<ÎÑ÷]<ÿ√À÷]<ÔÇ⁄<∞“ÖÇ⁄<Ì◊Èë˜]<ÌÈeÜ√÷]Ê<ÌÈfi^flf◊÷]
<JJ‡Ò^eà÷] <åÁÀfi <ª <‰“3i <ÎÑ÷] <4m`j÷]Ê <l^€◊”÷] <ÂÑ‚
<Ìv◊íπ] <^„Èñjœi <l¯⁄^• <ÅÜ• <käÈ÷ <l^€◊”÷] <ÂÑ‚Ê
<Ü√éË <oÈu <g◊œ÷] <‡⁄ <ƒe^fi <ÖÁ√ç <Í‚ <ÿe <ÿ€√÷] <Ì√ÈfõÊ

J‹„i¯Ò^¬<∞eÊ<‹„iÁÈe<ª<‹„fi]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÊÇë^Œ
<|^iÜ⁄<‰fi]<Ç÷]4„◊÷<Üñ}<ÊÇf¬<ÇÈä÷]<·]Ü ˜]<gu^ë<Ÿ^ŒÊ
<‹‚˜]<·˜<Ü‚Åàπ]Ê<Ç¬]Á÷]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÿfœjäπ<‡Ú€�⁄Ê

J‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<ƒ⁄<Ì◊⁄^√π]<‡äuÊ<—Çí÷]<^fl÷<Ìfäfl÷^e

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

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

مطعم ومقهى جان شاهني عنوان 
السهرات وأمجل الذكريات

ســـيدني

تنصري  مت  والسرور  والفرح  القداسة  ملؤه 
فؤاد  املهندس  كرمية  صابرينا  الطفلة 
حزوري وعقيلته مريفت يف كنيسة مار نقوال 

األنطاكية بانشبول.
وقد بارك سر العماد األب جان واألب رومانس 
والعرابة  حزوري  جورج  العراب  بشهادة 
 كارول داوود وحضور األقارب واألصدقاء.

واحتفاًء بهذه املناسبة املقدسة أقام والدا 
حزوري  ومريفت  فؤاد  املهندس  الطفلة 
شاهني  جان  مطعم  عامرة يف  غداء  حفلة 
وعدد  واألقارب  األهل  حضرها  املشهور 
سخية  احلفلة  وكانت  املدعوين  من  كبري 
بالضيافة والكرم واللقمة الشهية واخلدمة 

املمتازة.
وخالل احلفلة العامرة قطعت املالك صابرينا 
مبعاونة العرابني قالب احللوى وحوهلم األهل 
وشرب اجلميع خنب الطفلة صابرينا متمنني 

هلا عمادة مباركة.

 فؤاد ومريفت مع صابرينا

 العرابني جورج وكارول مع صابرينا

 عمادة املالك صابرينا

يشربون نخب صابرينا صابرينا مع العرابني واألهل
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السيدة سيمونا بولس 
اخلوري ضيفة تزور اسرتاليا

حطت الطائرة اليت كنا ننتظر وعلى متنها السيدة سيمونا 
السيد  شقيقها  لزيارة  لبنان  من  القادمة  اخلوري  بولس 
شربل اخلوري  والسيدة عقيلته روندا معوض اخلوري وافراد 
العائلة. وتقيم الضيفة يف منزل شقيقها يف بالكتاون حيث 

تستقبل املهنئني.
وقد غمرت الفرحة مجيع االهل واالصدقاء بسالمة الوصول.

العائلة يف لبنان يف  وكان الشاعر جوزيف عقيقي صديق 
طليعة املهنئني راجيا للسيدة سيمونا اقامة طيبة يف الربوع 
سيمونا  بالسيدة  اهال  واالحباب..  االهل  بني  االسرتالية 

وللصديق شربل تهانينا.
جوزيف  بالشاعر  متينة  صداقة  تربطها  اليت  اهلريالد  ادارة 
زيارة  هلا  متمنية  الكرمية  بالضيفة  بدورها  ترحب  عقيقي 

ناجحة.

حفل خريي لدعم مجعية 
اغاثة املعاق اللبناني

برعاية وحضور رئيس جمعية اغاثة املعاق 
الللبناني الخريية يف طرابلس لبنان 

الشمالي
االب أنطوان سعيد فرح

يقام حفل عشاء خريي بتاريخ 25 - 2 - 
2012 يف صالة:

Emerald Reception Level 2341/ 
Merrylands Rd, Merrylands 

تحيي الحفل نخبة من اشهر املطربني يف 
سيدني وتتخلله مازات وعشاء ومشروب

سعر البطاقة 100 دوالر
نرجو حضوركم ملساعدة املعاق اللبناني 

املتألم
الفرقة املوسيقية بقيادة الفنان ميشال هيفا

للحجز الرجاء االتصال بالسيد ميشال 
فرنسيس: 0405135736

أو االب انطوان فرح: 0426788998

حفلة ناجحة لشبيبة مار الياس االرثوذكسية -وولنغونغ 

احيت االسبوع املاضي شبيبة مجعية مار الياس االرثوذكسية 
برعاية  كبري  بنجاح  السنوي  حفلها  وولنغونغ   - االنطاكية 
وحضور سيادة امليرتوبوليت بولس صليبا السامي االحرتام 
وخادم كنيسة مار الياس يف وولنغونغ االب افرام عباسي 
احملرتم وعدد من الكهنة وذلك يف صالة غراند رويال يف 

غرانفيل.
قدم برنامج احلفلة، اليت يعود ريعها لدعم مشاريع الكنيسة 
اخلريية، الشاب اللطيف تشارلي داود ورحب باحلضور ترحيبا 

الفتا.
بولس  امليرتوبوليت  لسيادة  صالة  بكلمة  احلفلة  افتتحت 
الكنيسة  احرتام  عن  وحتدث  احلضور  بارك  الذي  صليبا 
راعيهم  حول  االلتفاف  على  اجلميع  وحث  الشبيبة  ونشاط 
لتبقى الكنيسة املرجع الدائم هلم واكد دعمه للشبيبة متمنيا 

هلم النجاح الدائم.
من  نابعة  كلمة  ايوب  حنا  املهندس  البلدية  رئيس  والقى 
سيادة  بالرتحيب  وخص  احلضور  جبميع  فيها  رحب  القلب 
امليرتوبوليت بولس صليبا احملرتم والكهنة االفاضل وخص 

ايضا اهالي وولنغونغ متنيا هلم سهرة ممتعة.
وباملناسبة القى خادم رعية مار الياس وولنغونغ االب افرام 
عباسي كلمة اثنى فيها على مجيع احلضور مرحبا بهم وخاصة 

بسيادة املطران بولس صليبا واالخوة الكهنة وشكر احلضور 
على تشجيعهم وكرمهم وحتدث عن مشاريع الكنيسة.

وقد أمضى اجلميع سهرة عامرة رقصوا فيها على انغام عدد 
من  املمتازة  واخلدمة  اللذيذ  بالعشاء  ومتتعوا  املطربني  من 

االدارة الكرمية.

تصوير اراكس

* االب افرام عباسي**رئيس لجنة الشبيبة حنا ايوب**املطران بولس صليبا *

*الطاولة الرسمية املطران والكهنة*

*جانب من الحفلة العامرة*

* جانب آخر*

*جانب من الحضور*

* لجنة الشبيبة مع الخوري*
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مناسبات

* دكان- أول لبناني عمل َّـ هذا اِّـجال
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إُّـ الخارج 

* Eternity بفروعها َّـ سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن الخدمة ٢٤ ساعة و٧ أيام َّـ األسبوع , االستشارة مجانية لجميع الطوائف

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

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

كتب أكرم اِّـغوش
<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^fl÷] <›^Œ]
<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍfiÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄^√÷]
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ترقبوا

الحفلة السنوية التي يقيمها تيار 

املردة اوسرتاليا

مساء السبت 3 آذار 2012 يف 

قاعة الويستيال الكربى، ليدكمب

رابطة إحياء الرتاث العربي والكاتب عباس علي مراد  
يدعوانكم 

لحضور إطالق كتابه "واحقيقة، إننا غرباء"
املكان : مركز جمعية تنورين

 170 South Terrace
Bankstown

الزمان : مساء األربعاء الواقع 15/ شباط/ 2012
الساعة السابعة النصف 7:30 

 ملزيد من اإلستعالم
 يرجى اإلتصال بالسيد إيلي ناصيف

على الرقم : 0425230649
او بالسيد عباس علي مراد
على الرقم : 0425218391

إطالق كتاب

بعد عطلة االعياد اجمليدة تعود فرقة ارز لبنان الفولكلورية 
العام  من  بدأته  الذي  والفولكلوري  الرتاثي  نشاطها  اىل 
1977 اي منذ 35 سنة وهي تقوم بواجبها اللبناني الرتاثي، 
تعود الفرقة اىل اجلمهور اللبناني ملشاركته افراحه وحفالته 

اليت تقام يف الوالية وبقية الواليات االسرتالية.
العروسني  اهل  من  وبدعوة   2012  -  1  -  22 يف  االحد 

نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية

الشاب  على  رمحة  رميا  اآلنسة  عرس  يف  الفرقة  شاركت 
اعضاء  دخل  حيث  الفخمة   Cruzon وذلك يف صالة  روجي 
امجل  وقدموا  واالسرتالية  اللبنانية  االعالم  رافعني  الفرقة 
يف  شارك  وقد  املناسبة  وحي  من  واالسكتشات  الدبكات 

معظمها الروسان واالهل... ألف مربوك
شاركت الفرقة يف عيد اسرتاليا اخلميس يف 26 - 1 - 2012 
يف حديقة هومبوش الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر 
وسط حضور كبري وقدمت لوحات من الرتاث اللبناني نالت 

اعجاب اجلميع.

