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نّواب الشمال حيّذرون من استعدادات سورية الجتياح وادي خالد
الراعي يكّرر الدعوة إىل »حتييد لبنان 

عن احملاور اإلقليمية والدولية«

اخليار  أخذ  وقت  يف 
للحسم  طريقه  العسكري 
الن  سوريا  يف  يرتّنح 
بكثري  أكرب  التأجيل  تكلفة 
املواجهة،  تكلفة  من 
معظم  لبنانيا،  تأّجلت، 
بسبب  الداخلّية  امللّفات 

عطلة عيد مار مارون أمس 
املواقف  وترّكزت  االول، 
لنّواب  ردود  سلسلة  على 
التطّورات  حيال  الشمال 
املناطق  يف  األمنّية 
لسوريا  املتامخة  احلدودّية 
حول  املقلقة  واملعلومات 

استعدادات سورية الجتياح 
باإلضافة إىل  وادي خالد، 
كالم للبطريرك املاروني مار 
بشارة بطرس الراعي خالل 
االحتفالي  القداس  ترؤسه 
يف  مارون  القديس  بعيد 

التتمة صفحة 17

التتمة صفحة 17

فيما كرر الرئيس األمريكي 
االول  امس  أوباما  باراك 
دعوته اىل وقف العنف يف 
سوريا مطالبًا الرئيس بشار 
تبدأ  حتى  بالتنحي  األسد 
دميوقراطي  انتقال  عملية 
وقت  يف  فورًا،  للسلطة 
كانت آلة القتل اليت اطلقها 
نظام األسد يف البالد لقمع 
وزارة  أكدت  املخربني، 
الدفاع الروسية أن القيادة 
تتابع  الروسية  العسكرية 
املتعلق  الوضع  باهتمام 
التدخل  وتعترب  بسورية 
العسكري بشؤونها الداخلية 

أمرا مرفوضا.
وأعلنت روسيا أن األحداث 

أوباما: ال بد أن يتوقف العنف الرهيب 
ويتنحى األسد

القيادة العسكرية الروسية: التدخل 
العسكري يف شؤون سورية أمر مرفوض

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

التتمة صفحة 17

االسرتالية  احلكومة  منحت 
لرجل  اسرتاليا  وسام 

رئيس غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية يف 
فيكتوريا فادي الزوقي يفوز بوسام اسرتاليا

رئيس  املعروف  االعمال 

التتمة صفحة 17

رفض فلسطيين إلجراءات 

الثقة اليت اقرتحها بلري
عباس: سنتخذ القرارات 
املناسبة للمرحلة املقبلة

الفلسطيين  الرئيس  أكد 
حممود عباس، أمس االول 
الفلسطينية  القيادة  أن 
املناسبة  القارارات  لتأخذ 
للمرحلة املقبلة، بشأن عملية 
اإلسرائيليني  مع  السالم 
وبشأن اتفاق الدوحة الذي 
املكتب  رئيس  مع  وقعه 
»محاس«  حلركة  السياسي 

الرئيس سليمان مستقبال املحامي الزوقي يف قصر بعبدا

  

L2426016-221111

“Building or Renovating 
HB are people to see”

Top Brands and Lowest Prices
“Building or Renovating HB are the people to see.”

All your building or renovating needs under one roof.
Come and see our trade and retail centres.

546-556 Woodville Road, Guildford NSW 2161
Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Website: www.hbhome.com.au Email: sales@hbhome.com.au

380 Lt 
Refrigerator
Primera Series

Double Loaded 60 x 60 
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Calida Privacy Set 
Complete 

12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Laminate Timber 
Flooring

NOW FROM $13

NOW
$650

• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper 

Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt

900 
Frameless 
Shower 
Screen

NOW
$450

• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass 

(toughen glass)
• Includes hinges, brackets, 

‘L’ handle, and 2 x corner 
shelves.

• Complies with Australian 
standard

• 12 months warranty

Square basin and wall mixers

• With square wide lever handle. 
• Solid brass construction with 

chrome fi nish.
• Australian Standard, 4 star 

water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years 

manufacturer’s warranty on 
cartridge.

NOW $85 EA

Lex Toilet Suit

• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star

NOW
$250

•  Finger Pull with 
polyurethane cabinet 
and ceramic top.

• Dimensions: 750mm 
x 460mm x 540mm

NOW
$240

Shadow Line Vanity  
750mm 

Solid Doors
RRP $480 NOW $210

Multi-function Shower Unit 

• Square or Round 
• Solid Brass Rail 
• Australian Standard, 3 star 

water rating

WAS $490 
NOW $290

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
546-556 Woodville Rd, Guildford NSW 2161 
Phone:: 02 8724 5900      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

محالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية

البطريرك الراعي والرئيسان سليمان وبري يف قداس عيد مار مارون 

اجلارية يف سورية ال ميكن 
ال  كما  بالثورة  وصفها 
فيها  الوضع  اعتبار  ميكن 

مقدمة للثورة.
الرمسي  املتحدث  وأكد 
الروسية  اخلارجية  باسم 
يف مؤمتر صحفي أن بالده 
نشاط  باستئناف  ترحب 
العربية  الدول  جامعة  بعثة 
روسيا  وأن  سورية  يف 
دور  فعالة  بصورة  تؤيد 
بعودة  يتعلق  فيما  اجلامعة 
عدد  وزيادة  البعثة  هذه 

أفرادها.
أجاب  األمريكي  الرئيس 
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 مطلوب للعمل
يف اجبان والبان شتورا

ا©5ة ليست öرورية
العمل بدوام كامل

الرجاء االتصال من ñ Yباحا حتى الRLPP Ä بعد 
الƒهر من االqنµ اىل اßمعة على الرقم:

YWYSWSUY

Oporto Merrylands Road, Merrylands Stockland Food Court,  
Cnr Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton  
& Stanhope Village Shopping Centre.

FAMILY  
BURGER  
DEAL 

2 x double fillet Bondi burgers™, 

2 x single fillet BurgerSnackers,  
2 x large chips  

and 4 x 375ml cans of drink

PLU 453

24.98

FAMILY 
CHICKEN  

MEAL 
1 x whole chicken,  

4 x single serve mash & gravy  
or single serve side salads,  

and 2 x large chips.

24.98
PLU 447

DOUBLE  
BARREL  
DEAL

burgers™,  
 

 

12.98

FREE  
REGULAR  
COFFEE 

With any brekkie  
burger purchase.  

Only available until 11am.  

PLU 458

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

a few moments to 
save and savour

23846

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

وقو“ البطرير⁄ الراعي واملفيت قباني إىل جانب àe Xار قلب موازين القوÙ يف البلد

كلينتون مليقاتي : إما ∏ويل احملكمة أو لعقوبات وعدم التعاون
»املستقبل«  تيار  يتهم 
رçيد  الشي' حممد  املفيت 
عليه  انقلب  بأنه  قباني 
يف  ®له  وقوع  بسبب 
ومعارضة  مالية  مشاكل 
هذه  حلل  املستقبل  تيار 
املفيت  وتنّبه  املسألة، 
ولذل‘  االمر،  7ذا  قباني 
 MP بات املفيت قباني ضد

آÉار ومع T آÉار.
اما البطريرك الراعي الذي 
وقف اىل جانب T آÉار يف 
 oحي السالح،  اىل  نظرته 
»ال  تقول  آÉار   MP كانت 
البطريرك  فيما  للسالح« 
»نعم  يقول  الراعي 

للسالح«.
اىل  اديا  االمران  هذان 
 Ôالقو موازين  قلب 
وباتت T آÉار مرتاحة اكثر 
السياسي  وضعها  اىل 
لكن  والديين،  والروحي 
تيار املستقبل ميل‘ اكثرية 
املفتني يف الشمال والبقاع 
وهو  وبريوت  لبنان  وجبل 
يتم  لن  املفيت  ان  يعترب 
له يف املستقبل،  التrديد 
موعود  قباني  املفيت  بينما 
بالتrديد له مدÔ احلياة من 

قبل T اÉار.
املسيحية،  الكوادر  اما 
سبب  عن   èتفت فهي 

الراعي  البطريرك  ملواقف 
 MP مسيحيي  اليت صدمت 
من  األكرب  والقسم  اÉار 

الطائفة السنية.
الراعي  البطريرك  وتلقى 
رسالة من اصدقا له من 
دول عربية سنية توجه إليه 
من  ليس  انه  على  اللوم 
ذر من خطر السنة  حقه ان̈ 
املسلمني،  االخوان  وحكم 
احلياد  على  يبقى  ان  بل 
الشيعية  الطائفة  بني 
قائلة  السنية،  والطائفة 
له »ان رئيس وزرا صالح 
الدين االيوبي كان مسيحيًا 
 % الراçدين   اخللفا وان 

DMS î التتمةE

بل  املسيحيني  يñطهدوا 
حافظوا عليهم«.

من  موفدين  الراعي  ووعد 
اخلليrي  التعاون  •لس 
بتصحيح   اصدقا بواسطة 
من  †ذيره  جلهة  املوقف 
واالخوان  السنة  حكم 

املسلمني.
وجه مفيت  ا.ال  هذا  يف 
السوري  والسفري  دمشق 
لزيارة  الراعي  اىل  دعوة 
عليها  ووافق  سوريا، 
وقبلها على ان يتم †ديد 

املوعد الحقا.
ويف  آخر،  صعيد  على 

توّقف املعار⁄ على جبهة سرت و»االنتقالي« 

واçنطن  تبادلت 
االول  أمس  ودمشق، 
نددت   oحي االنتقادات، 
ب}«ترهيب«  األوىل 
دبلوماسييها، على خلفية 
االمريكي  السفري  رçق 
باحلrارة  سوريا   Ôلد
اتهمت  فيما   ،òوالبي
بدعم  االمريكيني  الثانية 
»ا.موعات املسلحة« يف 

البالد.
املواجهات  كانت  وبينما 
 èاجلي بني  تشتد 
يف  ومسلحني  السوري 
أعلن   ،Øالرس منطقة 
الكاتب املعارö ميشيل 
كيلو أن معارضي الداخل 
االنñمام  ينوون  ال 
الوطين  »ا.لس  إىل 
أعلن  الذي  السوري« 
اسطنبول  يف  تأسيسه 
منفتحة  ا7يئة  هذه  الن 

كيلو وعبد العƒيم يؤّكدان رفõهما »التدخل ا©ارجي« والتسلّ|

تراش’ دبلوماسي بµ دمش’ وواشنطن ومواجهات الرس¥ حتتدم
تركيا تقرتح مقابل وقف االحتجاجات مشاركة »اإلخوان« يف ا®كم

انتخاب  اعادة  متت 

*السفري حسن بن طلعت ناظر يقطع قالب الحلوى وتبدو آن بالنكت وجاكي الين* 

الوفد   اñأع أحد  قال 
البطريرك  رافق  الذي 
املاروني مار بشارة بطرس 
ان  باريس،  اىل  الراعي 
نيكوال  الفرنسي  الرئيس 
البطريرك  سأل  ساركوزي 
أن  دام  »ما  جديًا  الراعي 
عددهم  أصبح  املسيحيني 

يف  الف  وmال$ئة  مليونًا 
يف  واملسيحيون  لبنان 
ونصف،  مليون  سوريا 
فلماÉا ال يأتي املسيحيون 
اىل اوروبا ويعيشون فيها، 
انه # استيعاب  العلم  مع 
مسيحي  مهrر  مليوني 

عراقي يف اوروبا«.
ساركوزي  الرئيس  وçرح 
يف  انه  الراعي  للبطريرك 
æل صراع احلñارات، خاصة 
االسالمي،   I املسيحي 
يف  للمسيحيني  مكان  ال 
املشرق العربي، واالفñل 
اال†اد  اىل  يأتوا  ان 
 NS من  املؤلف  االوروبي 

دولة.
اصيب البطريرك املاروني 
بالذهول 7ذا الكالم، وقال 

هل قال ساركوزي للراعي ليهاجر املسيحيون من لبنان إىل فرنسا _
مشروع ل�حتاد األوروبي الستيعاب 
Aمسيحي من لبنان وسوريا µم˝ي S

FEELING FROOTEE
SUPERMARKET

FRUIT & 
GROCERIES

فحم للباربكيو
20 KG

جميع أنواع الخضار والفواكه الطازجة يومياً من اِّـاركت، وتبقى أسعارنا األفضل Unit 2
CNR RESERVIOR DRV & PASCOE VALE RD

ROXBURGH PARK

NEXT TO ROXY BAR

$14.99 $3.99

Tel: 8339 2450
Fax: 8339 0628
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ان  نيويورك،  من  معلومات 

»التدخل  فكرة  على 
األجن9«.

مسؤولون  وأفاد 
ودبلوماسيون،  سوريون 
تركيا  أن  االول،  أمس 
من  أكثر  يف  اقرتحت 
السلطات  على  مناسبة 

∂اعة  إçراك  السورية 
يف  املسلمني  اإلخوان 
دعمهم  مقابل  احلكومة، 
 ،tاrاالحت حركة  لوقف 
إال أن السلطات السورية 
رفñت، أي دور للrماعة 

تÄÄصاعد غارات »الناتو« 
والسيطرة على مÄÄطار سرت

ا.لس  قوات  متكنت 
اللي9  االنتقالي  الوطين 
أمس االول، من السيطرة 
 ºمسق سرت  مطار  على 
يف  القذايف،  معمر  رأس 
 æملحو ميداني  تقدم  mاني 
بعد  املدينة  هذه  يف  7ا 
 ،املينا على  السيطرة 
كثيفة  مشاركة   ºوس
6ال  حلف  مقاتالت  من 
ر∆م  وÉل‘  االطلسي، 

جبهة  على  التعثر  استمرار 
أصدر  فيما  وليد،  بين 
توقيف  مذكرة  االنرتبول 
ùق ®ل القذايف الساعدي 
الذي  النيrر  يف  املتواجد 
ووردت  تسليمه،   òرف
املتحدث  اعتقال  عن   أنبا
موسى  القذايف  باسم 
ابراهيم متنكرًا بزي امرأة. 
ومن جهته، قال السيناتور 

يف سوريا سوا ا˚ن أو 

ماكني  جون  اجلمهوري  األمريكي 

$14.99 10kg
رز فاخر

2kgحالوة$3.99
خيار لبناني مكبوس$3.99

زيت زيتون

4 Ltrs
$19.99

0421 464646

مطلوب ّ®ام 
للعمل ل˝تصال
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل 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
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشة بيتك

 Intervision يف ملبورن الشهر املقبل

 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

$499 
Installed

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012
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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
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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

املاروني بشارة  البطريرك  أمل 
»يكون نهج  أن  الراعي  بطرس 
منا  واحد  كل  نهج  احلنطة  حبة 
ويف مؤسسات الدولة واداراتها 
اجتماعيًا  ويكرب  لبنان  لينمو 
مؤكدًا  واقتصاديا«،  وسياسيًا 
الذين  الشهداء  »كل  أن  على 
منذ  الوطن  سبيل  يف  سقطوا 
احلنطة  حبة  كانوا  االستقالل 
اليت ماتت وبفضلهم منا لبنان 

وكرب«.
القداس  ترؤسه  خالل  وقال 
اإلحتفالي بعيد القديس مارون 
يف  جرجس  مار  كاتدرائية  يف 
وسط بريوت أمس االول: »أدى 
املوارنة دورًا رياديًا ما جعلهم 

يلتزمون بالعمل املسكوني من 
واحلوار  الكنائس  وحدة  أجل 
الدين  سيما  وال  الديانات  مع 
احلياة  وحوار  اإلسالمي، 
وحوار  والوطنية،  اإلجتماعية 
واملصريية«،  الوطنية  القضايا 
الفتًا اىل أن »اإلرشاد الرسولي 
بلبنان  النهوض  بأن  يذكرنا 
مهمة مشرتكة، فال بد من حفظ 
والتوازن  واملساواة  التعاون 
اجملتمع  مكونات  بني  ما  يف 
الدستور  لنص  وفقا  اللبناني 

وروحه«.
وأشار اىل أنه »على كل طائفة 
إدراك هويتها اخلاصة«، معتربًا 
اخلاصة  املضافة  »القيمة  أن 

الراعي يرأس قداس عيد مار مارون حبضور سليمان وبري:

كل شهدائنا حبة احلنطة اليت ماتت وبفضلهم منا لبنان وكب

عالقة  من  تتكون  طائفة  لكل 
كل مجاعة بالكيان اللبناني وفقًا 
تارخيها  من  وحمطات  ملراحل 
الضروري  ومن  بها،  متيزت 
طائفة  كل  تلتفت  أن  مبكان 
اىل وجدانها الوطين التارخيي، 
عقد  إبرام  نستطيع  عندئذ 
اجتماعي جديد وحتييد لبنان عن 

احملاور اإلقليمية والدولية«.
تقبل  القداس،  ختام  ويف 
البطريرك التهاني بالعيد حماطا 
ميشال  اجلمهورية  برئيس 
سليمان وعقيلته السيدة وفاء، 
رئيس جملس النواب نبيه بري 
وراعي ابرشية بريوت للموارنة 

املطران بولس مطر.

جعجع يدعو اىل احملافظة
على مسيحيي الشرق

»القوات  حزب  رئيس  شدد 
على  جعجع  مسري  اللبنانية« 
الوجود  وحمورية  »أهمية 
داعيًا  الشرق«،  يف  املسيحي 
اىل »ضرورة احملافظة على هذا 
املنطقة  يف  املسيحي  احلضور 
يبقى  لكي  لبنان  يف  والسيما 
بلد الرسالة واحلوار بني طوائفه 
املتعددة ومثاال للعيش املشرتك 

والتفاعل احلضاري والثقايف«.
اىل  التهاني  بأحر  وتقدم 
واملوارنة  عامة  اللبنانيني 
مار  عيد  مبناسبة  خصوصًا، 
املارونية  الطائفة  »أب  مارون 
عز  »اهلل  سائال  لبنان«،  وشفيع 
مارون  القديس  بشفاعة  وجل 
اللبنانيني ما فيه خري  أن يلهم 

ومصلحة لبنان ومجيع أبنائه«.

سليم  الدكتور  الرئيس  دعا 
احلص يف تصريح باسم »منرب 
»الطرفني  الوطنية«،  الوحدة 
املتقاتلني يف سوريا، السلطة 
وأمام استمرار  املعارضة،  كما 
العنف ال بل تصاعده على وجه 
مقيت يف الشقيقة سوريا، اىل 
العنف،  أعمال  كل  عن  الكف 
رفضا  مرفوضة  االعمال  فهذه 
قاطعا بني ابناء الشعب الواحد، 
وبوجود خالفات داخلية ال بديل 

عن احلوار إلنهاء النزاع«.
البلد  االخوة يف  »ندعو  وقال: 
الشقيق اىل االتعاظ من جتربة 

دامت  أزمة  حيث وقعت  لبنان 
حبل  تنته  مل  عاما  عشر  مخسة 
انتهت  بل  أمين  او  عسكري 
الطائف  اتفاق  اىل  أدى  حبوار 

بني االطراف املتنازعني«.
وختم: »ان كل قطرة دم تسقط 
يف سوريا يتضور هلا كل عربي 
أكثر  واللبناني  يف كل مكان، 
كانت  فاذا  لوقعها،  يتأثر  من 
حترض  خارجية  أياد  هناك 
فواجب  الفتنة  وتغذي  ومتول 
يقابل  ان  سوري  مواطن  كل 
بالرفض  احملاوالت  هذه 

والتصدي«.

احلص: ال بديل للسوريني عن 
احلوار إلنهاء النزاع
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االمحر  دير  ابرشية  أحيت 
ذكرى عيد القديس مار مارون 
يف قداس احتفالي اقيم يف 
حيث  بشوات  سيدة  كنيسة 
بعلبك  ابرشية  راعي  ترأس 
ودير االمحر املارونية املطران 
مسعان عطااهلل القداس عاونه 

فيه لفيف من كهنة الرعية.
عظة  عطااهلل  املطران  والقى 
»العدالة  على  فيها  شدد 
والرجاء  والسالم  واحملبة 
اولسنا حنن شعب الرجاء حتى 
لو اشتدت املضايقات وقست 

االضطهادات وظلمت«.
الواقع  ان  »صحيح  وأضاف: 
يبني لنا بأن العداوات تزداد 
االلغاء  وعملية  يوم  بعد  يوما 
تتسع رقعتها ودائرتها فكما 

حدث يف العراق كذلك ميكن 
ان حيدث يف كل مكان ولكن 
على  الظلمة  اشتدت  كلما 
نورنا ان يزداد اشعاعا وكلما 
قوي احلق وانتشر القتل وعم 
جلميع  حمبتنا  على  االعتداء 
الناس ان تقوى، وعلى روح 
الغفران عندنا ان يزداد الن 
ال  واملعتدي  والقاتل  الظامل 

قداس عيد القديس مارون يف 
دير االمحر

دوريات للجيش 
اللبناني على احلدود 

الشمالية مع سوريا
يقوم اجليش اللبناني بدوريات 
مع  الشمالية  احلدود  على 
ارتال  شوهدت  وقد  سوريا. 
بلدتي  حنو  تتجه  الدبابات  من 

حنيدر والكنيسة احلدوديتني.

يعرف لو رجع اىل ذاته ماذا 
يفعل، ان احلب يلني القلوب 
املتحجرة ويهدي العقول اليت 
يف  وخيجل  الصداء  يأكلها 
النهاية املتوحشون انهم فعال 
ال يدرون ماذا يفعلون لذلك 
علينا وحنن نكرم ابانا مارون 
الرب  صوت  اىل  نصغي  ان 

يدوي يف اعماقنا«.
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دعت قوى 8 آذار أمس االول، 
عقد  »معاودة  اىل  احلكومة 
على  جمتمعة  والعمل  جلساتها 
مجعاء«.  الناس  قضايا  حل 
واالستقرار  »االمن  ان  واعلنت 

يف لبنان خط امحر«.
علي خريس

»التنمية  كتلة  عضو  ]شدد 
النائب علي خريس،  والتحرير« 
خالل استقباله وفدا من »جبهة 
الفلسطيين«  الشعيب  النضال 
العالقات  مسؤول  برئاسة 
»ابو  خليل  مجال  السياسية 
صور،  يف  مكتبه  يف  امحد« 
اخلالفات  ختطي  »ضرورة  على 
تضافر  وعلى  كافة  السياسية 
احلكومة  خصوصا  اجلميع  جهود 
للعمل على حل امللفات العالقة 
كافة خصوصا تلك اليت تتعلق 
املواطنني«.  وشجون  بشؤون 
»معاودة  اىل  احلكومة  ودعا 
جمتمعة  والعمل  جلساتها  عقد 
على حل قضايا الناس مجعاء«. 
وقال: »على الرغم من انتظار ما 
ستؤول اليه االمور يف سوريا، 
فان االمن واالستقرار يف لبنان 
خط امحر، وان الفتنة الطائفية 
اليت يعمل البعض على تزكيتها 

ال ميكن ان متر مهما جرى«.
هاشم صفي

]وأشار رئيس اجمللس التنفيذي 
صفي  هاشم  اهلل«  »حزب  يف 
الدين، خالل كلمة يف قاعة جممع 
أسبوع  ملناسبة  الرتبوي  شاهد 
موسى  كفركال  بلدية  رئيس 
ما حيصل  »كل  ان  اىل  شيت، 
سواء يف لبنان أو على مستوى 
واملنطقة  سوريا  يف  الوضع 
التآمر  حلقات  من  حلقة  هو 
الغربي واألمريكي واإلسرائيلي 
حماولة  املقاومة يف  من  للنيل 
صوتها،  وإسكات  إلضعافها 
يف  حاضرة  تزال  ال  واملقاومة 
سالحها وقوتها وفعلها وتأثريها 
ومعادلتها اليت فرضت نفسها 
يف لبنان واملنطقة«، معلنًا انه 

8 آذار تدعو احلكومة اىل معاودة جلساتها
ازدادت احلمالت شراسة  »كلما 
املقاومة  من  ونيال  واستهدافا 
ورموزها  فيها  القوة  وعناصر 

وجمتمعها  وثقافتها  وشهدائها 
أقوى  باتت  املقاومة  أن  عرفنا 

وأكثر حضورًا من السابق«.
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التوحيد  »حزب  رئيس  سأل 
وئام  السابق  الوزير  العربي« 
النضال  »جبهة  رئيس  وهاب 
الوطين« النائب وليد جنبالط»ملاذا 

جنلد الدروز بهذه الطريقة؟«.
وأكد أن »ليس هناك اي شخص 
من »حزب التوحيد العربي« صعد 
الوزير  قاله  والذي  سوريا  اىل 
مقتنع  غري  بنفسه  هو  جنبالط 

به«.
وشدد يف حديث اىل »املؤسسة 
االول،  أمس  لإلرسال«  اللبنانية 
أن  نصدق  أال  »جيب  انه  على 
يقتل  قد  السوري  اجليش 
عنفًا  »هناك  ان  وإعترب  أطفااًل«. 
السوري  اجليش  بني  متباداًل 
واملسلحني ولكن عنف الدول ال 

يقارن بعنف املسلحني«.
اخلارجية  »وزير  ان  اىل  وأشار 
محل  الفروف  سريغي  الروسي 
ووافقت  دمشق  اىل  مبادرة 
ان  على  تقوم  واملبادرة  عليها 
يكون هناك حوار يف موسكو بني 
مضيفًا:  واملعارضة«،  النظام 
»اعتقد ان روسيا زودت سوريا 
مت  واذا  االسلحة  انواع  بأحدث 
فسيكون  سوريا  على  االعتداء 

هناك انفجار يف املنطقة«.
والرئيس  تطرق  أنه  وأوضح 
»كثري  اىل  االسد  بشار  السوري 
من االمور اليت تتعلق باملوضوع 
السوري ومل يتطرق احلديث اىل 
جدًا،  بسيط  بشكل  اال  لبنان 
عن  يتكلم  مل  االسد  والرئيس 
هذا  اىل  اتطرق  مل  وانا  جنبالط 
»تكلمنا  انه  مؤكدًا  املوضوع«، 
ومتنى  ارسالن  طالل  الوزير  عن 
واحدًا  نكون  ان  االسد  الرئيس 
انا والوزير ارسالن«. وإعترب انه 
سوريا،  يف  للنظام  سقوط  »ال 
اذا حصل شيء فسيكون  ولكن 
وليس  لسوريا  سقوط  هناك 

للنظام«.
واشار اىل ان »حزب اهلل وحركة 
االزمة  إنهاء  حياوالن  »امل« 
احلكومية«. وقال: »انا من اعلنت 
جنيب  الرئيس  مع  لست  انين 
ميقاتي واذا تغريت احلكومة طبعًا 
هناك بديل، فإذا كانت احلكومة 
لنا فهناك عبد الرحيم مراد او عمر 
حلكومة  اضطررنا  واذا  كرامي. 
الرئيس  فهناك  وطنية  وحدة 
سعد احلريري وأحسن بكثري من 

الرئيس )جنيب( ميقاتي«. 

وهاب: روسيا زودت سوريا بأحدث األسلحة

التغيري  تكّتل  عضو  اّكد 
الدكتور  النائب  واالصالح 
نتعدى  ال  »أننا  غاريوس  ناجي 
لكن  ومقامات،  أشخاص  على 
عن  مغايرة  احلكم  يف  ذهنّيتنا 
ذهنّية احلكم السائدة يف البلد 
عامًا«،  عشرين  من  أكثر  منذ 
موضحًا »أننا ال خنجل من صراع 
وعندما  احلاصل،  الذهنّيات 
يعين  فال  اصالح  عن  نتحّدث 
ذلك استبدال أشخاص معّينني، 
ألننا لسنا قضاة أو حكامًا لكننا 

حنكم على األفعال«.
لـ«ليبانون  حوار  يف  وقال، 
فايلز«: »كلما وصلنا اىل ملّف 
إفشالنا  يريدون  التعيينات، 
وإظهارنا  العام  الرأي  أمام 
نفعل  أن  نستطيع  ال  وكأننا 
أننا  من  الرغم  على  شيئًا 
جملس  يف  كتلة  أكرب  ثاني 
النواب وممثلني بأكرب كتلة يف 
نرفض  »أننا  احلكومة«، موضحًا 
نعمل  وحنن  املنطق،  هذا 
ان حتارب  تريد  جديدة  بذهنّية 
كانت  اليت  احملاصصة  ذهنّية 

سائدة يف زمن الرتويكا«.
تزال  ال  »الرتويكا  أن  ورأى 
سائدة اليوم، وحنن ال نريد أبدًا 
اجلمهورية  رئيس  إضاعة وقت 
ورئيس احلكومة ورئيس جملس 
وظيفته  ليست  الذي  النواب، 
أن  إذا دخل على خط مصاحلة 
نريد  »أننا  اىل  مشريًا  تدوم«، 
من جهة تغيري الذهنّية القائمة 
القرار،  أخذ  أخرى  جهة  ومن 
نريد  ال  األمرين  هذين  وخارج 
ال  سجالّية  أمور  يف  الدخول 

ميكن أن تؤدي ألي حلول«.
ولفت غاريوس اىل أن »الفرق 
بيننا وبني اآلخرين هو أننا نريد 
اإلصالح وبناء دولة فيما سوانا 
ال يريد االصالح«، وإذ رأى أن 
اآلراء  والتشابك يف  »التفاوت 

يف  ذكر  صحّيًا«،  يكون  قد 
الوقت عينه »بأن السجاالت يف 
السياسي  شو«  »التوك  برامج 
على مدى سنوات مل تؤد ألي 

حلول«.
أن  اىل  غاريوس  وأشار 
»الدستور ينّص على أنه عندما 
حيضر رئيس اجلمهورّية جملس 
لكن  يرتأسه،  من  فهو  الوزراء 
ال حيّق له التصويت، فكيف له 
إذا حّق االعرتاض وطرح أمساء 
حمّددة«، موضحًا أن دور رئيس 
اجلمهورّية هو ان »يراقب عمل 
يطرح  أن  ال  الوزراء،  جملس 
األمساء ألن ذلك من صالحّيات 
الوزراء املعنيني الذين يقرتحون 

األمساء ليتّم التداول فيها«.
واتهم رئيس اجلمهورّية ميشال 
خمالفة  »بارتكاب  سليمان 
على  موافقته  عند  دستورّية 
جنيب  احلكومة  رئيس  طلب 
يف  اجللسة  يرفع  أن  ميقاتي 
االجتماع األخري جمللس الوزراء، 
»التكّتل«  وزراء  احتجاج  بعد 
أمساء  ثالثة  ميقاتي  طرح  على 
واشارته اىل أنه يفّضل أحدها 
املوضوع  يؤجل  أن  وطلبهم 
كان  ما  غرار  على  للدرس، 
التكّتل  وزراء  طرح  عند  جيري 

مللّفات معّينة«.
اجلمهورّية  رئيسي  وناشد 
ما  اىل  »العودة  واحلكومة 
ومراجعة  الدستور  عليه  ينّص 
آلّية التعيينات«، وقال: »كالم 
العماد ميشال عون كان واضحًا 
بأن  نقبل  لن  بأننا  أكد  وهو 
يعتربوننا مشاعًا وليس بإمكان 
الفتًا  منا«،  حقنا  يأخذ  أن  أحد 
برملاني  نظام  يف  »اننا  اىل 
نتائج  ترتجم  حيث  دميقراطي 
النواب  جملس  يف  االنتخابات 
ثم يف احلكومة، لُترتجم بعدها 
»ملاذا  وسأل:  اإلدارة«.  يف 

غارّيوس: لن نقبل أن »يتمرجل« أحد علينا بعد اليوم 
ونطالب حبقنا ال باحملاصصة

يتم أخذ هذا األمر بعني االعتبار 
عند إجراء التعيينات لدى السّنة 
والشيعة والدروز وال يؤخذ به 
يف التعيينات عند املسيحيني«، 
مشددًا على »اننا لن نقبل بعد 
اليوم أن »يتمرجل« أحد علينا«.