تسعينية تقف على أصابعها وترقص 
التاجنو والسامبا 

تقف على أطراف أصابع يدها وترقص على كل النغمات وُتدرب، وتتدرب 
 يوميا على اليوجا..إنها ليست شابة ولكن عجوز بريطانية ختطت 93 عاما

أصدرت عجوز تسعينية بريطانية كتاًبا عن قصة حياتها مع اليوجا؛ 
ا يف  فهي ال تزال متارس عملها يف تدريس اليوجا بنشاط تام ويوميًّ

متام اخلامسة صباًحا. وهي ممثلة وراقصة وعارضة أزياء سابقة.
من  عاًما(   93( لينش  بورشون  تاو  متارس   mbc.net نقلت   و 
ويستشسرت بربيطانيا، اليوجا منذ أكثر من 70 عاًما، كما ترقص 
فراغها، حسب صحيفة  أوقات  والتاجنو يف  تشا  والتشا  السامبا 

»ديلي ميل« الربيطانية، الثالثاء 24 يناير/كانون الثاني 2012.
وبعد أن تدربت على اليوجا يف اهلند، غادرت إىل الواليات املتحدة 
يف  مزدهرة  مهنية  حياة  وبعد  عمرها.  من  الثالثني  يف  وكانت 
هوليوود باعتبارها جنمة يف أفالم السينما ومسلسالت التلفزيون، 

أنشأت حمطة تليفزيون يف اهلند.
ثم تنقلت بني اهلند وفرنسا والواليات املتحدة لتعليم اليوجا أكثر 
بوا ودرسوا  ُدرِّ لليوجا  أجازت خالل عملها 400 معلم  عاًما  من 45 

على يديها.
وقالت: »أؤدي متارين اليوجا قبل أن أخلد إل النوم يف منتصف 
مع  التمرينات  ألؤدي  صباًحا  اخلامسة  يف  وأستيقظ  الليل. 

تالميذي«.
عملية  هلا  ُأجريت  عندما  خطأ  على  األطباء  أن  تاو  أثبتت  وقد 
من  والثمانني  الرابعة  يف  وهي  بالكامل  الورك  عظام  الستبدال 
أن مرونتها ولياقتها لن تعودا كما كانت،  عمرها، وأكد األطباء 
وبدأت  نفسها،  التمارين  لتمارس  تاو  عادت  العكس،  على  لكن 

تتعلم الرقص من حينها.
ا.. عندما يقول لي الناس: لن تستطيعي أن  وقالت: »أنا عنيدة جدًّ

تفعلي هذا، جيب أن أفعله«.
وقد نشرت تاو أول كتاب هلا بعنوان »اليوجا.. رحليت يف احلياة«. 
إنساًنا ال  ترى  أن  العامل هو  أعظم شيء مشوق يف  وقالت:«إن 

يستطيع أن يفعل شيًئا ثم يفعله باقتدار«.
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World News

BEIRUT: Tensions re-
surfaced between Prime 
Minister Najib Mikati and 
Labor Minister Charbel 
Nahhas at Wednesday’s 
Cabinet meeting as the 
government sought to 
address problems in the 
electricity sector.
Political sources said 
Nahhas raised the ire of 
both Mikati and Interior 
Minister Marwan Charbel, 
who threatened to walk 
out of the session, but 
was talked out of it by his 
colleagues.
The sources said the fire-
works began when Char-
bel broached the issue of 
recruiting personnel for 
the Gendarmarie, a na-
tional police force, which 
prompted Nahhas to 
question why Charbel had 
failed to sack Maj. Gen. 
Ashraf Rifi, the command-
er of the Internal Security 
Forces, which is attached 
to the Interior Ministry.
The sources quoted Nah-
has, the telecommuni-
cations minister in the 
previous government, as 
saying that Rifi should 
have been punished for 
his role in allowing the ex-
istence of a third mobile 
phone network, outside 
the control of the execu-
tive branch.
“Charbel said the matter 
should have been handled 
by the former interior min-
ister, [Ziyad Baroud], and 
if he had been in [Char-
bel’s] place, he wouldn’t 
have allowed things to go 
this far,” a source told The 
Daily Star.
A heated discussion 

erupted and Charbel rose 
to leave, until Mikati and 
other ministers persuaded 
him to stay.
Mikati was reportedly an-
gered by Nahhas’ com-
ments, saying that the “is-
sue [of Rifi’s performance 
as ISF head] is over” and 
advising ministers to put 
the incident behind them.
Ministers eventually en-
dorsed Charbel’s request 
to increase the number of 
Gendarmarie recruits from 
4,000 to 6,000 beginning 
in July, although they will 
not be officially employed 
until next year.
Ironically, the prime min-
ister had opened the ses-
sion, which he chaired at 
the Grand Serail, by telling 
ministers that differences 
of opinion were natural in 
the government, and that 
all divisive topics could 
be treated through dia-
logue and discussion.
He also implicitly rejected 
criticism by General Mi-
chel Aoun’s Free Patriotic 
Movement that “the gov-
ernment” was blocking 
the work of its ministers.
“Is it reasonable to say 
that the Cabinet is block-
ing projects because 
there is a delay in decid-
ing?” Mikati asked. “This 
is due to the need for 
more study, and not a de-
lay or obstruction.”
The comments were di-
rected at FPM politicians, 
led by Energy Minister 
Gibran Bassil, who has 
complained that the Cabi-
net has not moved quick-
ly enough to endorse his 
plan to revive the electric-

Sparks fly at Cabinet session

Lebanese Prime Minister Najib Mikati, left, and Labor Minister Char-
bel Nahhas, right, arrive at the Presidential Palace to attend a Cabinet 
session in Baabda, Lebanon, Wednesday, Dec. 21, 2011. (Mohammad 
Azakir/The Daily Star)

ity sector. FPM leader Mi-
chel Aoun has encouraged 
the public to demonstrate 
against the government’s 
performance on improv-
ing electricity services al-
though his bloc holds the 
energy portfolio.
At the session, the min-
isters endorsed Bassil’s 
proposal to address the 
long-standing contro-
versy over a high-tension 
electricity project in the 
Metn town of Mansourieh. 
The government agreed 
to allow residents in the 
area to sell their homes 
to the government if they 
wish to vacate the area 
due to health concerns.
After the session, Infor-
mation Minister Walid 
Daouk was asked wheth-
er the government in-
tended to resort to force 
to solve the Mansourieh 
issue. “There will be no 
resorting to force, but we 
will try as much as pos-
sible to solve this calmly, 
and we hope that every-
one will be responsive” 
to the government’s offer, 
Daouk said.
The electricity sector will 
be the topic of the govern-
ment’s next meeting on 
Tuesday, Daouk added. 
The session, to be held at 
Baabda Palace, will also 
tackle the 2012 draft bud-
get, the minister said.
Addressing the issue 
of public safety, which 
has been in the public 
eye since a deadly build-
ing collapse in Ashrafieh 
claimed 27 lives earlier 
this month, the ministers 
endorsed a modification 
to legislation governing 
buildings and elevators.
The government endorsed 
a “revival” of the Elissar 
project to develop the 
southern suburbs of Bei-
rut, which was launched 
after the Civil War.
A number of other draft 
decrees were also ap-
proved, covering bilateral 
tourism and economic 
projects with a number of 
countries.
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PARIS: France on Tuesday 
brushed off angry threats 
of retaliation by Turkey and 
vowed to enforce within a 
fortnight a new law ban-
ning denial of the Arme-
nian genocide.
The French Senate on Mon-
day approved the measure 
which threatens with jail 
anyone in France who de-
nies that the 1915 massa-
cre of Armenians by Otto-
man Turk forces amounted 
to genocide.
That sparked a furious re-
action in Turkey, where 
hundreds protested out-
side the French embassy 
in Ankara and Prime Minis-
ter Recep Tayyip Erdogan 
denounced the move as 
“tantamount to discrimina-
tion and racism”.
Erdogan warned that his 
Islamist-rooted govern-
ment would punish Paris 
with unspecified retalia-
tory measures if Sarkozy, 
whose right-wing UMP par-
ty initiated the bill, signed 
it into law.
But Sarkozy appeared un-
deterred.
“The president of the re-
public will promulgate the 
law punishing denial of the 
genocide of the Armenians 
in 1915 within the normal 
timeframe,” which is two 
weeks, a Sarkozy aide 
said.
France has already official-
ly recognised the killings 
as a genocide, but the new 
law would go further, by 
punishing anyone who de-
nies this with up to a year 
in jail and a fine of 45,000 
euros ($57,000).
Armenians say up to 1.5 
million of their forebears 
were killed in 1915 and 
1916 by the forces of Tur-

key’s former Ottoman Em-
pire.
Turkey disputes the figure, 
arguing that 500,000 died, 
and denies this was geno-
cide, ascribing the toll to 
fighting and starvation 
during World War I and ac-
cusing the Armenians of 
siding with Russian invad-
ers.
Armenia hailed the pas-
sage of the bill through the 
French Senate, with Presi-
dent Serzh Sarkisian writ-
ing in a letter to Sarkozy: 
“France has reaffirmed its 
greatness and power, its 
devotion to universal hu-
man values.”
The world’s largest Mus-
lim body, the Organisation 
of Islamic Cooperation, 
meanwhile rejected the bill 
as inconsistent with his-
torical facts.
Turkey’s ally Azerbaijan 
blasted the French vote, 
with the foreign minis-
try saying the move was 
“against the principles of 
democracy, human rights, 
freedom of speech and ex-
pression”.
In Washington, State De-
partment Victoria Nuland 
said that “this is a mat-
ter between Turkey and 
France... we want to see 
good relations between 
them.”
Amnesty International 
meanwhile, criticised the 
law, saying it would violate 
freedom of expression.
“This bill, if implemented, 
would have a chilling ef-
fect on public debate and 
contravene France’s in-
ternational obligations to 
uphold freedom of expres-
sion,” said Amnesty’s Eu-
rope and Central Asia di-
rector Nicola Duckworth.

France ignores Turk threats, vows 
genocide law in two weeks

“People should be free to 
express their opinions on 
this issue -- in France, Tur-
key and elsewhere,” she 
said. “French authorities 
are failing to comply with 
their international human 
rights obligations.”
French Foreign Minister 
Alain Juppe, who has pub-
licly said he was against 
the bill, appealed Tues-
day to France’s “Turkish 
friends” for calm, but his 
call went unheeded.
Erdogan said: “We will 
implement our sanctions 
step by step, without any 
retreat. We’ll publicise our 
action plan according to 
the developments on the 
ground.”
When France’s lower 
house passed the bill last 
month, Ankara recalled its 
envoy to Paris for consul-
tations and froze political 
and military ties with Paris 
while vowing to impose 
“permanent” sanctions if 
the measure is finally ad-
opted.
If it takes effect, the law is 
expected to hurt diplomat-
ic and trade ties between 
the two NATO allies, and 
Turkey has drawn up con-
tingency plans.
Possible new sanctions in-
clude lowering diplomatic 
ties to the level of charge 
d’affaires and halting cul-
tural and scientific cooper-
ation. The Turkish govern-
ment has so far avoided 
calling for a full boycott 
of French products under 
pressure from the Turkish 
business community.
Trade between Turkey and 
France was worth 12 bil-
lion euros ($15.5 billion) in 
2010, with several hundred 
French businesses operat-
ing here.
The Turkish press on Tues-
day expressed collective 
fury over the bill, accusing 
France of breaching the 
right of freedom of expres-
sion.
“Shame on you, France” 
the daily Vatan said. 
“France, where the ideal 
of freedom was born, has 
delivered the hardest blow 
to the freedom of expres-
sion,” it wrote.

A manipulated picture of France’s President Nicolas Sarkozy reading 
“Now his name is Satan” AFP - Bulent Kilic
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CAIRO: Tens of thou-
sands massed in Cairo’s 
Tahrir Square and other 
Egyptian cities Wednes-
day, a year after an upris-
ing erupted that toppled 
Hosni Mubarak spurred on 
revolts across the region 
and exposed rifts in the 
Arab world’s most popu-
lous state.
United last year by popu-
lar anger at Mubarak and 
his 30-year rule, Egyp-
tians gathering on the 
Jan. 25 anniversary were 
in high spirits but divided 
between activists demand-
ing a swift end to army rule 
and Islamists celebrating 
their dramatic change in 
fortunes after emerging 
victors in a parliamentary 
election.
One group of mostly 
youths in Tahrir stood near 
a street where protesters 
clashed in November and 
December with police and 
the army, chanting “Down 
with military rule” and 
“Revolution until victory, 
revolution in all of Egypt’s 
streets.”
With the 83-year-old 
Mubarak on trial for his 
life but a new parliament 
installed this week that is 
dominated by his Islamist 
adversaries, some of the 
youthful activists who 
turned to the Internet to 
launch last year’s revolt 
are disenchanted, weary 
of army rule but fearful the 
Islamists may also stifle 

their hopes.
Protesters mistrust the 
military council that took 
charge on Feb. 11 last year 
when Mubarak was driven 
out and which is led by the 
man who was his defense 
minister for two decades, 
Field Marshall Mohammad 
Hussein Tantawi. The army 
has vowed to relinquish 
power after a presidential 
poll in June.
On the other side of the 
packed Tahrir Square, a 
vast plaza where protest-
ers fought fierce battles 
with police during the 
18-day uprising last year, 
supporters of the once 
banned Muslim Brother-
hood and other Islamists 
grouped to celebrate.
“I’m very happy with the 
anniversary of Jan. 25. We 
never dreamed of this. The 
revolution’s victory was 
reaped with the elected 
parliament,” said Khaled 
Mohammad, 41, a member 
of the Brotherhood whose 
Freedom and Justice Party 
secured the biggest bloc 
in parliament after the first 
free vote in decades.
A member of the Brother-
hood’s party now sits on 
the speaker’s chair, an 
idea unimaginable a year 
ago when the lower house 
was a compliant, rubber-
stamp body stuffed full 
of Mubarak’s supporters. 
The assembly also has a 
strong contingent of ultra-
conservative Salafi Mus-

Divided sentiments on show as Egyptians mark anniversary of revolt

lims.
However, some liberal 
activists fear the Brother-
hood and other Islamists 
are colluding with the army 
to entrench their position 
in mainstream politics at 
the expense of a deeper 
purge of the old order. Is-
lamists dismiss talk of any 
such alliance.
The United States, a close 
ally of Egypt under Muba-
rak, praised “several his-
toric milestones in its 
transition to democracy” 
this week, including the 
convening of parliament.
“While many challenges 
remain, Egypt has come a 
long way in the past year, 
and we hope that all Egyp-
tians will commemorate 
this anniversary with the 
spirit of peace and unity 
that prevailed last Janu-
ary,” a White House state-
ment said.
After decades of stagna-
tion, few imagined big po-
litical change possible on 
the eve of the protests a 
year ago when Egyptians 
lived in Mubarak’s tightly 
controlled police state.
Even when protests 
erupted with a ferocity 
that surprised many, U.S. 
Secretary of State Hillary 
Clinton said on Jan. 25 
last year that Mubarak’s 
government “is stable and 
is looking for ways to re-
spond to the legitimate 
needs and interests of the 
Egyptian people.”