»العماد  بأن  غاريوس  وذّكر 
عون وافق عند تشكيل احلكومة 
على أن يأخذ رئيس اجلمهورية 
تسهياًل  وزراء  ثالثة  من  حصة 
لبنان،  يف  واألمن  لالستقرار 
الوزراء  يستخدمون  لكنهم 
اليوم  ضدنا  للتصويت  الثالثة 
وطرح »الفيتو«. وأضاف: »حنن 
ال نطلب احملاصصة وال نتعاطى 
وال  حقنا  من  ننطلق  بل  بها 
بوساطات  يقوم  ان  أحد  جيّرب 

لينال من حّقنا«.
وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس 
يف  شارك  الذي  اجلمهورّية، 
ومارس   2009 العام  انتخابات 
بدأ  عّدة،  بوسائل  ضغوطًا 
يف  االنتخابّية  للمعركة  يستعد 
العام 2013، وحنن أيضًا حنّضر 
أنفسنا هلا«، معتربًا أن »ميقاتي 
كلما وجد نفسه حمشورًا يردد 
ويوّجه  صالحياته  نأخذ  باننا 
حيصد  لكي  للسّنة  كلماته 

التعاطف الشعيب معه«.
غاريّوس  رأى  أخرى،  جهة  من 
إحباط  عن  مؤخرًا  تردد  ما  أن 
شخصّيات  الغتيال  حماوالت 
مع  »تزامن  وسياسّية  أمنّية 
احملكمة  عام  مدعي  زيارة 
وبعد  بلمار  دانيال  الدولية 
لألمم  العام  األمني  زيارة 
وذلك  مون،  كي  بان  املتحدة 
بهدف التأكيد على أن احملكمة 
فعلتم،  مهما  مستمّرة  الدولّية 
الربوتوكول  تعديل  مّت  وسواء 
اخلاص باحملكمة أم ال، انطالقًا 
من أن خطر االغتياالت ال يزال 

قائمًا«.

»الكتائب  كتلة  عضو  أشار 
ماروني  ايلي  النائب  اللبنانية« 
أخذ  السوري  »النظام  أن  اىل 
ضوءا أخضر من روسيا الستكمال 
احلل العسكري«. وإذ شدد على 
بنشر  املطالبني  أكثر  من  »أننا 
اجليش على كل احلدود«، دعا اىل 

»إعطائه فرصة للقيام مبهمته«.
إذاعة  اىل  حديث  يف  واعترب 
»الشرق« أمس االول، أن هجوم 
رئيس تكتل »التغيري واإلصالح« 
النائب ميشال عون على رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان »هدفه 
الكسب الشعيب واالنتخابي، فإذا 
كان مستاء اىل هذه الدرجة من 
رئيس  ومن  اجلمهورية  رئيس 
احلكومة )جنيب ميقاتي( فليقدم 

كانت  وإذا  استقاالتهم،  وزراؤه 
اإلستقالة  بعدم  معلومات  عنده 

فليلتزم الصمت«.
ودعا ميقاتي اىل »االستقالة حتى 
وتدير  تكنوقراط  حكومة  تأتي 
إجراء  حني  اىل  البالد  شؤون 

اإلنتخابات النيابية«.
ننسى  أال  »وجوب  على  وشدد 
ولو للحظة ذكرى اغتيال الرئيس 
فالدماء  احلريري،  رفيق  الشهيد 
اليت  الطريق  كانت  سالت  اليت 
اللبنانيني  كل  توحيد  اىل  أدت 
من مسلمني ومسيحيني والنزول 
بالسيادة  للمطالبة  الشارع  اىل 
 14 »مبادئ  مؤكدًا  واالستقالل«، 
ضمن  ونضاهلا  ووجودها  آذار 

املمكن«.

ماروني يطلب إعطاء اجليش فرصة للقيام مبهمته على احلدود

اسرائيليا  جنديا  عشرون  دخل 
أراض تعترب تابعة لنقاط التحفظ 
اللبنانية على اخلط األزرق، على 
من  مرت  مخسمئة  من  أقل  بعد 
بني  العسكرية  املواجهة  مكان 
اإلحتالل  وقوات  اللبناني  اجليش 
العديسة  بلدة  يف  اإلسرائيلي 
العام  يف  جرت  اليت  احلدودية 
تفاهما  بذلك  متخطية   ،2010
رعته األمم املتحدة ويقضي بعدم 
دخول جنود أو تغيري معامل هذه 
أو  عراقيل  أية  ووضع  األراضي 
هذه  لتسجل  عليها،  منشآت 

اخلطوة خرقا هلذا التفاهم.
فجر  تقدمت  قد  القوة  وكانت 
بأربع  مدعمة  حتت  االول  امس 
بب  النقطة  إىل  عسكرية  آليات 
36 يف بلدة العديسة، حيث مكان 

التحفظ اللبناني على اخلط األزرق 
أسالك  بتمديد  افرادها  وقام 
شائكة بعمق مخسة وسبعني مرتا 
عند  احلدودي  السياج  بوابة  من 
عام  مسكاف  مستعمرة  أطراف 
للحدود  احملاذية  اإلسرائيلية 
ملدة  العمل  واستمر  لبنان،  مع 
ساعتني، قبل ان تنسحب القوة 
بعد وضعها السياج وسط الطريق 

املؤدي إىل البوابة املذكورة.
املكان  إىل  حضرت  األثر  وعلى 
واألجهزة  »اليونيفيل«  من  قوات 
األمنية اللبنانية، بينما قام فريق 
اللبناني  اجليش  يف  التحقق  من 
اإلسرايلي  اخلرق  على  بالكشف 
وسط إنتشار لقوات معادية يف 
من  القريبة  العسكرية  النقاط 

احلدود.

قوة اسرائيلية خترتق احلدود يف العديسة وتضع 
شريطا شائكا بعمق 75 مرتا من اخلط األزرق
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تعددت اآلراء يف شأن موقف رئيس جملس النواب نبيه بري من اخلالف 
التغيري  و«كتلة  ميقاتي،  جنيب  الرئيس  بني  الوزراء  جملس  يف  األخري 

واإلصالح« اليت يرتأسها العماد ميشال عون.
واستوقف املراقبني توّجس بري من ان يكون اخلالف بني الفريقني الذي 
تسبب يف تعليق جلسات جملس الوزراء، حتى إشعار آخر، على يد رئيس 
ما  تتجاوز  أهدافًا  في  ويخُ مفتعاًل  احلكومة،  رئيس  من  بطلب  اجلمهورية 
جهة  من  القول،  عن  فضاًل  وميقاتي.  عون  بني  مليانة«  »قلوب  أنه  ّن  ظخُ
أخرى، أن املسألة قد جرى تضخيمها العتبارات طائفية وسياسية متصلة 
باألوضاع اإلقليمية، خصوصًا يف سوريا، واإلحراج الذي تواجهه احلكومة 
من السلطات السورية جراء عدم ضبط لبنان خطوط تهريب السالح إىل 
املعارضة يف الداخل السوري، فضاًل عن مطاردة قوات سورية جلماعات 

مسلحة داخل األراضي اللبنانية.
ورشح من أوساط بري انه يريد استكشاف اجلو أواًل، خصوصًا جو العماد 
ميشال عون الذي يتهم الرئيس ميقاتي مبخالفة الدستور، وكذلك الرئيس 
ميشال سليمان الذي مل يعد يف نظر عون »َحَكمًا نزيهًا«، بل حتّول »شريكًا 
مضاربًا« وطرفًا مناوئًا له، ومتسببًا يف عرقلة التعيينات ألنه يصّر على 

حصة فيها مل يلحظها له الدستور.
»مرَبد  إىل  احلاجة  من  أبعد  هو  ما  إىل  يذهب  بري  »تشخيص«  ان  إال 
سياسي« لتدوير زوايا خالف عون ـ ميقاتي ـ سليمان. إذ هو جيد يف هذا 
اخلالف مظهرًا بشعًا من مظاهر الطائفية السياسية اليت وقف السياسيون 
إىل   2010 الثاني  كانون   13 يف  دعا  عندما  وجهه  يف  منها  املنتفعون 
للمادة  تنفيذًا  وذلك  السياسية،  الطائفية  إللغاء  الوطنية  اهليئة  تشكيل 
95 من الدستور اليت نّصت أن »على جملس النواب املنتخب على أساس 
لتحقيق  املالئمة  اإلجراءات  اختاذ  واملسيحيني،  املسلمني  بني  املناصفة 
اهليئة  تكون  أن  على  مرحلية...«،  خطة  وفق  السياسية  الطائفية  إلغاء 
النواب، ورئيس جملس  برئاسة رئيس اجلمهورية، وتضّم رئيس جملس 

الوزراء، و«شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية«.
اننا أمام مشهد واضح جدًا بالنسبة إىل رئيس السلطة االشرتاعية. سطوة 
والقوانني  الدستور  تطيح  أنانية  وشهوات  للمؤسسات  ومذهبة  طائفية، 
وتطرح حماصصات وتسويات جتد من يرفضها ـ مثل العماد ميشال عون 
كما  الطائفية،  حقوقه  على  افتئاتًا  فيها  وألن  الدستور  مع  لتعارضها  ـ 
الوزراء وال جيوز جتاوزه يف  باعتباره مشاركًا أساسيًا يف جملس  يقول، 
القرار  يف  شريــك  ألنه  إسالمية،  أم  مسيحية  أكانت  سواء  تعيينات  أي 
وأوصلته إىل جملس الوزراء صفته التمــثيلية للشعب، يف حني أن رئيس 
اجلمهورية، الذي ينافســه على هذا الدور، ال يتمتع بأي صفة متثيلية، ألنه 

رئيس توافقي جاء من خــارج جملس النواب.
مسألة  طرح  على  اإلقدام  بعدم  اجلمهورية  رئيس  مسؤولية  تطرح  وهنا 
الطائفية  إلغاء  إمكان  لدرس  الوطنية  باهليئة  املتعلقة   95 املادة  تنفيذ 
السياسية واليت واّله الدستور عليها رئيسًا كامل األوصاف، بدل االكتفاء 
يرفض  الذي  حناس  شربل  العمل  وزير  وجه  الدستور يف  تعديل  بطرح 
توقيع مرسوم بدالت النقل للعمال ألنه يف نظره غري شرعي، متمتعًا بذلك 
حبق دستوري، يف حني مينع هذا احلق على الرئيس الذي يلزمه الدستور 
بنشر القوانني دون أن »يدخل تعدياًل عليها، او أن يعفي أحدًا من التقيد 

بأحكامها«.
و«معّلم« الوزير حناس يف حفظ املراسيم يف األدراج وعدم توقيعها، هو 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري الذي وضع يف الدرج، حيث ال يزال، قرار 
جملس الوزراء يف 18 نيسان 1998 بتبين الزواج املدني، مع أنه نال 21 
صوتًا من أصل 30 صوتًا. وقد وّجه الرئيس الياس اهلراوي يف اليوم 
التالي رسالة إىل رئيس جملس النواب نبيه بري حول املوضوع جاء فيها: 
»)...( وإنين أتطّلع إىل إلغاء الطائفية من جذورها حتى نستأصل أسباب 
التناحرات املذهبية املتالحقة يف جمتمعنا وعلى أرضنا، مبقدار صوننا حلرية 

املعتقدات الروحية ومحايتها على قاعدة الدين هلل والوطن للجميع«.
البيان  يف  قال  الصلح  رياض  ميقاتي  للرئيس  الصاحل«  »السلف  وكان 
اليت  اإلصالح  أسس  ومن   )...(« األوىل:  االستقاللية  للحكومة  الوزاري 
تقتضيها مصلحة لبنان العليا، معاجلة الطائفية والقضاء على مساوئها، 
لبنان، من جهة  الوطين من جهة، وتسيء إىل مسعة  التقدم  تقّيد  فهي 
أخرى، فضاًل عن انها تسمم العالقات بني اجلماعات الروحية اليت يتألف 
منها الشعب اللبناني«. وأشار إىل »ان الساعة اليت ميكن إلغاء الطائفية 

فيها هي ساعة يقظة وطنية شاملة ومباركة يف تاريخ لبنان«.
عام  الدستور  املادة 95 من  مناقشة  لدى  النائب برتو طراد قال  وكان 
ذفت الطائفية«، وأشار جورج زوين إىل انها  1926: »ال وطنية إال إذا حخُ

»العّلة اليت تقتلنا«.
فأين الرئيس ميقاتي من الرئيس رياض الصلح وقوله »متى غمر الشعب 
قبل  الشعور الوطين الذي يرتعرع يف ظل االستقالل ونظام احلكم الشعيب، يخُ

بطمأنينة على إلغاء النظام الطائفي املضعف للوطن«؟
الفريق  ثقة  اجلمهورية  رئيس  خسر  بعدما  املعركة،  هذه  يف  يربح  من 
املسيحي القوي يف السلطة، وتعّذر عليه مجع اآلخرين حول طاولة احلوار؟

رح على الرئيس شارل حلو سؤال مماثل بعد إقرار الطائف،  لقد سبق ان طخُ
فأجاب بأن اللبنانيني »وافقوا على اتفاق هم غري راضني عنه، واختاروا 
أهون الشرور على أساس أن أخطار القبول، أقل بكثري من أخطار الرفض«. 
وأضاف: »ان الطائف، مثله مثل غريه من االتفاقات. رهن بتفكري كل من 
املتعاقدين، ورغبته وقوته. فإذا كان واحد أقوى من الثاني، مؤّكد انه 

يفهم النص على طريقته، وينّفذه كذلك على طريقته«.
فهل حنن أمام استعراض قوة، وَمن هو األقوى يف جملس الوزراء؟ وكلمة 

من »ستمشي«؟
الزعيم رياض  إليها  الوطنية« اليت دعا  لـ«اليقظة  الوقت قد حان  أم أن 

الصلح، لنستلحق بها »الربيع العربي«؟ 

تشخيص »عيادة بري«:
فريوس عون ـ ميقاتي قاتل!