Egyptians march during a demonstration toward Tahrir Square marking the first anniversary 
of the popular uprising that unseated President Hosni Mubarak in Cairo, Egypt, Wednesday, 
Jan. 25, 2012. (AP Photo)

But for many the changes 
are still not enough. Pro-
democracy activists fear 
the army which provided 
the nation’s leader for six 
decades wants to cling 
to power from behind the 
scenes even after a presi-
dent is elected. Some cast 
envious glances toward 
Tunisia, whose success-
ful revolt last January in-
spired the Egyptians and 
which has now moved di-
rectly to civilian rule. The 
activists in Egypt point to 
a surge in military trials 
of civilians and the use of 
violence against protest-
ers as signs of autocratic 
ways similar to three de-
cades under Mubarak.
The slow pace of change 
also frustrates some Isla-
mists. “When we entered 
Tahrir Square a year ago, 
we were united. But then 
the military council di-
vided us. We must unite 
again,” said 24-year-old 
Brotherhood supporter 
Amr Sayyid.
When the army was or-
dered onto the streets af-
ter days of clashes with 
police during the upris-
ing, the troops were hailed 
and cheered. Many Egyp-
tians have since watched 
in horror as soldiers have 
dragged, beaten and fired 
tear gas at demonstrators 
demanding that the army 
return to its barracks.
Tantawi defended the 
military during a televised 
speech Tuesday: “The na-
tion and the armed forces 
had one aim: for Egypt 
to become a democratic 
state.”
There were no official 
numbers for Wednesday’s 
turnout. Some witness es-
timates put the number in 
Tahrir at 150,000 or more 
although there was a con-
stant flow of people in and 
out of the square. Thou-
sands were also out else-
where in Cairo.
Demands for justice for 
the “martyrs of the revo-
lution” was a unifying call 
for everyone Wednesday.

KIRKUK, Iraq: Gun and 
bomb attacks in Iraq’s multi-
ethnic northern oil province 
of Kirkuk killed four people, 
including two policemen, 
on Wednesday, security of-
ficials said.   
In Kirkuk city, gunmen killed 
two brothers, both police-
men, security officials said, 
speaking on condition of 
anonymity.
The pair were part of the Fa-
cilities Protection Service, 
which is responsible for se-
curity at key government in-
stallations and buildings.  
On the main highway con-
necting Kirkuk to Baghdad, 

a civilian was killed and his 
wife wounded in a shooting, 
the officials said.
And in the town of Tuz Khur-
matu, on the border between 
Kirkuk and Salaheddin prov-
inces, a magnetic “sticky 
bomb” attached to the car of 
a Sunni militiaman killed the 
fighter, the officials said.
Kirkuk is at the heart of a 
tract of disputed territory 
that Kurdish leaders want to 
incorporate in their autono-
mous region in the north de-
spite the opposition of many 
Arab and Turkmen residents, 
as well as Iraqi Prime Minis-
ter Nuri al-Maliki.

Four killed in north Iraq violence

FILE - Iraqi security forces inspect the site of a blast in Bartala in the 
Nineveh province, north of Baghdad. (TOPSHOTS/AFP PHOTO/STR)

BEIRUT: Progressive Social-
ist Party head Walid Jumb-
latt has admitted that there 
is a dispute with Hezbollah 
leader Sayyed Hasan Nas-
rallah over the crisis in Syr-
ia, now in its tenth month.
“Both sides [the PSP and 
Hezbollah] know each oth-
er’s position on Syria. But 
the problem lies in that the 
party [Hezbollah] holds on 
to its position,” Jumblatt 
told Al-Akhbar newspaper 
in an interview published 
Wednesday.
In response to a question as 
to whether he had requested 
to meet Nasrallah, Jumblatt 
said: “I did not and will not 
ask for a meeting.”
However, the PSP chief ac-
knowledged that dialogue 
with Hezbollah was essen-
tial to protect the country 
from ramifications of the un-
rest in its neighbor.
The United Nations esti-
mates over 5,000 Syrians, 
mostly civilians, have been 
killed in a crackdown by 
Damascus, which has faced 
anti-government protests 
since
“Dialogue with Hezbollah is 
important in order to spare 
the country any repercus-
sions of what is happening 
or will happen in Syria,” 
Jumblatt said, adding: “This 
[Syria] is the point of con-

tention. So what’s the use of 
debate?”
Jumblatt also said Deputy 
Secretary of State for Near 
Eastern Affairs Jeffrey Felt-
man had also told him dur-
ing his visit to Lebanon that 
“Americans, too, encourage 
dialogue with Hezbollah. 
They also praise [Prime Min-
ister Najib] Mikati’s manage-
ment of political issues.”
“This is a significant shift 
compared to their [U.S.] po-
sition a year ago,” Jumblatt 
added.
He said that regular meet-
ings between the PSP and 
Hezbollah are aimed at main-
taining security and stability 
in mixed Druze-Shiite-Sunni 
regions of Lebanon, particu-
larly in Shoueifat and sur-
rounding areas, all the way 
to Iqlim al-Kharroub, south-
east of Beirut.
The PSP chief also praised 
Mikati for having managed 
to spare the country of civil 
strife and said there was a 
need for the Cabinet to re-
main.
While he described as 
“good” his relationships 
with both President Michel 
Sleiman and Parliament 
Speaker Nabih Berri, the 
PSP chief said there is “no 
row” with Free Patriotic 
Movement leader MP Michel 
Aoun.

Jumblatt admits dispute with 
Hezbollah over Syria crisis
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BEIRUT: The head of the 
Syrian Arab Red Cres-
cent branch in the north-
ern town of Idlib was shot 
dead Wednesday, the In-
ternational Committee of 
the Red Cross said, while 
activists reported deadly 
clashes elsewhere be-
tween government forces 
and army defectors.
Abdul-Razak Jbero had 
been on his way by from 
Damascus to Idlib when 
he was shot, said Hi-
cham Hassan, an ICRC 
spokesman in Geneva. 
An ICRC statement said 
he was riding in a “ve-
hicle clearly marked with 
a Red Crescent emblem” 
and expressed shock at 
the killing.
Syria’s state-run media 
blamed “terrorists” for 
the attack.
President Bashar As-
sad’s regime claims it 
is terrorists acting out a 
foreign conspiracy, rath-
er than protesters seek-
ing change in one of the 
region’s most autocratic 
states, that are behind 
the country’s 10-month-
old uprising.
The Syrian revolt, which 
began 10 months ago 
with largely peaceful 
protests, has grown in-
creasingly militarized in 
recent months as frus-
trated regime opponents 
and army defectors fight 
back against government 
forces.
Government forces 
clashed Wednesday 
with army defectors and 
stormed rebellious dis-
tricts in central Syria, fir-

ing mortars and deploy-
ing snipers in violence 
that killed at least seven 
people, including a moth-
er and her 5-year-old 
child, activists said.
Pressure on Syria to end 
10 months of bloodshed 
has so far produced few 
results. Gulf states led by 
Saudi Arabia have pulled 
out of the Arab League’s 
observers mission, ask-
ing the U.N. Security 
Council to intervene. De-
cisive action from the U.N. 
appears unlikely, how-
ever, as Russia, a strong 
Syrian ally, has opposed 
moves like sanctions.
While Syria has approved 
the extension of the ob-
servers’ presence for 
another month, Syrian 
Foreign Minister Walid 
al-Moallem signaled 
Tuesday that the crack-
down on protests would 
continue, insisting that 
Syria would solve its own 
problems.
A Syrian military assault 
near Hama began Tues-
day night, according to 
the Local Coordination 
Committees, an umbrella 
group of activists and op-
position members. Shells 
slammed into several 
districts around Hama’s 
Bab Qebli area, the LCC 
said.
“It was impossible to 
rescue the wounded due 
to the ongoing arbitrary 
shelling,” the group said 
in a statement.
Two people were killed 
by sniper fire, accord-
ing to the LCC and an-
other opposition group, 

Syrian Red Crescent head shot dead as violence escalates

Syrian army defectors, patrol a street in Homs province, 
central Syria, on Wednesday Jan. 25, 2012. (AP Photo)

BEIRUT: Special Tribu-
nal for Lebanon Prose-
cutor Daniel Bellemare 
met with the country’s 
top ministers as well 
as the head of the Leb-
anese Army Wednes-
day, on the first day 
of his farewell visit to 
Beirut.
Sources at the Grand 
Serail said Bellemare, 
who arrived in Bei-
rut late Tuesday, met 
Prime Minister Najib 
Mikati at around 9:30 
a.m., away from the 
media spotlight.
Bellemare then headed 
to the Foreign Ministry 
for talks with Foreign 
Minister Adnan Man-
sour.
The Canadian judge 
announced in Decem-
ber that, for health rea-
sons, he would resign 
from his position when 
the U.N.-backed court’s 
first three-year man-
date ends in March.
He has served as STL 

prosecutor since 2009, 
when he was appoint-
ed by U.N. Secretary-
General Ban Ki-moon. 
His successor will also 
be named by the U.N. 
chief.
Bellemare also met with 
Defense Minister Fayez 
Ghosn, speaking on re-
cent developments and 
the general situation 
in the country, before 
meeting with Lebanese 
Army Commander Gen. 
Jean Kahwagi at his of-
fice in Yarze, northeast 
of Beirut.
Under Bellemare, the 
STL indicted four mem-
bers of Hezbollah in the 
2005 assassination of 
former Prime Minister 
Rafik Hariri.
Analysts have said that 
Bellemare’s departure 
is likely to slow the 
pace of a trial should 
the court begin in-
absentia proceedings 
against the four men, 
who remain at large.

Bellemare meets with min-
isters on day 1 of farewell 

visit to Beirutthe Britain-based Syrian 
Observatory for Human 
Rights.
In the town of Qusair near 
the central city of Homs, 
a woman and her 5-year-
old child were killed when 
a shell struck their home 
during clashes between 
government troops and 
gunmen believed to be 
army defectors, both 
groups said.
SANA said an “armed 
terrorist group” was also 
responsible for the death 
in Hama of priest Bassil-
ius Nassar but the LCC 
said he was “martyred” 
during an army assault 
on the city’s Al-Jarajmah 
neighborhood.
Three other people were 
killed during raids in a 
Damascus suburbs. The 
Arab strategy to solve 
the crisis appears to 
be collapsing. After an-
nouncing their pullout 
from the observers mis-
sion, Gulf Arab countries 
urged the Security Coun-
cil to take all “necessary 
measures” to force the 
country to implement a 
League peace plan an-
nounced Sunday to cre-
ate a national unity gov-
ernment in two months.
Damascus has rejected 
the plan as a violation of 
national sovereignty.
The U.S., the European 
Union, the Arab League 
and Turkey all have intro-
duced sanctions against 
Damascus in response to 
Assad’s crackdown, but 
Russia threatens to veto 
such measures.
Russia’s Foreign Minister 
Sergei Lavrov Wednesday 
said his country, which 
holds a veto in the Secu-
rity Council, was open to 
“constructive proposals” 
but reiterated his oppo-
sition to sanctions and 
military intervention. “We 
are open to constructive 
proposals that go in line 
with the set task of end-
ing violence,” he said.
Council diplomats said 

Wednesday the U.N. Se-
curity Council could vote 
as early as next week on 
a new Western-Arab draft 
resolution endorsing the 
Arab League’s call for 
Syrian President Bashar 
Assad to transfer power 
to his deputy. It remains 
unclear whether Russia 
would wield its veto pow-
ers again. France and 
Britain Wednesday joined 
efforts at the United Na-
tions.
“The Security Council 
must support the Arab 
League’s courageous de-
cisions which are trying 
to end the repression and 
violence in Syria and find 
a solution to the political 
crisis,” French Foreign 
Ministry spokesman Ber-
nard Valero said. “Our 
aim is to get a resolution 
approved.”
Syria informed the Arab 
League Wednesday that 
it had agreed to extend 
the observer mission one 
month, until Feb. 24, said 
Adnan al-Khudeir, head 
of the Cairo operations 
room that handles re-
ports by the monitors. He 
also said the League had 
put together a new group 
of observers to replace 
the 55 GCC monitors who 
were leaving Wednesday. 
They consist of 15 Mau-
ritanians, 10 Palestinians 
and six Egyptians, and 
they will head to Syria 
within a week, he added.
Defectors clashed with 
government soldiers 
Wednesday in northern 
Syria’s Idlib province, ac-
tivists said.
A Jordanian man of Pal-
estinian origin accused 
pro-regime forces of kid-
napping and killing his 
27-year old son in Hama.
Hafez Abu Osbeh said 
his son, Ahmad, 27, had 
been kidnapped last Fri-
day, and his body had 
been left outside his 
mother’s residence three 
days later with gunshot 
wounds to his head.

Lebanese Prime Minister Najib Mikati, right, meets with Spe-
cial Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare at 
the Grand Serail in Beirut, Lebanon, Wednesday, Jan. 25, 
2012. (The Daily Star/Dalati Nohra, HO)

BEIRUT: A fire that 
broke out at a shoe fac-
tory in Sad-Boushrieh, 
northeast of Beirut, 
Wednesday, has been 
contained.
Security sources told 
The Daily Star that 
the owner of the fac-
tory, Michel Daher, suf-

fered a heart attack as 
he watched fire crews 
douse the blaze that 
broke out on the third 
floor of his business. 
They said a woman at 
the factory was trans-
ported to hospital and 
is being treated for 
smoke inhalation.

Fire at Beirut factory contained, 
owner suffers heart attack
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BEIRUT: A decline in de-
posit interest rates hinges 
on increased confidence 
in Lebanon’s political and 
macroeconomic perfor-
mance, bankers told The 
Daily Star, as Lebanese 
banks reported waning net 
profit growth in 2011.
Lebanon’s two largest 
banks Audi and BLOM re-
ported this week a net profit 
of $365 million and $331.5 
million respectively, with 
the first rising by 3.7 per-
cent and the second by only 
0.02 percent.
Other Lebanese banks 
listed on the Beirut Stock 
Exchange are expected to 
release their yearly results 
for 2011 before the end of 
this month.
Head of Research at Bank 
Audi Marwan Barakat said 
banks would see increased 
pressure on interest rate 
spreads as more Lebanese 
pound Treasury Bills ma-
ture in 2012 and banks re-
new them at 2 percent less 
than the initial subscription 
yields, while the cost of 
Lebanese pound deposits 
remains stable.
Regarding the U.S .dollar, 
Barakat told The Daily Star 
that the negative carry on 
primary liquidity in foreign 
currency would continue 
throughout 2012 because 
interest rates globally are 
expected to remain low.
He added that the average 
cost of deposits in Lebanon 
is about 3 percent in foreign 
currency while the London 
Interbank Offered Rate (LI-
BOR) is only 0.5 percent.
“Lebanese banks are invest-
ing their liquidity abroad at 
0.5 percent. This means that 
we have a negative carry of 
2.5 percent. We are seeing 
record low LIBOR ... and the 
Federal Reserve is saying it 

is not considering raising 
interest rates,” Barakat ex-
plained.
He said a decision to main-
tain interest rates at the 
current level or lower is 
dependent on the political 
and macroeconomic perfor-
mance of Lebanon.
Head of Economic Research 
at Byblos Bank Nassib Gho-
bril said the Association of 
Banks recommended last 
week to its members reduc-
ing interest rates on de-
posits upon renewal by 50 
basis points, especially on 
Lebanese pound deposits.
“Can banks lower their inter-
est rates? This remains to 
be seen. But can they main-
tain the same rate while it 
erodes their profitability?” 
Ghobril asked.
However, an adviser to 
Fransabank’s chairman, 
Joe Sarrouh, downplayed 
the importance of falling 
interest margins on declin-
ing bank profits, attribut-
ing the slowdown to lower 
economic activity in general 
and provisions of profits in 
Syrian entities.
“There are some banks do-
ing better than others. For 
example, Bank Audi report-
ed that earnings per share 
were up 7 percent in 2011, 
which means more efficien-
cy in operations,” Sarrouh 
said.
He added that while margins 
are down, they remain at an 
acceptable rate consider-
ing the circumstances. “I 
think economic activity will 
pick up in the second half of 
2012.”
He warned that continued 
slow economic activity next 
year would pile pressure on 
interest rates.
“But this will be the last re-
sort. Banks should rather 
seek more efficiency in op-

Lebanese banks cope with falling rates

Banks will try to diversify their revenues as interest rates slide.

BEIRUT: The roughly 
20,000 Lebanese living 
in Nigeria are hunkering 
down and eyeing the ex-
its as Africa’s most popu-
lous nation is becoming 
increasingly unstable and 
sliding to what some ana-
lysts say could be a mas-
sive civil war.
The radical Islamist group 
Boko Haram has killed 
hundreds of people in sec-
tarian attacks across the 
country and is demanding 
a religious purge of the 
Muslim-dominated north-
ern region. Nigeria’s gov-
ernment has yet to rein in 
the paroxysms of violence 
that threaten to plunge Af-
rica’s largest oil producer 
into chaos.
For Mohammad Obeid, a 
Lebanese from Tripoli who 
lives in the central Nigerian 
city of Abuja, the situation 
is deeply worrisome. “Our 
main concern and fear 
these days is it doesn’t 
turn to civil war, as things 
are going out of control,” 
Obeid writes in an email.
“The riots, strikes, armed 
gangs, lack of security and 
most important the evolv-
ing sectarian hatred. For 
me I will be leaving this 
country if this violence 
turns to a civil war. In this 
situation we will be a num-
ber one target for kidnap-
pers and armed thugs,” he 
adds.
With the country’s Presi-
dent Goodluck Jonathan 
acknowledging that Boko 
Haram has infiltrated the 
country’s security appa-
ratus and increasing calls 
for reprisals for the kill-
ings, Nigeria’s outlook is 
decidedly grim.
When people fled Lebanon 
during the Civil War, thou-
sands ended up in Nigeria. 