غاب نسيب حلود وكثرت الكتابات عنه وحوله، وتدفقت الذكريات 
رفت عليه دموع التماسيح من  واالحاديث من كل حدب وصوب، وذخُ
قبل الذين أهملوه وساوموا عليه، فرد عليهم قبل انتخابات 2009 
والرشاوى،  املزادات  لوائح  انزال امسه يف  باالنسحاب ورفض 
وكان يف تصرفه هذا أمسى من نائب اجرة او وزير مبّنة وتبعية.

واالعالم  السياسة  رجال  عن  بعيدًا  فصوهلا  جرت  قصة  هناك 
وسفراء الدول ومعّدي الصفقات والطبخات غري املنتظرة.

يف العام 2003 ويف شهر ايلول حتديدًا، قمت بزيارة للواليات 
حماسبة  قانون  الصدار  ناشطة  احلركات   كانت  حيث  املتحدة 
سوريا. وكان العماد عون حينذاك يف واشنطن وقد رفض رمسيو 
الشيوخ  واعضاء جملس   النواب  بلقاء  فاكتفى  مقابلته  االدارة 
نقاط  معظم  تضمن  الذي  الكونغرس  الشهري يف  خطابه  وألقى 
القرار 1559 الذي مت إقراره بعد عام من ذلك التاريخ. وحذر عون 
يف خطابه من رفع شعارات العداء لسوريا الن اهلدف هو انهاء 

هيمنتها العسكرية والسياسية وفتح صفحة جديدة معها.
اختيار رئيس  اللبناني االول سياسيًا  الفرتة كان اهلم  يف تلك 
جديد يلف اميل حلود يف العام 2004. وكان الكثريون يرغبون 
من  لبنان  الخراج  الكافية  واملرونة  القدرة  ميتلك  جديد  برئيس 
حمنته وبناء دولة جديدة على اسس وحدة وطنية ومقاربة الوجود 
السوري يف لبنان مبفاهيم مقنعة حتفظ كرامة الفريقني اللبناني 

والسوري.
وقد أخربني أكثر من صديق آنذاك ان جمموعة من اللبنانيني تقوم 
بنشاط حثيث وباتصاالت شبه دائمة مع وزارة اخلارجية االمريكية 
السوري  احلكم  مبفاحتة  القناعهم  مؤثرين  مسؤولني  من  وغريها 

ليقبل برتشيح النائب نسيب حلود للرئاسة.
ومراجعات  دراسات  بعد  حصل  حلود  نسيب  اسم  اختيار  وكان 
وحوار مطول بني افراد اجملموعة اللبنانية اليت أمجعت على اعتباره 
شخصية مستقلة يتمتع باحرتام اجلميع وعالقاته العربية جيدة ومل 
يسبق له ان رفع شعار العداء الحد او استعمل اخلطاب اجلارح ضد 
اي فريق. كان البعض يرى يف وجود نسيب حلود مع جمموعة 
االكثرية  ولكن  السوري،  اجلانب  يرضي  ال  عائقًا  شهوان  قرنة 
مالت اىل االعتقاد بان واشنطن قادرة على إقناع دمشق وتليني 

موقفها للقبول برئيس توافقي.
وقد استغربت عندما علمت ان مجيع افراد جمموعة اللوبي ال تعرف 
نسيب حلود شخصيًا كما انها مل تستشره يف املوضوع باستثناء 
الربوفسور فيليب سامل الذي كان على صداقة مع نسيب حلود... 
كانت املهمة صعبة من وجهة نظر االكثرية وكان السفري االمريكي 
باجراء  املكلف  ادوارد جريجيان  واسرائيل  لدى  سوريا  السابق 
االتصاالت مع مسؤولي اخلارجية. وكان جريجيان يف حينه يشغل 
يف  االسرتاتيجية  للدراسات  بايكر  جيمسن  مركز  مدير  منصب  

هيوسنت، وهو ابن عائلة ارمنية هاجرت  من سوريا.
تواصلت االتصاالت واملساعي وكان اجلانب  االمريكي ثابتًا على 
رد واحد هو حرصه على عدم التدخل وتأييد انتخاب رئيس جديد 

للبنان حبسب االصول الدستورية.
مرت الشهور دون اي تبديل يف املواقف. ويف شهر متوز 2004 
عن  وسألته  سامل  الدكتور  هناك  التقيت  حيث  لبنان  يف  كنت 
املساعي من قبل واشنطن الجل اقناع دمشق بتأييد نسيب حلود. 
فهز برأسه وقال كالمًا فهمت منه ان واشنطن ال تريد اغضاب 
سوريا اليت ستختار الرئيس اللبناني او متدد للرئيس اميل حلود 
اسرائيل  مع  السالم  عملية  السوري يف  الدور  اىل  حباجة  النها 
كما انها مرتاحة للوضع اللبناني كما هو حتت سيطرة التوجهات 

السورية أمنيًا وسياسيًا.
وحبلول شهر آب من ذلك العام، بات من شبه املؤكد ان دمشق 
قررت التمديد للرئيس حلود ثالث سنوات بعد تعديل الدستور، 

كما حصل عام 1995 مع الرئيس اهلراوي.
االجواء  تبدلت  ايلول  مطلع  ويف  اقل  او  واحد  شهر  بعد  ولكن 
خلقت  اليت   1559 القرار  صدمة  وجاءت  وباريس  واشنطن  يف 
اجواء جديدة واثارت التساؤالت حول التبدل املفاجىء يف مواقف 
ببوش  احمليطون  الصهاينة  الصقور  وكان  وباريس.  واشنطن 

بزعامة ابرامس وراء الصفقة االمريكية - الفرنسية.
وعلم فيما بعد ان سبب تبدل املوقف االمريكي هو إقدام شرياك 
رئيس فرنسا على دعم الدور االمريكي يف العراق مقابل التحرك 
الخراج سوريا من لبنان. وكانت امريكا أقدمت على اجتياح العراق 
وقد  الدولية  للقوانني  وخالفًا  االمن  جملس  من  تفويض  دون 

عارضت فرنسا ذلك بضراوة.
ال شك ان واشنطن كانت قادرة على اقناع دمشق بايصال نسيب 
حلود اىل الرئاسة، ولكنها  مل تقتنع. وها هي اليوم تتباكى  عرب 
موفدها جيفري فيلتمان على نسسيب حلود، وكان فيلتمان نفسه 
سخر من حلود عندما رشح نفسه للرئاسة عام ٧002 حبسب وثائق 

ويكيليكس.

عندما رفضت واشنطن
وصول نسيب حلود للرئاسة ادمون صعب

بطرس عنداري

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

ملوقف  مطابقة  بنتائج  لدمشق  الروسي  اخلارجية  وزير  زيارة  انتهت 
موسكو يف جملس األمن عندما استخدمت الفيتو، وهو استمرار دعمها 
الرئيس بّشار األسد ونظامه، ورفض تنّحيه، وحّضه يف الوقت نفسه 
على استعجال اإلصالحات. لكنها تفّهمت، كذلك، دوافع قراره احلسم 

العسكري
نقوال ناصيف

مهمتان قادتا وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يرافقه رئيس 
جهاز اإلستخبارات العسكرية ميخائيل فرادكوف إىل دمشق واالجتماع 
بالرئيس السوري بّشار األسد: أوىل هي اإلطالع من األسد ومعاونيه 
النظام  بني  العسكري  التصعيد  تفاقم  مع  امليداني  الوضع  على 
واملسلحني، وثانية حّضه على استعجال اخلطوات اإلصالحية اليت حتّدث 

عنها الرئيس السوري يف خطابه األخري واملضي يف احلوار الداخلي.
ترافقت احملادثات الرمسية بني األسد ومعاونيه والوفد الروسي، مع 
الرمسية،  احملادثات  هامش  على  فرادكوف،  أجراها  معلنة  غري  أخرى 
مع املسؤولني األمنيني السوريني الكبار لإلطالع كذلك على الوقائع 
العمليات  من  السورية  العسكرية  األركان  نظر  وجهة  واستكشاف 

الدائرة بعنف.
عد سياسي وأمين يف ظّل قطع من  بذلك اكتسبت الزيارة أكثر من بخُ
األسطول الروسي راسية يف مرفأ الالذقية، غّلفتها مواقف ديبلوماسية 
ترّجحت بني الربودة واجلزم. ولكنها عربت بإزاء ما أعلنه الفروف بعد 
احملادثات، ثم يف اليوم التالي أمس، ثم سلسلة مواقف مكّملة أطلقها 
حجم  عن  بوتني  فالدميري  الوزراء  ورئيس  ميدفييف  دميرتي  الرئيس 

الدعم الروسي لنظام األسد وتفّهم إجراءاته السياسية واألمنية.
وحبسب معطيات متوافرة ملواكبني عن قرب لزيارة الفروف للعاصمة 

السورية الثلثاء، فهي أفضت إىل نتائج منها:
1 ـ تأكيد األسد له التزامه ما أورده يف خطابه األخري يف 10 كانون 
بأنه سيدعو يف  أيضًا  الروسي  الوزير  أعلم  بإجراء إصالحات.  الثاني 
أقرب وقت إىل استفتاء على الدستور السوري اجلديد، تليه انتخابات 
عامة جمللس الشعب. يف املقابل أبدى الزائر الروسي استعجااًل هلذه 
اخلطوات لقطع دابر التشكيك يف ما تعتزم القيادة السورية القيام 

به.
- تطابق وجهيت نظر دمشق وموسكو حيال ما حيدث يف سوريا،   2
وهو أنه أكرب من حجم التطورات الدائرة فيها بني النظام ومعارضيه. 
وهو ما ملسته روسيا كذلك من مداوالت جملس األمن يف جلسة 4 
شباط للتصويت على قرار يدعم مبادرة اجلامعة العربية، والطريقة اليت 

ملستها يف تعاطي العرب والغرب مع األزمة السورية.
3 - مل تفقد موسكو األمل يف أن ال خمرج لإلضطرابات يف سوريا سوى 
يف اقتناع العرب والغرب معًا بإجراء حوار مع الرئيس السوري والنظام 
بال شروط مسبقة. ويف ذلك تأكيد جازم بتمّسكها باألسد ورفض أي 
تسوية تقضي بتنّحيه. يف هذا السياق أكد الفروف للقيادة السورية 
أن موسكو تنظر إىل األسد على أنه ممثل شرعية بالده، ويتمتع بتأييد 

شعيب كبري.
4 - تتمّسك موسكو باحلوار بني النظام ومعارضيه وتصّر عليه كمخرج 
لألزمة، ولكنها ترى أن على العرب والغرب معًا ممارسة ضغوط على 
املعارضة من أجل اإلخنراط يف هذا احلوار مع الرئيس السوري الذي 
أعرب لالفروف عن استعداده الكامل ملباشرة خطوات فعلية فيه. وإذ 
تلّح على التوّصل إىل حّل داخلي، ال ترى هذا احلّل بأي مثن، وليس 
وفق  وال  عنه،  بإقصائه  أو  السوري  الرئيس  حساب  على  بالتأكيد 
هلا  والغرب  العرب  استدراج  موسكو  ترفض  كذلك  الليبية.  الطريقة 
إىل بداية حّل ال يلبث أن يتحّول فخًا. وهي بذلك تشّدد على معاجلة 
املشكلة بأبعادها كلها، وعدم حصرها جبانب واحد، أو بفريق واحد، 

وجتنيبها اإلنزالق إىل وجهة تضاعف من وطأة األزمة والعنف.
5 - أبلغ الوفد الروسي إىل القيادة السورية أنه ينظر إىل حّل يأخذ 
يف اإلعتبار ثالثة عناصر تقبض على الوضع الداخلي، هي النظام الذي 
ميثله األسد واملعارضة السلمية واملسلحون. تاليًا فإن جناح أي حّل 

يقتضي اقرتانه بضمانات احرتام تطبيقه.
األمنية  التطورات  من  نظرها  وجهة  السورية  القيادة  أبرزت   -  6
املتسارعة، فأكدت أن املرحلة احلالية هي احلرب املباشرة على ما تعّده 
بؤرًا مسلحة توّسعت يف األشهر األخرية يف بعض املناطق السورية، 
وأحكمت السيطرة عليها. وباتت هذه البؤر ورقة املساومة اليت يتمّسك 
بها الغرب والعرب لفرض حّل على النظام ودفع األسد إىل التخلي عن 
السلطة، خصوصًا وأن تعويلهما ــــ إلنهاك الرئيس ونظامه وإظهاره 
ــــ هو على هؤالء املسلحني وليس على  أنه فقد سلطته على البالد 
دول  ومن  وبريطانيا،  وفرنسا  تركيا  من  تتخذ  اليت  اخلارج  معارضة 
النزاع  الفاعلية يف  والقليل  التأثري،  الضعيف  حتّركها  أماكن  عربية، 
الداخلي. يف حني أخّل املسلحون بتوازن القوى الداخلي بعدما تلقوا 

متوياًل وأسلحة من احلدود املتامخة مع لبنان وتركيا.
حّددت دمشق فئات بؤر املسلحني بثالث يف مراتب متدّرجة متّثل خليطًا 
غري متجانس: األخوان املسلمون والسلفيون الذين يشكلون الغالبية 
الساحقة واملدّربون واملسّلحون، ثم الفاّرون من السجون واملطلوبون 
الذين تصفهم دمشق بالعصابات، ثم املنشقون عن اجليش والشرطة 

وهم قلة.
عن  مستقلة  مشكلة  أنهم  على  املسلحني  إىل  تنظر  موسكو  بدورها 
املعارضة السياسية السلمية، وال جتد هلم مكانًا يف احلّل، بل عقبة يف 
طريقه نظرًا إىل تأثريهم املباشر على تعطيل أي تسوية داخلية يتوصل 
إليها النظام ومعارضوه السلميون. إال أن الوفد الروسي ملس حرص 
القيادة السورية على جتّنب اخلسائر البشرية يف معرض توسيع اجليش 

رقعة اشتباكه مع املسلحني.

األسد ـ الفروف: تفاهم سياسي وتفّهم أمين
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الّدستور  أن  عون  العماد  أّكد 
الّصالحيات،  حيّدد  اّلذي  هو 
وحدوَد املمارسة وصحتها، ودعا 
لرئيس  أكرب  بدور  املطالبني 
بتعديل  املطالبة  اىل  اجلمهورية 
الرئيس  منح  ليمكن  الطائف 
أن  معتربًا  دستورية،  صالحيات 
رئيس اجلمهورية حتّول اىل طرف 
واىل جزٍء من الّثلث املعّطل يف 

احلكومة.
أّكد  التعيينات  موضوع  ويف 
املعايري  واحرتام  الكفاءة  أن 
األخالقية والقانونية هي املعيار 
مذكرًا  األقدمية،  وليست 
بتعيينات عديدة مل تكن لتتم لو 
اعتمد مبدأ األقدمية وأوهلا حني 
عنّي رئيس اجلمهورية احلالي يف 

قيادة اجليش.
العماد عون وبعد اجتماع التكتل 
من  معرفة  ضرورة  على  شّدد 
يف  اإلجرائّية  الّسلطة  ميارس 
مبوجب  سائاًل  الوزراء،  جملس 
يتوّجب  الدستور  من  مادة  أي 
رئيَس  يطيعوا  أن  الوزراء  على 
مادة  أي  ومبوجب  احلكومة؟؟ 

قت جلسات جملس الوزراء؟ ُعلِّ
النص الكامل للحديث:

أهاًل بكم يف لقائنا األسبوعي،
حبثنا اليوم أمورًا متعددة، أوهلا 
املوازنة، وال بّد من التذكري يف 
 8900 ال  بإعتماد  اجملال  هذا 
جملس  يف  ُأقّر  الذي  مليار 
الوزراء ويف جلنة املال واملوازنة 
العامة  اهليئة  يقّر يف  ولكنه مل 
مّر  قد  واليوم  املاضي،  العام 
إستثنائّية  دورة  بدء  على  شهر 
للمجلس النيابي، ومل يتّم طرح 

أي جلسة أو تشريع.
ثانيًا، نريد أن نعرف أين أصبح 
عن  تكّلموا  املازوت.  موضوع 
إشارٍة  يف  املازوت«  »روائح 
يف  حبثنا  اآلخرين،  إلّتهام 
قالوا  من  أّن  ووجدنا  املوضوع 
هذا الكالم هم أكثر الغارقني يف 
موضوع املازوت. مل يظهروا يف 
البداية، فوجب علينا البحث عنهم 
جاء  املازوت.  براميل  قعر  يف 
ملّف املازوت ووقعت الفضيحة. 
املازوت هو مال »سايب«، ومن 
يستطيع أن خيّزن قام بالّتخزين. 
اخلامس  يف  الّتخزين  حصل  لو 
عشر من الّشهر، هل كانت لتقع 
الفضيحة؟ لو حصل الّتخزين يف 
بداية هذا الّشهر، هل كانت لتقع 
الّتخزين  اّن  الفضيحة؟ من قال 
مل حيصل يف األّول من الّشهر؟ 
لقد حّددوا مّدة شهٍر على أساس 
أن قانون رفع الضريبة سيكون 
قد ُأقر خالل هذه الفرتة، عندها 
الذي  بالقدر  شاء  من  ليخّزن 
يشاء ألنه سيخسر... مَل مل ُيقّر 
القانون؟ أخذوا القرار يف الرابع 
عشر من كانون األّول، خرج هذا 
الّسابع  يف  بعبدا  من  القانون 
األّول.  كانون  من  والعشرين 
وحّتى  والعشرين  الّسابع  من 
يصدر  مل  والعشرين،  الّسابع 
القانون، مل يستعجلوه، مل  هذا 
خيّفضوا املهل، ومل يقّدموه على 
شكل معّجل مكّرر لكي يقّدم بعد 
قد  الّنّواب!!.  جملس  إىل  ذلك 
جملس  أو  الّنّواب،  أحد  يقّدمه 
الوزراء.. املهّم أن يّتبع القنوات 
ليتّم تصديقه يف دورٍة  الاّلزمة 
إستثنائّية يف جلسة يف الّسادس 
عشر من الشهر، فتسقط بذلك 
للمازوت.  إحتكار  عملّية  أّي 
بعض  أعطى  موّظف  عن  يبحثون 

رئيس اجلمهورية صار طرفا، وجزءاً من الثلث املعّطل
العماد عون بعد اجتماع التكتل: من ميارس السلطة اإلجرائية يف جملس الوزراء؟ ومبوجب أي مادة من الدستور ُعلِّقت اجتماعاته؟

وأربع  مئتان  وهناك  املازوت، 
كم  للمازوت.  موّزعة  شركات 
أعتقد  للّنقابة؟  تنتسب  واحدة 
ثالث عشرة واحدة. من هم هؤالء 
ما  تابعون؟  هم  ملن  املوّزعون؟ 
توزيع  إنشاء شركة  هي شروط 
كّل  على  نّطلع  ان  نريد  نفط؟ 
كيف  لنعرف  القوانني  هذه 
هو  ما  املهنة.  هذه  تنظيم  يتّم 
اإلقتصاد يف محاية  وزارة  دور 
أن  معقوٌل  هل  املستهلك؟ 
يقولوا إّنه يف الفرتة األخرية مل 
الفاكس؟  يف  حرب  لديهم  يكن 
على  نبكي  أو  نضحك  أن  أجيب 
يستطيعوا  مل  إّنهم  قالوا  ذلك؟ 
أن يتلّقوا اإلفادات من اخلّزانات 
حبيت يستطيعون ان يعرفوا من 
هي  وما  املازوت  استلم  الذي 

الكمّية اليت استلمها؟
التعيينات  ملسألة  بالنسبة  أما 
الوزراء،  جملس  يف  حصل  وما 
عمل  هي  الّتعيينات  أن  فنذّكر 
هي  اإلجرائّية  والّسلطة  سلطة، 
جملس الوزراء. رئيس اجلمهورّية 
الوزراء،  جملس  جلسة  حيضر 
أن  يستطيع  ال  ولكن  يرتّأسها، 
يكون  أن  أردناه  فيها.  يصّوت 
فوق كّل الّطوائف، حبيث يلعب 
دور احلكم والّضابط عندما يكون 
حاضرًا يف جملس الوزراء، ولكّنه 
أوقف  طرفًا.  يكون  أن  يريد 
حّصة  ينال  كي  احلكومة  تأليف 
بهم  له  ال حيّق  وزراء  ثالثة  من 
خطٍّ  من  بهم  جاء  األصل..  يف 
خطٍّ  إىل  ونقلهم  معنّي  سياسّي 
سياسّي معاكس، وحتّول بعد ذلك 
إىل جزٍء من الّثلث املعّطل. بداًل 
من أن يكون رئيسًا للجمهورّية، 
حتّول إىل جزٍء معّطل داخل جملس 
الوزراء. الّسلطة اليت تعنّي هي 
الوزير، فهو من يقرتح. ال ميكن 
رئيس  من  اإلقرتاح  يأتي  ان 
لي  يقول  حبيث  اجلمهورّية، 
كي  شبطيين  أليس  تشكو  »ممَّ 
القضاء  رئيسًة جمللس  تعنّي  ال 
األعلى«. السّيدة أليس شبطيين 
مل  ولكّننا  وعيننا«،  راسنا  »على 
جدول  لدينا  امسها. حنن  نقرتح 
مقارنة، وهو بالّتأكيد جّيد. حيّق 
معنا  الّتصويت  الوزراء  لبقّية 
وحنن  اقرتاحاتنا،  يف  ضّدنا  أو 
أن نصّوت  احلّق يف  أيضًا منلك 
لصاحل أو ضّد أّي اقرتاح يقّدمه 
اآلخرون. ما قمنا به هو ممارسة 
األمور  تصبح  أين  ولكن  حّقنا. 
عندما  إلزامّية  تصبح  إلزامّية؟ 
مستوٍف  مرّشح  هناك  يكون 
حّد  هناك   . الّشروط  جلميع 
أدنى لألقدمّية، وفوق هذا احلّد، 
احلّد  األقدمّيات.  إحرتام  يتّم  ال 
األدنى يرتاوح بني اخلمسة عشر 
وما فوق،  والعشرين سنة  سنة 
األقدمية،  عن  أحد  يتحدث  ال 
واألمثلة عن عدم إحرتامها كثرية، 
ففي الّسلك العسكري حيث جيب 
أن يتّم إحرتام األقدمّية إىل أبعد 
حدود، جند أن فخامة الرئيس ما 
للجيش  قائدًا  تعيينه  ليتّم  كان 
لو مّت العمل على قاعدة األقدمّية 
أّن  كما  األقدم.  يكن  مل  ألّنه 
فريد  الّلواء  األركان،  رئيس 
سلمان ما كان ليتّم تعيينه يف 
منصبه ألّنه ليس األقدم من بني 
الّدرزّية.  الّطائفة  من  الضباط 
وقائد الشرطة العسكرّية ما كان 
ليشغل منصبه ألّنه األقّل أقدمية 
من بني الّضّباط من الّدروز يف 
الّسلك  يف  إذًا،  األمن.  قوى 

أن يكون  العسكري، حيث جيب 
حصلت  كبريًا،  دورًا  لألقدمية 
الّتعيينات من دون مراعاة هذه 
األقدمّية. وهكذا دواليك يف كّل 
األساسي  الّشرط  إذًا  اإلدارات. 
األقدمّية،  من  األدنى  احلّد  هو 
وما تبّقى يعود لكفاءة املرّشح. 
يف الّتعيني، جيب أن يبدأ الكالم 
أّواًل عن الكفاءة، ثّم عن الّطائفة. 
والكفاءة تعين أن يتمّتع املرّشح 
باملعرفة حول الوظيفة اليت يريد 
أن يشغلها، وأن حيرتم املعايري 
األخالقّية واملعايري القانونّية، كما 
فعالّية يف  لديه  تكون  أن  جيب 
عمله. هذه هي األمور األساسّية. 
هذه  املرشح  يستويف  عندما 
أن  بعد  تعيينه  يتم  الشروط، 
أو  اإلستنسابّية  الّسلطة  ختتاره 
للوزير  تعود  وهي  التقديرّية 
وزارات:  ثالثة  يف  املختّص 
األمن، العدل واخلارجّية. هذا عن 

الفئة األوىل.
ُمعتدى  أّنه  نعترب  حنن  هنا،  من 
اليت  الّسلطة  ممارسة  يف  علينا 
الّدستورّية.  صالحّياتنا  من  هي 
رئيسا  هما  علينا  يعتدي  ومن 
ألّن  واجلمهورّية،  احلكومة 
مّتفق  إّنه  يقول  احلكومة  رئيس 
وبدوره  اجلمهورّية،  رئيس  مع 
رئيس اجلمهورّية يقول إّنه مّتفق 
ممارسة  احلكومة.  رئيس  مع 
ممارسة  ثنائّية.  ليس  احلكم 
أن  تفرض  الّسلطة  يف  احلكم 
نتفاهم حنن مع رئيس احلكومة، 
ميلك  ال  اجلمهورّية  رئيس  ألّن 
لديه  ليس  أّن  كما  الّصالحّية، 
اليت  الّسلطة  وليس  الّصفة، 
نريد  هنا،  من  إنطالقًا  تقرتح. 
الّسلطة  ميارس  من  نعرف  ان 
الوزراء؟  جملس  يف  اإلجرائّية 
املخرج  إّن  مسعت فخامته يقول 
وهنا  القانون.  هو  يّتبعه  الذي 
أشري إىل العنوان اّلذي اعتمَدته 
صفحِتها  يف  »الّسفري«  صحيفُة 
هو  املخرج  »سليمان:  األوىل: 
أرضخ«..  لن  عون:  القانون... 
ولكن عبارة »لن أرضخ« هذه مل 
تأِت مبعرض اإلجابة على ما قاله 
»لن  إّني  قلُت  أنا  بل  سليمان، 
أرضخ« لإلبتزاز، وهذا ما نشَرته 
الّتالية  الّصفحة  يف  الّصحيفة 
مل  أّني  أي  الّصحيحة،  بالّطريقة 
أُقل »لن أرضخ« للقانون، ولكن 
هذا  بعنواِنها  أوحت  الصحيفَة 
إذًا  للقانون!!  أرضَخ  لن  إّني 
يستعملوها  ال  »الّشطارة«  هذه 
معنا، وأتأّسف أّن صحيفًة عريقة 
بالّتالعب  قامت  »الّسفري«  مثل 
بالعنوان بشكٍل أوحى أّننا نرفض 

القانون!
ما  عكس  يقول  القانون  إذا 
يقومون به، َفليتفّضلوا ويعطونا 

رئيَس  إّن  نقول  حنن  ه.  نصَّ
احلكومة قد جتاوز صالحياته ويريد 
أن يفرض رأَيه ديكتاتوريًا، لقد 
وجتاوَز  الّسلطة  حدوَد  جتاوَز 
يف  عليه  يوجب  اّلذي  الّدستور 
املادة 65 أن يدعو إىل جلسات 
وذلك  َدورّيًا،  الوزراء  جملس 
البند اخلامس من املاّدة  حبسب 

نفِسها.
الدستور  من  مادة  أي  مبوجب 
يطيعوا  أن  الوزراء  على  يتوّجب 
أي  ومبوجب  احلكومة؟؟  رئيَس 
جملس  جلسات  أوقَف  مادة 
فيها  »يسمحولنا  الوزراء؟ 
تالعب  هذا  عيب..  هذا  بقى«، 
الدستور  صار  هل  بالدستور. 
املواد  أصبحت  هل  ممسحة؟! 
اىل  قيمة  بدون  الدستورية 
يف  حيرتموها  ال  الدرجة!!  هذه 
حيرتموها  ال  الّرئاسة،  انتخابات 
يف  حيرتموها  ال  املوازنة،  يف 

ممارسة الّسلطة الّتنفيذية...
هو  الّدستور  يُكن  مل  إن  ولكن 
وحدوَد  الّصالحيات  حيّدد  اّلذي 
املمارسة وصحتها، وإن مل تُكن 
ميكن  فكيف  حمرتمة،  القوانني 

احلكم؟!
الّناس  بني  أّنه  نعرف  حنن 
وما  األخالقية،  املعايري  هناك 
املعايري  هي  حقوَقهم  حيّدُد 
احلكم  هذا  ولكن  القانونية. 
من  الفوضى،  يف  يعيش  اّلذي 
واّلذي  أسفله،  أعلى قمته حتى 
يتصرف عكس القانون، مل نعد 
مسؤوليه  على  وال  عليه  نفهم 
أّننا  ويّتهموننا  يتكّلمون..  حني 
ليس  هذا  الواقع  ويف  نعرقل، 
أحُدهم  يأتي  أن  عيب  صحيحًا، 
نعطي  أن  »علينا  لنا  ليقوَل 
ولكن  اجلمهورية..«،  رئيس 
»شحادة«؟!!  هي  املمارسة  هل 
من املسؤول عن الّتوقيع وفيما 
العدل  وزير  الّتصرف؟  عن  بعد 
أم رئيس اجلمهورية؟ من يتحمل 
إن  اخليار  يف  اخلطأ  مسؤولية 
القضاء  يف  املمارسة  تكن  مل 
سليمة؟ جيب أن ننتهي من هذه 

اإلزدواجية.
على  الّسؤال  ُيطَرح  واآلن 
ميارس  من  املواطنني:  كّل 
جّيدًا  ُتاَرس  الّسلطة  الّسلطة؟ 
ِقَبل  من  الّشيعة،  ِقَبل  من 
ما  إذ  ّنة،  السُّ ِقَبل  من  الّدروز، 
مثل  يسري  وزراؤهم  يقرتُحه 
األمور  تتعرقل  اجلارية..  املياه 
املسيحيني!!  اىل  تصل  عندما 
رئيس اجلمهورية يقول إّن لديه 
ما  عون..  العماد  جتاه  مبادرات 
َفليتفّضل  املبادرات؟  هذه  هي 
من  أنا  العكس،  على  وُيَسّمها! 
قمُت مببادراٍت جتاهه، ولكن هو 
املبادرات  شيء.  بأي  يُقم  مل 
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يأخذ  كي  بها  ويقوم  قام  اليت 
من  أنا  أعطى؟  ماذا  ليعطي.  ال 
حتى   2008 العام  منذ  سايرُته 
اليوم. هل هناك من مديٍر عام 
أي  أو  ؟  وُعنيِّ حنن  اقرتحناه 
قضائي؟  غري  أو  قضائي  موقع 
َفليقل لنا. »التمسكن« واالدعاء 
إّننا ال حنرتمه غري صحيح، وهذه 
علينا!!  تنطلي  تعد  مل  األمور 
ولن نقبَل بأي شيء، ال بوساطة 
لدينا  تكون  أن  إما  بغريها.  وال 
تبقى  تكون.  ال  أو  صالحيات، 
احلكومة أو تطري احلكومة، ليست 
هذه هي املسألة، املسألة هي: 
االجرائية؟  السلطة  ميارس  من 
وهذا األمر جيب أن حُيَسم اليوم 
ما  يعجُبه  ال  ومن  غدًا.  وليس 

نقوله، َفليفَعل ما يريد.
ثّم أجاَب عن أسئلِة الّصحافيني:

أمام  لتظاهرة  دَعيَت  لقد  س: 
السرايا ضّد احلكومة...