Since then the diaspora 
in Nigeria has prospered 
and grown in the country 
via influential business 
and communication net-
works with other Lebanese 
around the world.
That success has let Leb-
anese build roads and 
schools in Nigeria and 
send remittances back 
home. The director general 
of the Foreign Affairs Min-
istry says the total number 
of Lebanese in Nigeria is 
now roughly 20,000.
But now many of those 
families are beginning to 
have to confront the same 
question they had to an-
swer in Lebanon over 40 
years ago: What do we do 
if things get worse?
Half of the population in 
Africa’s largest oil pro-
ducer is Muslim and live 
mostly in the north, while 
the country’s 40 percent 
Christian population live 
largely in the south. The 
latest bombings have of-
ten targeted the country’s 
Christians and have been 
almost entirely attributed 
to Boko Haram.
A number of experts are 
warning of a large-scale 
civil war in Nigeria based 
on that religious divide 
and a host of unresolved 
political and social prob-
lems. U.S. military experts 
at The Center for Strategy 
and Technology forecast 
that by 2030 Nigeria could 
have a major civil war com-
parable to Lebanon’s
At the moment Lebanese 
in Nigeria, particularly in 
the north, say the they are 
living in a state of anxiety 
and fear and have little 
support besides their own 
family networks. Many say 
the Lebanese Embassy is 
a non-entity that isn’t help-

Lebanese in Nigeria live under specter of civil war

Two residents pass by bombed corner shops attached to 
Bompai police barracks in the northern Nigerian city of 
Kano. (AFP PHOTO / AMINU ABUBAKAR)

ing them confront the dan-
ger in the country.
“We are citizens without a 
government. No one tried 
to contact us or advise us 
about the situation or what 
we have to do if things take 
a turn for the worse,” says 
Obeid, who is working as 
an accountant in Nigeria 
for a Lebanese company. 
He adds that he follows 
messages from the U.S. 
Embassy on Twitter to find 
warnings and directions 
when something goes 
wrong.
For now the political situ-
ation in the country hasn’t 
completely deteriorated 
and some Lebanese are 
holding out hope that the 
situation improves.
Peter Adebayo, a professor 
at the University of Ilorin 
in Nigeria who studies the 
Lebanese diaspora, says 
the Lebanese community 
is deeply entrenched in 
Nigerian society and its 
leaders are looking for im-
provement, and not evacu-
ation.
Adebayo is in the process 
of surveying the violence-
affected areas in northern 
Nigeria to understand how 
Lebanese are responding. 
He writes by email that 
Lebanese community lead-
ers in Nigeria are “com-
pletely dissatisfied” with 
the present situation and 
are fearful that the Boko 
Haram wants to “turn Ni-
geria into Pakistan.”
If things continue to wors-
en picking up and leaving 
is more difficult for some 
Lebanese than others.
David Ramone, who is 
Lebanese-Nigerian, says 
despite his concern over 
his safety leaving won’t be 
easy.
“Half of my family is Nige-
rian ... I cant just leave like 
that,” the 23-year-old told 
The Daily Star over Twit-
ter.
For now Ramone has to 
take his safety into his 
own hands – he is stay-
ing indoors and avoiding 
crowded areas when he 
can.“The government lit-
erally can’t do anything to 
predict the attacks by the 
Boko Haram ... they strike 
at will and kill people,” he 
says.

erations to have a better 
grip on the expenses side,” 
he said.
To support the entire econo-
my and help banks find new 
projects to finance, Ghobril 
said Lebanon should see 
a decline in the borrowing 
need of the government, 
which is what the initiation 
of public-private partner-
ship would do.
“Today the banks are com-
peting for the same share 
of the market at the current 
economy growth rate, which 
isn’t growing enough to cre-
ate new clients,” he said.
“If you take a look at the bal-
ance of payments, we have 
recorded a deficit of $2.7 bil-
lion in the first 11 months of 
2010 attributed in part to a 
large trade deficit and in part 
to the fact that more money 
is leaving the country than 
coming in,” he added.
He added that bank invest-
ments and lending abroad 
have declined due to a glob-
al slowdown in growth.
Lebanese commercial banks 
saw their net income in the 
first 11 months of 2011 fall 
by 10.3 percent compared 
to the same period of 2010. 
This was the first such con-
traction in profits in eight 
years.
The net profits of the bank-
ing sector up to November 
2011 reached $1.378 bil-
lion, compared to $1.642 
billion in the same period of 
2010, Central Bank figures 
showed.
The results are confined to 
the banks’ domestic opera-
tions.
“The contraction in net prof-
its comes within the context 
of lower activity growth over 
the year, coupled with down-
ward pressures on spreads 
and interest margins. Also, 
non-interest income is re-
flected in the slowdown of 
private spending, and is 
believed to have stagnated 
over the past year,” a report 
released last week by Bank 
Audi said.
Banks are trying to diver-
sify their income by reduc-
ing their dependence on 
interest generated income, 
though revenues from com-
missions and fees still do 
not exceed 35 percent of 
the total profits of Lebanese 
banks.
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THOUSANDS more people 
on the NSW north coast 
could be forced to leave 
their homes and camper-
vans on Australia Day as 
floodwaters continue to 
rise. 
Two Black Hawk helicop-
ters, normally based at 
Oakey in Queensland, were 
dispatched to Lismore at 
the request of local author-
ities, the defence depart-
ment said.
Acting Deputy Commander 
Joint Operation Commo-
dore Michael Noonan said 
the two helicopters and 
crews would provide much 
needed support to local 
agencies dealing with the 
flooding.
They are equipped with 
winching systems, long-
range fuel tanks and night 
vision equipment.
The Pacific Highway is 
closed in both directions at 
Corindi on the state’s North 
Coast due to flooding and 
motorists have been ad-
vised to delay their travel.
Almost 2000 people were 
ordered out of the Tweed 
River area by State Emer-
gency Service on wednes-
day.
MOTORISTS are being 
warned of several major 
road closures and dan-
gerous conditions in the 
state’s north due to flood-
ing. 

THE wet weather is prov-
ing very un-Australian and 
making organisers of Aus-
tralia Day celebrations very 
nervous. 
Although the rain eased 
overnight, run-off is pour-
ing into the already swol-
len local creeks and rivers, 
threatening another 3200 
people with evacuation.
SES spokeswoman Stepha-
nie Heard said holidaymak-
ers in the area were a key 
focus of todays’s flood 
evacuation orders.
She said the SES had re-
ceived around 530 calls for 
assistance, many from out-
of-towners unfamiliar with 
the risks of floods.
“Locals in some of these 
areas... they’re pretty good 
with their local knowledge,’’ 
Ms Heard told AAP.
“Definitely a concern for us 
is that there is a lot of peo-
ple there that aren’t used to 
these creeks or the roads.’’
Homes and campervan 
parks in Chinderah, Tum-
bulgum, Condong, South 
Murwillumbah and Single 
Head will be targeted by the 
SES throughout the day.
About 160 volunteers from 
across NSW will spend 
Australia Day away from 
their families assisting 
flood victims affected by 
days of heavy rain.
“There is a lot of volun-
teers who bleed orange,’’ 

Australia Day events are cancelled or moved because of wet weather 

Ms Heard said, referring to 
the bright uniforms worn 
by emergency officers.
“It does show how commit-
ted they are to their local 
communities.
“They absolutely love it.’’
Despite a slight reprieve 
from the rain at about 10pm 
tonight, Ms Heard said the 
situation wasn’t looking 
good into the weekend.
“The weather forecast from 
the BOM (Bureau of Meteo-
rology) is that it’s going to 
get worse again,’’ she said.
“Basically all the rivers from 
Taree up to the Queensland 
border are in flood.’’
Senior meteorologist at 
The Weather Channel, Tom 
Saunders, said northwest 
NSW would be lashed this 
weekend by a new weather 
system heading south from 
Queensland.
“We’ll see widespread falls, 
over 100mm,’’ he told the 
Seven Network.
“But the heavy rain will also 
continue near the coast for 
at least another week.’’
The Bellingen Shire’s Aus-
tralia Day celebrations at 
Urunga Public School have 
been cancelled due to the 
wet weather which has sat-
urated the region.
A revised Australia Day 
event will be held at a date 
to be decided.
“Council regrets the post-
ponement, however it was 