لقد  لتظاهرة،  أدُع  مل  كال  ج: 
ومل  لتظاهرة،  للّتحضري  دَعوُت 
وال  السرايا  ال  املكان،  أحدد 
بنسب  تبدأوا  فال  غريها..«، 
الّتظاهرة  تكون  قد  لي.  الّنوايا 
اىل  أو  اجلمهوري،  القصر  اىل 
السرايا، أو اىل بيوت املسؤولني 
أو اىل أيِّ مكاٍن آخر.. ولكن أنا 

من حيدد وليست الصحف.
الّتظاهرة  تزال  ال  هل  س: 

قائمة؟
ج: يف أي حلظة هي قائمة. ال 
مستعّدون  ألّننا  مستثنى.  شيء 
بضغٍط شعيب وضغٍط  نقوَم  أن 
قانوني حتى إجبارهم على احرتام 
يريدون  والقوانني.  الّدستور 
على  ُيَوّقع  أن  العمل  وزير  من 
القانون،  وضّد  خطأ  مرسوٍم 
ويريدون تسيرَينا ضّد القوانني، 
بال«هوَبرة«! هذا ال جيوز! يوجد 
احرتامها.  وجيب  قوانني  لدينا 
َفليغرّيوا  يعجبهم  ال  الدستور 
األمر،  نذكر  عندما  الّطائف! 
لرئيس  صالحيات  إعطاء  ونريد 
بأّنه ال جيوز  يرّدون  اجلمهورية، 
ذلك، و«بتنزل الّسما عاألرض«!! 

ولكن هذا ال جيوز.
الّصحف  إحدى  ذكَرت  لقد  س: 
تعليَق جلسات جملس  إّن  اليوم 
الوزراء من ِقَبل الّرئيس ميقاتي 
إمّنا  بالّتعيينات  فقط  يتعلق  ال 
بقراراٍت يتهّرُب من أخِذها تتعّلُق 

باملنطقة والوضع الّراهن.
ج: إذًا، ال جيعلين أنا »الشيطان« 
هو  يكون  عندها  يعرقل،  الذي 

»الّشيطان« وليس أنا.
احلكومي  الوضَع  إّن  تقوُل  س: 

سُيحَسم اليوم.
موضوع  قلت  ذلك،  أقل  مل  ج: 
اإلجرائية  الّسلطة  ميارس  من 

جيب أن حُيَسم
به  تقوم  ما  إّن  ُيقال  س: 
إطار  يف  هو  اليوم  احلكومة 
استحقاق  لتفادي  املناورة 
ولية يف آذار املقبل،  احملكمة الدَّ
عند  الكالم  هذا  صحة  مدى  ما 

خمتلف أفرقاء احلكومة؟
ج: أجل، هناك قدر من الّصحة يف 
هذا الكالم. ولكن أنا ال أقبل أن 
إذ يضعونين  »الّشيطان«،  أكون 
يف صورة الّشيطان حتى يغّطوا 
يرمون  املسؤولية.  من  هروَبهم 
ألّنهم  الّتعطيل  مسؤوليَة  علّي 
هذا  موقف.  اخّتاذ  من  هاربون 
»شيطانًا«  َفليختاروا  جيوز.  ال 

غريي.
إّن  يقول  من  هناك  س: 

وميقاتي  سليمان  الّرئيَسني 
افتعال هذه املشكلة يف ما خيّص 
من  حتديدًا  للّتهرب  الّتعيينات 
ملا  الّسياسي  الغطاء  موضوع 

يقوم به اجليش يف الّشمال.
وليس  كثريًا،  معقول  هذا  ج: 
غطاًء  أعطوا  هل  اجلديد.  باألمر 
البارد؟  نهر  معركة  يف  للجيش 

سكتوا فقط!
مارس  إذا  املشكلة  أين  س: 
رئيس اجلمهورية - رأس الّسلطة 

الّلبنانية - الّسلطة؟
له  ليس  الّدستور  حبسب  ج: 
سيمارس،  سلطة  أي  احلق. 

ومبوجب أي مادة؟؟
أن  يقدر  صالحيات،  لديه  س: 
يعّطل، أي أّنه قادٌر على ممارسة 

الّسلطة.
ج: كال ال يقدر أن يعّطل. وهذا 
رئيس  وبني  بينه  الّتواطؤ  هو 
جلسات  عّطل  اّلذي  احلكومة 
جمموعة  شّكال  الوزراء.  جملس 
يف  حجَمنا  لنا  حتّدد  أن  تريد 
أّي  إىل  نصَل  ال  كي  الّسلطة 
األوىل  املراكز  إىل  أو  مكان، 
األمر  تالحظوا  أمل  الّدولة.  يف 
يأخذ  أن  على  أصّر  ملاذا  بعد؟! 

3 وزراء؟
س: ألّن هذا حُقه.

ج: أين؟ كيف هو حُقه؟!
مرسوم  على  وّقَع  هو  س: 

احلكومة.
ج: ولكن هل هو »كوميسيوجني«؟ 
يقبض على الّتوقيع؟! هو رئيس 
احَلَكم  هو  الكل!  فوق  الّدولة، 
بني الكل. ثّم ملاذا مل يأخذ غري 

مسيحيني؟
ميّثل  اليوم  أيضًا  هو  ألّنه  س: 

موقعًا مسيحيًا...
تثيل  ال  ألّن  اختاروه  لقد  ج: 
أن  أرادوا  إذا  له.  مسيحي 
يكون لرئيس اجلمهورية سلطة، 
جيب أن يكون لديه كتلة نيابية 
ميارُس من خالهلا الّسلطة. ولكن 
أن يطرَح مجاعَته يف اإلنتخابات 
ويأتي مع صفر نائب ويريد أن 
ميارس الّسلطة، فكال! إذا كان 
فذلك  الّسلطة،  ممارسة  يريد 
الّشعيب.  تثيله  خالل  من  يكون 

ولكن هو ال تثيل شعيب لديه!

س: يضع رئيس احلكومة مسألَة 
تعطيِل احلكومة يف ملعبكم، إىل 

متى ستستمر هذه األزمة؟
ج: حنن من يقوُل عنه هذا األمر. 
حنن نرّد الكرة بسرعة، »عالّطاير«. 

ال نرتكها »تطّج« عندنا.

س: إذا دعا ميقاتي جللسة جمللس 
الوزراء، هل ستشاركون؟

ج: نعم نشارك فنحن مل نهرب 
سنشارك.  طبعًا  هناك،  من 
لكم  أقول  أن  أريد  باملناسبة، 
إّن قانون حتصني األجور انتهى، 
د أّول جلسة َسيعرض  دَّ وعندما حُتَ
يف جملس الوزراء. واليوم عرَضه 

أمامنا الوزير شربل حّناس.

دراماتيكية  تطّورات  هناك  س: 
بالّنسبة لألزمة الّسورية، ونشهُد 
الّسفارات  عند  توّجهًا  اليوم 
دمشق،  من  سفرائها  لسحِب 
هل سيستطيع الّرئيس الّسوري 

حسَم هذه األزمة؟
ضّده،  تعمُل  جمموعة  كانوا  ج: 

أظن أنه ارتاح اآلن منهم..
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
تلطخت  امس، مجيع من  الصدر، 
أيديهم بالدم العراقي حتت عنوان 
حقد  أو  قصد  عن  »ال  املقاومة 
والرجوع  التوبة  اىل  إرهاب«،  أو 
أن  مؤكدًا  الدين،  أحضان  إىل 
بعد  قررت  الشريفة«  »املقاومة 
أفكار  دحر  العسكري  انتصارها 
دعا  كما  وادعاءاته.  احملتل 
عمن  لإلفراج  العراقية  احلكومة 
املقاومني  »املعتقلني  أمساهم 
من  كل  ومعاقبة  فورا  الشرفاء« 
أساء للمقاومة. فيما دعت القائمة 
وحدة  على  احلفاظ  اىل  العراقية 
لبنائه  والتفرغ  وثرواته  العراق 
الصراع  دوامة  يف  انزالقه  ومنع 

اإلقليمي والدولي.
وقال الصدر خالل حضوره مهرجان 
»انتصار املقاومة والتحرير« الذي 
مدينة  يف  امس  صباح  أقيم 
الصدر ببغداد ملناسبة االنسحاب 
املاضي  العام  نهاية  األمريكي 
تلطخت  من  مجيع  »أدعو   ،2011
حتت  العراقي  بالدم  أيديهم 
أو  قصد  عن  ال  املقاومة  عنوان 
حقد أو إرهاب إىل التوبة والرجوع 
ألحضان الدين«، داعيًا إياهم إىل 
»إعالن التوبة من كل ذلك لتكون 
خامتة لكل سوء واعتداء كي يأخذ 

العدل جمراه«.
الشريفة مل  »املقاومة  أن  أضاف 
تقف صامتة إزاء ما فعلته جيوش 
االحتالل من زعزعة األمن وعاثت 
قررت  فقد  فسادًا،  األرض  يف 
الكاسح  العسكري  انتصارها  بعد 
جزئيًا  الظاملة  القوات  وانسحاب 
وظاهريًا من العراق بأنها ستخيب 

القائمة العراقية حتذر من انزالق البالد يف دوامة الصراع اإلقليمي والدولي

الصدر يدعو من »تلطخت أيديهم بالدم العراقي« اىل التوبة
دميبسي،  مارتن  اجلنرال  يصل 
األمريكية  األركان  هيئة  رئيس 
وسط  القاهرة،  إىل  املشرتكة، 
بني  العالقات  تشهده  توتر 
وقال  ومصر.  املتحدة  الواليات 
كبار مساعدي دميبسي إن الزيارة 
»مقررة منذ وقت طويل« لالجتماع 
مع نظرائه العسكريني يف مصر.

البان  ديفيد  الكولونيل  وأضاف 
لشبكة  دميبسي  باسم  املتحدث 
»سي ان ان« أن األخري »لن يعطي 
أي إنذارات للجيش املصري ولكنه 
املساعدات  بأن  يذكرهم  سوف 
يف خطر.« وتابع البان قائال »إنه 
خيارات  لديهم  إن  هلم  سيقول 

وهناك عواقب هلذه اخليارات.«
املصرية  األنباء  وكالة  وكانت 
الرمسية قالت إن »دميبسي سيبلغ 
املسؤولني املصريني حرص وزارة 
احرتام  على  األمريكية  الدفاع 
والقضاء  املصرية  املؤسسات 
نقال  الوكالة  وقالت  املصري.« 
الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  عن 

دميبسي إىل القاهرة وسط توتر 
العالقات األمريكية املصرية

األمريكية »إن دميبسي يبحث خالل 
زيارته مصر املساعدات األمريكية 
مشكلة  أي  وتفادي  السنوية.. 
جملس  يف  أعضاء  دعوات  بعد 
بوقف  تطالب  األمريكي  الشيوخ 

هذه املساعدات.«
القاهرة  بني  العالقات  وتوترت 
قضائي  حتقيق  بعد  وواشنطن 
الدميقراطية  تؤيد  مجاعات  مع 
تتلقى  حكومية  غري  ومنظمات 
جعلت  قضية  وهي  خارجيا  متويال 
واشنطن حتذر من أن املساعدات 
العسكرية ملصر اليت تبلغ قيمتها 
1.3 مليار دوالر سنويا رمبا تكون 

معرضة للخطر.
وتريد الواليات املتحدة من مصر 
 19 يشمل  للسفر  منعا  تلغي  أن 
مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة 
يف  التدخل  ميكنها  ال  إنها  تقول 
التحقيق القضائي. ويشمل املنع 
ومصريا  أجنبيا   43 السفر  من 
اىل  بهم  اخلاصة  القضية  أحيلت 

حمكمة جنايات القاهرة.

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

حمالت محزة اخوان
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<ΩÁ�~◊÷<ãjfi]Á“<Ì“Üç<kfl◊¬]
<·] <^√eÖ˜] <ÏÅÊÇ-] <ÌËÁ¢]
<{÷] <^„ËÖ^Èõ <‡⁄ <MQL <Í÷]Áu
<Ì¬Á Ç⁄<4∆<Ïá^qc<]ÊÑ}]<NLLL
<ò√e <ƒ⁄ <]Ê4�È÷ <HÜq˘]
<HÌä ^flπ] <·]4�÷] <l^“Üç
<ò√e<ãjfi]Á“<k√�jŒ]<·_<Ç√e
<oÈu<ÜÒ^ä§]<‡⁄<Çv◊÷<l^⁄Ç§]
<l¯uÜ÷] <ÏÇuÊ <ª <x ^”i <^„fi]

JÌÈ÷ÊÇ÷]
<å^jfi]Á“ <Ì“Üç <·¯¬] <Íi`ËÊ
<<Ì“Üç<‰È <‰q]Ái<kŒÊ<ª<]Ñ‚
<›Ç¬ <Ö]Ü€jâ] <ÌÈflõÁ÷] <·]4�÷]
<Íπ^√÷] <ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Üœjâ˜]

JÅÁŒÁ÷]<Ö^√â]<≈^ÀiÖ]Ê
<l^⁄^äœfi˜]<'âÜi<<ÏÁ�§]<ÂÑ‚Ê
<Ìœ◊œ÷] <ÌÈ÷^€√÷] <l]Å^†˜] <ƒ⁄
<^„j⁄¯¬ <å^jfi]Á“ <‰ËÁéi <‡⁄
<Ÿ¯} <‡⁄ <ÏàÈ€jπ] <ÌËÖ^rj÷]
<ÌñÀ~flπ] <≈ÊÜÀ÷] <Ó◊¬ <àÈ“3÷]

JÌÀ◊”j÷]
<·] <‡ËÖ^È�÷] <ò√e < �2}�_ <ÇŒÊ
<l^“Üç <ƒ⁄ <·]4�÷] <‹„fi^”⁄^e
<‘÷É<ª<^≤<H<Ìä ^flπ]<·]4�÷]
<ºâÊ˘]<—Üé÷]<·]4õ<l^“Üç

Jl]Ö^⁄˝]<ÿn⁄
<Ì“Üç <‹â^e <ÌmÇvj⁄ <k÷^ŒÊ
<ÇË2÷] <2¬ <·^Èe <ª <å^jfi]Á“
<ÌâÖ^∫<käÈ÷<ÂÑ‚»<ÍfiÊ3”÷˜]
<^fl◊√  <Çœ÷Ê <å^jfi]Á”÷ <Ì√Ò^ç
<òÈÀ°<#<^⁄Çfl¬<ÿfŒ<‡⁄<‘÷É
<ÌÈ÷^π]<Ì⁄á˘]<^flm_<ÿn⁄<HÏÖÇœ÷]

J«ÌÈπ^√÷]
<›^√÷] <·¯¬˜] <# <ÇŒ <·^“Ê
<öÊÜ√÷] <‹ø√⁄ <‡¬ <Íï^π]
<Ì¬Á Ç⁄ <4∆ <Ïá^qc <‡⁄ <Ï4}˘]
<‡⁄<∞ä ^flπ]<ƒ⁄<ÿ€√÷]<Ê_<Üq˘]
<Ÿ^Œ<ÎÑ÷]<‡ËÖ^È�÷]<Å^†]<ÿfŒ
<öÜ¬ <ÇŒ <l]Ö^⁄˜] <·]4õ <·]

@ıçv◊@ëbn„aÏ◊@äbÓ�€@Ú«Ïœáfl@7À@Òåbua
—Ó€bÿn€a@ù–Ç@7iaám@Âfl

<‡⁄<‡ËÖ^È�÷]<ÏÖ^√jâ]<áÁ≥<ª
Jl]Áflâ<p¯m<ÏÇπ<å^jfi]Á“

<‡ËÖ^È�÷] <ÌÈ√∂ <ãÈÒÖ <Ÿ^ŒÊ
<ÎÖ^e <ÌÈ÷]3â˜] <∞È÷ÊÇ÷]
<Ì“Üé÷<Ÿ]á<^⁄<^≤Ö<‰fi]<·Áä“^q
<‡⁄ <òÒ^  <ÌÈflõÁ÷] <·]4�÷]
<Ó◊¬ <Ö^Èõ <PLL <Ávfle <‡ËÖ^È�÷]
<HÌ◊fœπ] <Ì◊È◊œ÷] <l]Áflä÷] <ÔÇ⁄
<·_ <‡”µ <ÅÇ√÷] <]Ñ‚ <‡”÷Ê
<·^“<]Éc<^⁄<Ó◊¬<]Å^€j¬]<Ã◊j≠
<STSIT<ÏÇËÇ¢]<»flËÁf÷]<l]ÜÒ^õ
<å^jfi]Á“ <Ì“Üé÷ <^„œËÜõ <ª
<Ö^jäjÈq <‹äŒ <Ê_ <ÌÈ÷ÊÇ÷]

JÌÀ◊”j÷]<ÌñÀ~flπ]
<ÿ“<<ƒ⁄»<·Áä“^q<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
<ƒ⁄ < <·Áf√◊Ë <‹„fi] <H›]3u˜]
<ÿ⁄_ <·] <JJh^fé÷] <‡ËÖ^È�÷]
<å^jfi]Á“<ƒ⁄<·^fé÷]<‡⁄<4n”÷]
<– ˘] <ª <^√ËÜâ <Óç¯jË
<Ì“Á◊€π] <l^“Üé÷] <ÂÑ‚<gfäe

J«^ÈÒàq
<‡⁄<Ñ~ji<:÷]<å^jfi]Á“<kfi^“Ê
<lÖ^m] <ÇŒ < <^7 <ÏÇ¬^Œ <ÍfiÇÈâ
<ƒ⁄ <Íï^π] <ha <ª <l]ÜiÁj÷]
<‡ËÖ^È�÷] <ÿn≥ <:÷] <l^e^œfl÷]

<gÒ^œ£] <Ÿ^€¬Ê <∞âÇfl„π]Ê
<ÌÀÈæÊ <MLLL <òÀ} <·¯¬^e
<Ì“Üç <ãÈâ`j÷ <º�°Ê
<]Áâ <ÏàÈ€j⁄ <ÏÇËÇq <Ì√e^i
<H^ËàÈ÷^⁄ <ª <Ê] <ÏÖÁ ^«flâ <ª
<òÀ~fl⁄ <’3é⁄ <≈ÊÜé⁄Ê

J·^e^È÷]<ƒ⁄<ÃÈ÷^”j÷]
<Í¬^flí÷] <’Üvj÷] <2q] <ÇŒÊ
<Ÿ^€¬Ê <∞âÇfl„π] <ÿfŒ <‡⁄
<òËÖ`i <Ó◊¬ <Ì“Üé÷] <gÒ^œ£]
<^7Á�â_ <DöÖ˜] <Ó◊¬ <‰Ò^œe]E
<‡ËÜéi<ª<›^Ë_<Ì√ñf÷<ÿ⁄^”÷^e
<±c <Ì⁄Á”£] <Ü�ï]<^∫<HŸÊ˜]
<ÌÈ¬^flí÷]<l]]Üq˝]<ƒÈ∂<ÃŒÊ
<‹È”vj÷] <±c <∞ Ü�÷] <ÏÅ^ÈŒÊ

J›à◊π]
<òÀ} <å^jfi]Á“ <ŸÊ^†Ê
<Ó◊¬] <^„fi] <ŸÁœi<:÷] <^„ÀÈ÷^”i
<ÃÈ÷^”i <‡⁄ <ÌÚπ] <ª <NL <{e
<Ì÷Ê^¶Ê <HÌä ^flπ] <l^“Üé÷]
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <ÏÇuÁ÷] <Ó◊¬ <Õ^Àj÷˜]
<<Ün“] <lÜä} <^„fi] <ŸÁœi <:÷]
<Í÷]3â] <Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NLL
<<›^√÷]<ª<DÍ“4⁄]<Ö˜ÊÅ<NLSE
J·]ÜËàu<OL<ª<Í„jflπ]<Í÷^π]

ÊaÏÇa@Òçº@p˝´
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<^⁄<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
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Merrylands
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åá„˝Ì7fl
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 St, 
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ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈfl“<ÿe^œ⁄

fiÏjì„bi

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudfl@ZÎb�‰†
<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÷]<‡¬<∞◊ ^∆

<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê
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<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìfl¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áfl÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘]
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je

Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷
<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^fl÷] <Ÿ^ŒÊ
<l^íí~π] <Ìfl¢> <·c <·^Èe <ª
<Ì÷^âÖ <k◊âÖ_ <HÌÈ¬^ Ç÷]
<H^flÒ]Ç¬_Ê <^flÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ
<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí° <2¬
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ≥
<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ]
<‰fi_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^fl≠Ö^i<ª
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈfi]àÈπ]<^„„q]Ái
<h^äu<Ó◊¬<–ÀflË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ“
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g´
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj÷]
<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π]

J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ]
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄
<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í÷]
<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìflr◊÷]<^„j÷ �Á⁄<:÷]
<ÿÈe <DÌflr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç_>
<›ÖÁfi <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»fiÁË
<Ìflr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ
<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó◊¬
<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~j÷
<JÎÖ^¢] <›^√◊÷ <ÿËÁ€j÷] <]Ñ7
<Ñfl⁄ <kíí} <Ìflr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS<›^√÷]

<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j“
<·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^fl÷] <2j¬]Ê
<Í⁄^fljπ] <ÎÊÁfl÷] <Ö^éjfi˜]>
<Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
<^„fl⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ]
<HÏ4�}<Ì€øfi_ <^„”◊j≥<:÷] <‘◊i
<ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
<hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ∑_
<ª <å^∑Ê <H·^flf÷ <ª <!]
<ª<Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê <HÏà∆
<]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ

J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄˙÷
<ÂÑ‚ <ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
<0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áfl”j÷]
<—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]
<·Á”i<^€flË_Ê <hÜ�ñπ]<ºâÊ˘]
<·Áflõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄˘] <l]Áœ÷]
<ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄˘]
<–Èf�i <Ó◊¬ <Ç¬^äi <l^íí~π]
<h]Áfl÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ÷]
<^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄˘]

J>^„Èflõ]Á⁄Ê
<l^Ë˜Á÷]<kfl◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
<Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„fi_ <ÏÇvjπ]
<ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øfli <ÎÑ÷]
<Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë_
<ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^flπ <ÌËÜífl√÷]
<ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç^√÷]
<Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰fic <k÷^Œ
<HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç√÷
<k„qÊ<:÷]<l]Å^œjfi˜]<Ç√e<‘÷ÉÊ
<l]Ü≥ˆπ] <ª <ÿÈÒ]Üâc <±c

JÌœe^ä÷]
<·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊ
<ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
<Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁfi^€“^⁄ <ÃËáÁq

<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£]
<Çfi]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈfi
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_

JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
<‡�flç]Ê <·c <åÁfi^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë
<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^flπ <l]Ü≥ˆπ]
<›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰fi˘><NLLM
<ÌÈ⁄^ä÷] <ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj÷] <›Ç√÷

J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜfi<˜Ê
<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çfi]2È◊Èq <kfuÖÊ
<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_
<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}]
<Ç√e> <’ÖÁËÁÈfi <ª <O <·^eÖÊÅ
<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ  <›^Ë_
<Ìfi^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7

J>^“4⁄˘
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE

JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄^√÷]
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kfi^“Ê
<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ
<:÷] <l]Å^œjfi˜] <gfäe <–e^ä÷]
<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi

J∞ÈflÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ
<Íπ^√÷] <Ü≥ˆπ]>{e <�̂È5Ö
<ÇŒÊ<>NLLM<ÌËÜífl√÷] <Ìñ‚^flπ
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjfi]<‰j◊◊°
<Ç„ç <^€“ <ÅÁqÁ÷] <ª <^„œ£Ê
<Ö^”fic <NLLU <›^¬ <Ífi^n÷] <Ü≥ˆπ]
<ÎÇ∑_ <ÅÁ€¶ <Ífi]ÜË˝] <ãÈÒÜ÷]
<�̂⁄Ár‚Ê <ÌËá^fl÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^®

JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<�̂ÀÈfl¬

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
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<^È÷Áq <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k√ ]Å
<ª<Í¬^flí÷]<|^fl¢]<‡¬<ÅÖ¯È∆
<hÁe <^¬Å <·] <Ç√e <Ÿ^€√÷] <hàu
<Í÷^€√÷] <]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <’Á‚
<]ÖáÊ <ãÈÒÖ <ŸÁõ]E <–e^ä÷]
<HDgíflπ] <]Ñ‚ <ª <Í÷^€¬
<·^€ñ÷ <l^u¯ë] <]Üq] <±]
<hàu <Å^v{{i˜] <ÏÁ{{{Œ <–fl} <›Ç¬

JŸ^€√÷]
<’Á‚ <ÇÈä÷] <ÏÁ¬Å <Ì◊‚^rj⁄Ê
<k÷^Œ <l^e^œfl÷] <ÉÁÀfi <ìÈ◊œj÷
<Ì“]Üé÷] <·] <]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ
<Ÿ^€√÷] <hàuÊ <l^e^œfl÷] <∞e
<HÍï^π]<ª<ÇÈq<ÿ”ée<k◊€¬
<ª <‘÷Ñe <›^Èœ÷] <ÿë]ÁjâÊ

Jÿfœjäπ]
<·]<Çœj¬]»<ÅÖ¯È∆<Ìäfi˚]<k÷^ŒÊ
<Ì€„⁄Ê<Ï4f“<ÌÈe^œfi<Ì“Üu<^flËÇ÷
<ÿÈn€j÷Ê <Í÷]3â˘] <ƒ€jr€◊÷
<JJÿ⁄^√÷] <g√é÷] <l^q^Èju]
<±]<^Àj“<HÌÈe^œfl÷]<Ì“Ü£]<^„fi]
<^√⁄<^eÖ^u<Ÿ^€√÷]<hàu<ƒ⁄<Ãj“
<Jÿ€√÷] <l]Ö^Èj}] <‡⁄ <^í◊°Ê
<Ì◊ë]Á⁄ <±] <·Áf‚]É <‡©Ê

J«|^À”÷]
<–e^ä÷] <ÌË˜Á÷] <ÜËáÊ<‹¬Å<ÇŒÊ
<‘fi]Ü  <à◊ËÊ <pÊ^â <ÁÈfi <ª
<^È¬]Å <’Á‚ <ÇÈä÷] <ÖÁiÖ^â
<ª <Å^†˜] <l]Áë] <ìÈ◊œj÷
<ª<QL<‡⁄<<<Ÿ^€√÷]<hàu<≈^€jq]

JÌÚπ]<ª<NL<±c<ÌÚπ]
<’Á‚» <ÖÁiÖ^â <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<Í‚<l^e^œfl÷]<Hÿ⁄^”÷^e<–u<Ó◊¬
<Ó◊¬ <^„iÜ�ÈâÊ <ì�◊œi <ÏÇ¬^Œ
<ÏÅ^u <xfíi<ÌÈ÷^€√÷] <l^⁄Á”£]

J«Ün“` <Ün“_<Ï4f“Ê
<ÌÈ◊”È‚»<·]<ÖÁiÖ^â<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
<l^u¯ëc<±c<t^j†<Ÿ^€√÷]<hàu
<±c <Ìq^ù <l^e^œfl÷]Ê <HÌËÖÑq
<Çu <Ó◊¬ <ÏÜ�Èä÷] <‡¬ <Í◊~j÷]
<hàuÊ<l^e^œfl÷]E<^€„fi_<Ê_<]Áâ

J«^√⁄<·^ŒÜ«Ë<ÕÁâ<DŸ^€√÷]
<Ãví÷ <’Á‚ <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄ <·]» <ã“^ 4 
<Ÿ^€√÷] <l^e^œfi <ÏÜ�Èâ<Õ^√ïc
<hà£] <JJŸ^€√÷] <hàu <Ó◊¬
<ƒ⁄ <^Àõ^√j⁄ <^€Ò]Å <·Á”Èâ
<Ÿ^qÜ÷] <‡⁄ <∞◊⁄^√÷] <0^í⁄

<‰fi]<;√Ë<˜<]Ñ‚<‡”÷Ê<H^äfl÷]Ê
<·˚]<ÿë^u<Á‚<^⁄<·Á”Ë<·_<g´

J«Å^†¯÷<–fi^}<‰fç<4m`i<‡⁄
<<oËÇu<ª<ÅÖ¯È∆<Ìäfi˚]<k÷^ŒÊ
<<kÈ”ËÜ”÷]<g√◊⁄<ª<H^m¯n÷]<^7
<ª <–u <Ó◊¬ <’Á‚ <ÇÈä÷] <·]
<4∆<Hhà£]<oËÇ†<±c<ÏÁ¬Ç÷]
<ÌÈ◊”È7]<l^u¯ëc<ÌéŒ^fl⁄<<·]
<ª <^„jéŒ^fl⁄ <lÜq <ÌÈäÈÒÜ÷]
<Ü„é÷] <hàv◊÷ <;õÁ÷] <Ü≥ˆπ]

JÍï^π]
<–u<Ó◊¬<hÁe» <ŸÁœi<k ^ï]Ê
<Ÿ^€√÷] <hàu <·] <ŸÁœË <·_ <ª
<gfä÷]<]Ñ7<JJoËÇ†<±c<Ìq^ù
<^flfrjâ] <;õÁ÷] <^fiÜ≥ˆ⁄ <ª
<^„Ò]Üq^e <lÜ⁄_ <:÷] <Ì√q]Ü€◊÷
<ã“]Üe <ÃÈjâ <^„e <›^Œ <:÷]Ê
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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

وادعاءاته«،  احملتل  أفكار  وتدحر 
العراق  »توحيد  إىل  إياها  داعيًا 
وأن ختيب أمل احملتل الذي راهن 
على أن يكون انسحابه سببًا يف 