AFTER 14 years pop 
princess Kylie Minogue 
is finally returning to 
Oxford Street to take 
centre stage at this 
year’s Sydney Mardi 
Gras. 
The singer, who last 
performed at the gay, 
lesbian and transgen-
der event in 1998, will 
be the guest of honour 
at the parade.
“I am coming home for 
Mardi Gras this year!’’ 
Minogue said in a state-
ment on Thursday.
Minogue, who is cel-
ebrating her 25th an-
niversary in music, has 
been a long-time sup-
porter of the Sydney 
Mardi Gras.
“I simply cannot wait, 
and it’s going to be a 
beautiful way to cel-
ebrate 25 years of this 
relationship.’’
Minogue began her 
career as a teenage 
actress on Australian 

television soap Neigh-
bours, before moving 
into the music industry 
and releasing her debut 
single Locomotion in 
1987. Last November 
Minogue was inducted 
into the ARIA Hall of 
Fame.
“Your support over the 
years has just been 
phenomenal and I can’t 
wait to come home and 
share that with you. So 
see you in March.’’
Minogue took to Twitter 
to comment on the an-
nouncement.
“Fourteen years since 
my last Mardi Gras! 
Can’t wait to see you 
there in March,’’ she 
tweeted with the hash 
tag enbringonthelove.
According to research 
by Destination NSW, 
Sydney Mardi Gras at-
tracts over 20,000 visi-
tors. 
The Sydney Mardi Gras 
is on Saturday, March 3

Kylie Minogue announced 
guest of honour at this 

year’s Sydney Mardi Gras 
decided this was the best 
option with the current 
weather conditions and the 
forecast for the next few 
days,” said Mayor Mark 
Troy.
On the mid-north coast at 
Macksville, NSW Fire Res-
cue officer Matt Ward was 
out in the driving rain clean-
ing up an oil spill caused by 
the wild weather.
“Generally with an oil spill 
you can see the different 
colours, but with the rain 
this hard you can’t see any-
thing,’’ Mr Ward said.
He said he expected to be 
kept busy throughout Aus-
tralia Day, as the nearby 
Nambucca River continued 
to swell.
“With the flooding we get 
car accidents, oil spills like 
this, and a lot of electrical 
faults with power lines,’’ he 
told AAP.
“It hasn’t been too bad so 
far, but we’ll take it as it 
comes. They’re forecasting 
the weather to get worse.’’
Wet weather has also forced 
The Hills Shire Council to 
cancel some components 
of its celebrations. Rides 
and fireworks were forced 
to be canceled because op-
erators were unable to set 
up.
But it’s not all bad news.
“At this stage the Dragon 
concert and main stage en-
tertainment will proceed as 
planned as will various flag 
raising ceremonies around 
the Hills as will the event at 
Castle Hill Main St,’’ a Hills 
Council spokeswoman 
said.
Parramatta Council has 
also announced the cancel-
lation of its morning pro-
grams at Parramatta Park. 
Its decision was based on 
safety  and to ensure that 
there was no risk of injury 
to people or the property.
In Orange, an alternate 
venue has been announced 
should rain continue on 
thursday morning.
Orange Council has an-
nounced the celebrations 
may be moved to the North 
Court and Forecourt adja-
cent to the Civic Centre.

Billy Ryder, 10,  from Cudgen, along with Sumer Ryder, 13, watch debris float down the 
swollen Tweed River in the Northern NSW town of Chindera. Pic: Dan Himbrechts Source: 
The Daily Telegraph

Kylie Minogue will star as guest of honour at this year\s 
Sydney Mardi Gras. Source: The Daily Telegraph
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THE entire Labor caucus 
has been ordered to an 
unprecedented weekend 
brainstorming session be-
fore parliament resumes, 
as Prime Minister Julia 
Gillard moves to keep her 
party on side. 
All 102 MPs will workshop 
policy ideas and strate-
gies, with one saying: 
“We will be getting the 
butcher paper and Textas 
out and solving the coun-
try’s problems.”
MPs will also be asked to 
raise any concerns they 
have in their electorates 
with the PM and the cabi-
net directly.
The “planning day” ap-
pears similar to former 
NSW premier Kristina 
Keneally’s “whiteboard 
workshop” with her new 
caucus when she took the 
leadership in 2009 - and 
which drew widespread 
ridicule from MPs.
“Yeah, it’s 1000 flow-
ers blooming,” said one 
backbencher, in reference 
to Chinese communist 
leader Mao Zedong’s at-
tempt in 1957 to flush out 
dissidents.
“This is an exercise in try-
ing to beguile the back-
bench,” another MP said.
“She knows she is in 
trouble and wants to con-

PM Julia Gillard calls in 
entire caucus for crisis 

summit 

vince the caucus to stick 
with her.”
The planning day will be 
held in the Labor caucus 
room at parliament at 
2pm on Sunday, February 
5, before parliament re-
sumes on the Tuesday.
It will be followed by a 
barbecue with the PM at 
The Lodge at 5.30pm.
Some MPs claimed it was 
an attempt to rally the cau-
cus behind her, with fears 
lingering that support has 
been leaking away to For-
eign Minister Kevin Rudd 
over the summer break.
Although special caucus 
meetings are often held 
on specific policy issues, 
this is the first of its type 
to allow the backbench 
input into general policy 
direction.
One MP said the meeting 
was “a subtle reminder of 
what life was like under 
Kevin”.
A message was sent to 
NSW MPs early last week 
from backbencher Daryl 
Melham, informing them 
they would have to be in 
Canberra on February 5 
for the meeting.
“The Prime Minister has 
asked me to call the cau-
cus together for a plan-
ning session for 2012,” 
he wrote.

Maddie Stern (5) meets with the Prime Minister of Australia, Julia Gillard. The Prime Minister Julia 
Gillard and NSW Premier, Barry O’Farrell visit the Sydney Conservatorium High School. Picture: 
Brad Hunter Source: The Daily Telegraph 

PREMIER Anna Bligh 
has called an election 
for March 24 after say-
ing she wanted to go on 
March 3. 
Ms Bligh has told a me-
dia conference she was 

Bligh calls election for March 24 

going to call the election 
for March 3. However, 
she says that’s not pos-
sible now as she wants 
Queenslanders to see 
the flood report first.
She said she will go to 

Anna Bligh at the press conference where she announced the 
state election will be held on March 24. iPhone Picture: Jono Sear-
le. Source: The Courier-Mail 

the Governor on Febru-
ary 19. 
Yesterday, the Premier 
said she’d granted an 
extension to the Queen-
sland floods inquiry so 
it could examine new 
claims Wivenhoe dam 
was mismanaged.
She warned it could affect 
the timing of state and 
local elections, because 
Queenslanders needed 
to see the inquiry’s final 
report before they went 
to the ballot box.
The inquiry had been due 
to provide its final report 
by February 24.
Ms Bligh said she was 
seeking urgent legal ad-
vice “on a number of op-
tions”.
The Premier did not pro-
vide a new reporting date 
for the inquiry.

Senior members of the 
Gillard government were 
concerned that the cau-
cus would “blow up” if 
the pokie reform ishad 
not been resolved before 
parliament resumed.
They conceded part of 
the strategy of dumping 
the deal with indepen-
dent Andrew Wilkie last 
week was the timing. 
“This meeting allows us 
to move forward without 
the pokie issue becoming 
the single issue of focus 
for MPs, especially those 
from NSW,” one minister 
said.
Another agreed the sum-
mit was unusual: “Yes, it 
is the first time we have 
done anything like this in 
that format. But it will be 
good for MPs to get stuff 
off their chest.”
Another MP said the 
backbench would see 
through it and most of the 
major decisions, such as 
pokies, had been done 
without caucus: “What 
difference will this make? 
It’s for one reason only. 
Kevin Rudd.”
Mr Rudd used to hold 
similar meetings in oppo-
sition but was accused of 
abandoning caucus input 
on becoming prime min-
ister.

KEVIN Rudd will be ab-
sent from a key strat-
egy meeting next month 
aimed at shoring up Julia 
Gillard’s prime minister-
ship, instead attending 
a global security confer-
ence. 
It is understood the For-
eign Minister will attend 
the Munich Security 
Conference 2012, which 
runs from February 3 
to 5, while several of Mr 
Rudd’s backers are also 
expected to miss the 
session.
Every member of the 
Labor caucus has been 
urged to attend the Feb-
ruary 5 strategy meeting, 
as revealed by The Aus-
tralian Online on Monday, 
which will be followed by 
a caucus barbecue at the 
Lodge on the Monday be-
fore parliament resumes.
All 102 members of the 
Labor caucus have been 
asked to attend the ses-
sion, where they will 

Former PM Kevin Rudd and some of his 
backers will miss a Labor strategy session 

next month 

have an opportunity to 
raise discuss strategy 
and raise concerns from 
their electorates.
One Rudd supporter 
told The Australian On-
line: “If the strategy day 
helps the prime minister 
work out what she is do-
ing, that would be a good 
thing”.
“I won’t make it, I’ve got 
functions on that day,” 
the MP said.
Trade Minister Craig 
Emerson played down 
the significance of the 
meeting, characterising 
it as an extended caucus 
meeting.
“We do actually have 
as long a discussion in 
Caucus as we can man-

age. And I can tell you 
this about Caucus: if 
there’s a bit of extra time 
to be filled up the Cau-
cus members will fill it 
up because they have 
got plenty of opinions to 
express,” he told radio 
station 2CC ov wednes-
day morning.
“But when parliament is 
actually on, there’s not 
all that much time. And 
here’s an opportunity to 
spend more time, to give 
Caucus members an op-
portunity to express their 
opinions about the policy 
issues that are going on 
in their own electorates.”
But opposition immigra-
tion spokesman Scott 
Morrison said the meet-
ing was a clear sign Ms 
Gillard’s leadership was 
in crisis.
“This is a crisis meeting 
of Julia Gillard’s leader-
ship for a government 
that has run out of ideas 
and money,” he said.
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DOZENS of people have 
been evacuated from 
their homes, hundreds of 
streets closed and Austra-
lia Day celebrations can-
celled as drenching rain 
continues to fall across 
the Queensland. 
Conditions are expected 
to worsen with creeks 
already breaking their 
banks, sending floodwa-
ters into homes and busi-
nesses, the Courier-Mail 
reported.
Two women were re-
ported missing after a 
car was found flooded in 
the Glass House Moun-
tains with  no-one inside, 
but police found them on 
wednesday morning.
On tuesday night, emer-
gency rescue officers 
were called to Bellmere, 
north of Caboolture, after 
reports of people trapped 
in their cars by floodwa-
ters.
Conditions are expected 
to worsen with creeks 
already breaking their 
banks, sending floodwa-
ters into homes and busi-
nesses.
As at 5.45am Wednesday 
there are flood warnings 
for the Mary, Noosa, Ma-
roochy and Mooloolah riv-
ers, north of Brisbane and 
for the Albert and Logan 
rivers south of Brisbane.
On tuesday night, emer-

More rain to come as southeast Queensland cops a drenching 

gency rescue officers 
were called to Bellmere, 
north of Caboolture, after 
reports of people trapped 
in their cars by floodwa-
ters. On arrival, police 
found the occupants had 
managed to free them-
selves.
And a car was found flood-
ed in the Glass House 
Mountains with no one in-
side. Ambulance and fire 
crews were called to Old 
Gympie Road for a water 
rescue about 8.30pm but 
the car was found empty.
Police were searching to 
determine whether any-
one is missing.
Three people were forced 
to swim from their car at 
Kenmore Hills, in Bris-
bane’s west, after being 
caught in waters yester-
day afternoon, while an 
ABC childcare centre was 
evacuated on Zillmere Rd 
at Boondall, in the city’s 
north.
Three people in Narangba 
were rescued after their 
house was flooded.
Rescue crews were called 
to a house on Moore 
Road in Kurwongbah in 
Brisbane’s north at 8pm 
but were unable to find 
anyone in danger.
After a further street pa-
trol, however, three peo-
ple were found stuck in 
their house.

Earlier in the day, five 
children were reported 
trapped in chest-deep 
stormwater at Moray-
field, north of Brisbane, 
prompting calls for closer 
parental supervision in 
waterways.
Evacuation centres were 
set up in Deception Bay 
and Narangba, also to 
Brisbane’s north, On 
tuesday night.
The SES received more 
than 400 requests for as-
sistance between mid-
night and 4pm and re-
sponded to more than 160 
jobs across Queensland, 
including 90 jobs in Bris-
bane, 50 in the southeast 
and 23 across the north 
coast.
At Toombul, in Brisbane’s 
north, several cars were 
immersed “roughly half-
way up their windows”, 
although no one was in-
jured.
The Sunshine Coast was 
hammered yesterday, with 
Sugarbag Rd at Aroona 
recording 222mm be-
tween 9am and 5pm, and 
many other places getting 
more than 150mm.
Falls of more than 100mm 
were recorded throughout 
Brisbane and as far west 
as Goondiwindi, extend-
ing north.
Thirty Brisbane bus 
routes were also either 
cut or rerouted.
Power interruptions hit 
the grid yesterday, affect-
ing about 9000 homes in 
the southeast.
Weather bureau forecast-
er Jackson Browne said 
no rainfall records were 
broken on tuesday.
“There’s still a moist in-
flow off the ocean from an 
upper level trough. The 

trough is inducing the 
rain and it isn’t moving 
anywhere,” he said.
“The other major fac-
tor is the monsoon 
trough, which is gradu-
ally strengthening. It’s a 
bit unusual, dipping so 
far south, but not uncom-
mon.”
More drenching rain is 
expected today in the 
soaked southeast, north 
and central areas.
Brisbane, Ipswich, Hervey 
Bay, Gympie, Toowoom-
ba and the Sunshine and 
Gold coasts are all ex-
pected to receive heavy 
falls.
Storms and rain will con-
tinue about Brisbane until 
Sunday when it will ease 
to showers.
Offshore, conditions will 
remain rough. The up-
per Noosa River in the 
Cooloola section of Great 
Sandy National Park is 
flooded, and campers 
have been directed to 
leave.
Authorities have moved to 
ease pressure on dams.
Seqwater mobilised its 
Flood Operations Centre 
and made moderate re-
leases from Leslie Har-
rison Dam, southeast of 
Brisbane at 2pm and the 
storage capacity of other 
catchments continued 
to climb, with North Pine 
dam at 95.9 per cent, Som-
erset Dam at 99.6 per cent 
and Wivenhoe at 76.1.
Queensland Fire and Res-
cue Service commission-
er Lee Johnson appealed 
to drivers not to entered 
floodwaters, saying fire-
fighters rescued more 
people from water than 
they did from fires each 
year.

Car flooded at KenmoreCar flooded at Kenmore

Member for East Hills, 
Glenn Brookes is en-
couraging local resi-
dents to help law en-
forcement agencies 
tackle scammers and 
fraudsters by participat-
ing in a confidential on-
line scam survey.
The Australasian Con-
sumer Fraud Task 
Force and the Austra-
lian Institute of Crimi-
nology’s annual on-line 
scam survey gathers 
the most up-to-date and 
complete picture of the 
prevalence and nature 
of scams, assisting gov-
ernments to reduce the 
incidence of scams and 
better warn the commu-
nity.

Mr. Brookes said infor-
mation supplied by the 
public on what scams 
are being touted out 
there on the ground is 
a key weapon in the war 
against fraudsters.
“If you have been the vic-
tim of a scam or noticed 
a new or persistent form 
of scam, your participa-
tion in the national on-
line survey can make a 
positive contribution to 
ridding the community 
of these opportunistic 
criminals,” he said.
“Scammers target peo-
ple of all ages, incomes 
and addresses, but 
sadly, it is often those 
whom least can afford 
to be stung are the ones 
to fall into their clutch-
es.
“If each of us plays 
our small role in this 
Australia-wide effort to 
identify scams and learn 

how to avoid them, it 
may be our family mem-
ber, friend or neighbour 
saved from losing their 
money or personal iden-
tity security.” 
The information re-
ceived by the survey will 
assist law enforcement 
agencies to better map 
emerging scam trends 
and identify new and 
timely messages to alert 
the public as to what to 
watch out for and how 
to protect yourself from 
scams.
Last year’s survey 
showed a sharp in-
crease in the number 
of people being ap-
proached by scammers 
and an increase in over-
seas-based telephone 
scams and SMS scams.
The on-line scam sur-
vey is open until 31 
March.  All responses 
will remain anonymous.  
Individual responses 
will not be disclosed 
to third parties and will 
only be used for statisti-
cal analysis.
“Life throws up enough 
hurdles without having 
to constantly deal with 
people out to fleece us.  
Participating in this con-
fidential survey is a way 
we can all add to the 
sweep of the broom,” 
Mr. Brookes said. 
The Australian Con-
sumer Taskforce was 
formed in 2005 and is 
comprised of 22 govern-
ment agencies across 
Australia and New Zea-
land and is charged 
with protecting con-
sumers against frauds 
and scams.  New South 
Wales is represented by 
NSW Fair Trading and 
the NSW Police Force’s 
Fraud Squad.
You can find the sur-
vey at http://aic.gov.au/
crime_community/sur-
veys/acft.asx  

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

ON-LINE SCAM SURVEY
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