حروب طائفية«.
»شعارنا  أن  إىل  الصدر  ولفت 
كان وال يزال إخوان سنة وشيعة 
وشيعة  سنة  وليس  الوطن  هذا 
مع  واحدة  يدًا  سنكون  بل  فقط 
مسيحيي العراق وطوائفه وأديانه 
كافة«، مطالبًا بأن »تكون املرحلة 
خطورتها  من  الرغم  على  املقبلة 
وننسى  للجميع  جديدة  صفحة 
احملسوبني  بعض  من  كان  ما 

علينا«.
وتابع الصدر »على الرغم من أننا 
سنبقى على أهبة االستعداد للدفاع 
عن الدين واملذهب والوطن لكن 
سنكون  أننا  سوى  يعين  ال  هذا 
نطاق  ضمن  املقبلة  املرحلة  يف 
اجلهاد النفسي والعملي والفكري 
حنمي  لكي  والعمراني  والثقايف 

ونبين وطننا وديننا وأنفسنا«.
وقال »أطلب من احلكومة العراقية 
املعتقلني  عن  تفرج  أن  املوقرة 
املقاومني الشرفاء فورا ومعاقبة 
كل من أساء للمقاومة ولسمعتها«، 
كانت  السابقة  املرحلة  أن  معتربا 
مرحلة مقاومة عسكرية وسياسية، 
داعيا إىل أن تكون املرحلة املقبلة 
مرحلة بناء وسالم للعراق وشعبه 
العار  »العار كل  أضاف  ودولته. 
العراقي  اجليش  قتل  من  لكل 
الشرف  كل  والشرف  وشرطته.. 
ملن مل يوجه سالحه لعراقي مدني 
وغريه ووجه سالحه للمحتل فقط، 
بدماء  أيديهم  تلطخت  من  داعيا 

األبرياء عن غري قصد  العراقيني 
والعودة  التوبة  إعالن  إرهاب  أو 
يف  وشارك  القويم.  الدين  إىل 
املهرجان عدد من الوزراء والنواب 
الدين، فضاًل عن ممثلني  ورجال 
اليت  العربية  الدول  من  عدد  عن 
ضد  احتجاجية  حركات  شهدت 
وتونس  مصر  )وهي  أنظمتها 
وليبيا والبحرين(، حبسب منظمي 

املهرجان.
مناصري  من  اآلالف  شارك  كما 
االحتفال،  يف  الصدري  التيار 
شباط  شهر  إىل  تأجل  الذي 
تزامن  أن  بعد  احلالي  )فرباير( 
االنسحاب مع ذكرى عاشوراء اليت 
مظاهر  عن  خالهلا  الشيعة  يبتعد 
ضمن  وساروا  كافة،  االحتفال 
تشكيالت عسكرية غري مسلحة يف 
العراقي  العلم  رافعني  الشوارع 
مشددة  أمنية  إجراءات  وسط 

تتخذها قوات اجليش والشرطة.
 2003 العام  بعد  العراق  وشهد 
ومجاعات  فصائل  وانتشار  ظهور 
البعض  عليها  أطلق  مسلحة 
يف  العراقية،  املقاومة  بفصائل 
باجلماعات  آخرون  وصفها  حني 
اإلرهابية، ولبعض هذه الفصائل 
توجهات دينية واضحة، ولبعضهم 
اآلخر توجهات قومية، وبعضهم ذو 
توجهات دولية أو إقليمية. وأعلنت 
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
عدد  خطة خلفض  امس  من  اول 
ببغداد،  سفارتها  يف  العاملني 
حاليًا  ألفًا   16 وجود  أكدت  فيما 

بني دبلوماسيني ومتقاعدين.
اىل ذلك، طالب مستشار القائمة 
بيان  يف  عاشور  هاني  العراقية 

اخلطاب  توحيد  اىل  امس،  نشره 
الوطين، وحتقيق الشراكة العادلة 
إدارة  يف  السياسية  للقوى 
إىل  الصراع  البالد، وعدم حتويل 
داخل البيت العراقي الن ذلك«من 
شأنه ان يهدد بقاء العراق موحدا 

ومستقال ».
وحض القوى السياسية العراقية 
الوطنية  املصلحة  »تغليب  على 
خالل  من  أخرى  مصلحة  أي  فوق 
العراقي  القرار  استقاللية  تأكيد 
وراء  اجنرافه  وعدم  وحياديته 
اإلقليمي،  الصراع  أقطاب 
العراق  يكون  ان  دون  واحليلولة 
جتعله  قد  جديدة  صراع  ساحة 
 .« والتقسيم  للنهب  عرضة 
وحذر من ان حالة االحتقان اليت 
»تشهدها املنطقة اإلقليمية تشري 
إىل احتمال اقرتاب نشوب صراع 
املنطقة  امن  يزعزع  قد  كبري 
دويالت  إىل  ويفتتها  بالكامل 
ضرورة  على  وشدد  صغرية«. 
الصراع  دائرة  العراق من  »إخراج 
على  احملافظة  خالل  من  تلك 
استقاللية قراراته وتأكيد شراكته 

السياسية ووحدته الوطنية ».
يكون«  ان  ضرورة  على  واكدد 
للقوى  العام  الوطين  املؤمتر 
عقده  املزمع  العراقية  السياسية 
خالل األيام املقبلة نقطة حتول يف 
تاريخ العراق من خالل تأكيد وحدة 
اخلطاب  وتوحيد  السياسية  قواه 
الوطين وشراكة اجلميع يف محاية 
دوامة  يف  انزالقه  ملنع  العراق 
منطلقا  ستكون  إقليمي  صراع 
وجغرافية  سياسية  لتغيريات 

واجتماعية كبرية«. 

هيغ: ال خطط لتسليح الثوار 
السوريني

اعلن وزير اخلارجية الربيطاني وليام هيغ ان بالده ليس لديها خطط 
الرئيس بشار  الثوار السوريني الذين حياولون اسقاط نظام  لتسليح 

االسد.
وشدد هيغ على ان بريطانيا ليس لديها النية للتدخل يف االزمة داخل 

سوريا حيث يواجه معارضو االسد محلة قمع عنيفة من جانب النظام.
واضاف »اننا بالطبع ال خنطط لتدخل عسكري« ولكنه رفض يف الوقت 

نفسه تأكيد ان بريطانيا لن تشارك يف أي عمل عسكري يف سوريا.
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العام  األمني  مساعد  استبعد 
بن  أمحد  العربية  الدول  جلامعة 
حلي استخدام التدخل العسكري 
فيما  السورية.  األزمة  حل  يف 
أن  من  أمريكي  مسؤول  حّذر 
إىل  يضطر  قد  الدولي  اجملتمع 

عسكرة األزمة يف سوريا.
مع  مقابلة  يف  حلي  بن  وقال 
ان  االول،  امس  »سوا«  راديو 
على  هو  العربي  التحرك  »كل 
وعلى  الديبلوماسي  املستوى 
احلكومة  بني  التقريب  مستوى 
هذه  ملعاجلة  املعارضة  وبني 
وبدعم  سوري  إطار  يف  األزمة 

عربي وبالتالي تعاون دولي«.
أو  العنف  موضوع  »أما  اضاف 
فأعتقد  العسكرية  العمليات 
أن  أعتقد  وال  مستبعد  هذا  أن 
ألن  ذلك،  يرغب يف  من  هناك 
كان  سواء  عسكري  تدخل  أي 
عربيا أو إقليميا أو دوليا سيعقد 
األمور وستكون له عواقب وخيمة 
وال أعتقد أن هناك من يدعو إىل 
جملس  أعضاء  حتى  اخليار  هذا 
األمن واجملتمع الدولي أعتقد أن 
الكل يدرك أن التدخل العسكري 
العنف  أن  جند  اآلن  مستبعد. 
أن  وجدوا  واملراقبون  يتصاعد 
مهمتهم ليست كما مت حتديدها 
وهلذا  الربوتوكول  يف  هلم 
تضمنت املرحلة األوىل جتميعهم 
يف العاصمة دمشق، ثم املرحلة 
الثانية الذهاب يف إجازة إىل أن 
يقرر جملس اجلامعة األحد املقبل 
بالنسبة  القادمة  اخلطوة  هي  ما 

ملهمتهم«.
وأوضح ان »جملس اجلامعة كان 
قد قرر أنه ال بد من إعادة حتديد 
املراقبني  بعثة  مهمة  طبيعة 
دعمها  وكذلك  دورها  وتعزيز 
من  خبربة  ورمبا  كبرية  بأعداد 
أن  اعتبار  على  املتحدة  األمم 
هذا هو املطلوب إذا كان هناك 
املرحلة  يف  ملهمتهم  استئناف 
مع  ذلك  يتزامن  حبيث  املقبلة 
بني  السياسية  العملية  إطالق 

املعارضة واحلكومة السورية«.
وذكر ان »هذا مؤمل ومقلق وحنن 
نتابع سقوط العديد من الضحايا 
أن  اآلن  وأعتقد  يوم.  كل 
املوضوع مل يصبح مقتصرا على 
يتعني  بل  والنداءات،  الدعوات 
يتخذوا  أن  اخلارجية  وزراء  على 
مواقف قد تكون عملية وبالذات 
بالتنسيق مع كافة األطراف اليت 
السوريني  مساعدة  إىل  تسعى 
على وقف محام الدم وأعتقد أن 
كبرية  مسؤولية  عليهم  الوزراء 
جهود  وهناك  اجملال  هذا  يف 
وقال  الدولي«.  املستوى  على 
باحلركة  اخلاصة  »التطورات  إن 
سيكون  العنف  أو  السياسية 
مثار مناقشات عندما تعقد اللجنة 
الوزارية املعنية بتطورات الوضع 

يف سوريا اجتماعها«.
افادت صحيفة  أخرى،  جهة  من 
بان  امس،  تليغراف«  »دايلي 
»املسؤول، الذي مل تكشف عن 
بارز  بأنه  وصفته  لكنها  هويته 
بوزارة اخلارجية األمريكية، أبلغها 

أن البيت األبيض يريد استنفاد 
الديبلوماسية،  اخليارات  مجيع 
واشنطن  يف  النقاش  أن  غري 
الديبلوماسية  عن  بعيدًا  حتول 
قيام  منذ  قوة  أكثر  عمل  باجتاه 
روسيا والصني باستخدام الفيتو 
املزدوج ملنع اصدار قرار مبجلس 

األمن الدولي يدين سوريا«.
الوسطى  »القيادة  أن  واضافت 
بدأت  األمريكية  الدفاع  بوزارة 
لقدرات  داخلية  أولية  مراجعة 
يف  العسكرية  املتحدة  الواليات 
يف  مسؤول  وصفها  املنطقة، 
شأنها  من  عملية  بأنها  الوزارة 
أن توّفر خيارات للرئيس باراك 
تبنيها«.  طلب  ما  إذا  أوباما 
القرار  »صانعي  ان  واوضحت 
نقطة  يف  بأننا  بعد  حيددوا  مل 
هناك  تزال  ال  لكن  الالعودة، 
يتعلق  األمر  يف  ما  وكل  نافذة 
بأن هذه النافذة تنغلق، وال اعرف 
كم من الوقت سيمر قبل أن يبدأ 
الناس النظر إىل اخليارات األخرى 
على الطاولة ألنه لن يكون هناك 
أي شيء. حنن بالتأكيد ال نريد 
هذا  وسنتفادى  الوضع  عسكرة 
األمر إذا كان ذلك ممكنًا، لكن 
هذا االحتمال يبدو متعذرًا بشكل 
متزايد«. وقال »هناك دائمًا أمل 
يف أن نتمكن من حل هذه األزمة 
حرب  إىل  تتحول  أن  دون  من 
أهلية واسعة النطاق ومن دون 
استخدام القوة، لكن هذا يتطلب 
توجيه دعوة ايقاظ للرئيس بشار 

األسد«.

الواليات املتحدة تريد استنفاد مجيع اخليارات الديبلوماسية

بن حلي: التدخل العسكري يف سوريا مستبعد متامًا
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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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J�̂€ju<g◊�÷]<ò 4ä 

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% - 
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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 
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<ÏÇËÇç <Ìä ^fl⁄ <^ñË_ <^€7Áu
<ÎÑ÷] <Ífi^flf◊÷] <ÕÜ�÷] <ƒ⁄
<Ì÷^fŒ<±c<ÌËÜvf÷]<ŸÁœ£]<Çj≥
<H‘÷É <±c <Ãï_ <J‰Úõ]Áç
<^‚Üøjfli<:÷]<^È“Üi<ƒ⁄<Õ¯§]
<Ìfl}^â <ÌÈâ^⁄Á◊eÅ <l^�¶
<‘”Àj÷]Ê <HÇËÇ¢] <›^√÷] <ª
<î2Œ <ª<Í◊}]Ç÷] <Íâ^Èä÷]
<ê^€”fi˜]Ê <Å^äÀ÷] <Ï]á]Á≤
<Ì◊Èí£] <·Á”i <HÎÅ^íjŒ˜]
<ª<·Á”Èâ<«MN<’Á◊e«{÷]<·_
<ÏÇËÇq<ÜiÁi<Ì�œfi<HNLMN<›^√÷]
<Ìœ�flπ] <Ì�ËÜ} <±c <Õ^ñi
J·^“Üe <Ì‚Á  <Ó◊¬ <ÌÀŒ]Á÷]
الغاز القبرصي في «بلوك ١٢»: 

نعمة أم نقمة؟
قد  التوحيد  مفاوضات  جمود 

له إلى خالف جديد يحوّ
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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

حذر املفيت العام للقدس والديار 
املسجد  خطيب  الفلسطينية، 
حممد  الشيخ  املبارك،  األقصى 
أعضاء  دعوة  خطورة  من  حسني، 
من حزب الليكود اليميين القتحام 
لبناء  املبارك،  األقصى  املسجد 
»اهليكل« مكانه، وذلك يوم األحد 

املقبل.
ونبه املفيت، يف بيان لدار اإلفتاء، 
خطورة  إىل  االلو،  امس  أصدرته 
هذه الدعوة خاصة أنها تصدر من 
الذي  الليكود  حزب  يف  أعضاء 
يقود احلكومة اإلسرائيلية احلالية، 
مؤكدا أن سلطات االحتالل ترعى 
تعيث  اليت  املتطرفة  اجلماعات 
األقصى  املسجد  يف  فسادا 

وباحاته.
سلطات  بسماح  املفيت  وذكر 
يف  بالتجوال  جلنودها  االحتالل 
املبارك  األقصى  املسجد  ساحات 
عرب  وذلك  العسكري،  بلباسهم 
على  تسيطر  الذي  املغاربة،  باب 
وبني  السلطات،  هذه  به  التحكم 
املفيت أن االحتالل يستغل بشكل 
العربي  االنشغال  حالة  سافر 
الدولي  والصمت  واإلسالمي 
لتحقيق  الفلسطيين  والشرخ 
أن تسفر عن  اليت خنشى  مآربه، 
باملسجد  الفادحة  األضرار  إحلاق 

األقصى املبارك.
االحتالل  سلطات  املفيت  ومّحل 
املس  عواقب  عن  املسؤولية 
العامل  وناشد  االقصى،  باملسجد 
أمجع حبكوماته ومنظماته ومؤسساته 
عن  إسرائيل  ثين  على  العمل 
هكذا خمططات تهدف إىل طمس 

وتشريد  القدس  مدينة  هوية 
التحرك  بضرورة  مطالبا  أبنائها، 
العاجل ملنع هذه االعتداءات ضد 
ومقدساته،  الفلسطيين  الشعب 
الفلسطيين  الشعب  أبناء  ومطالبا 
الرحال  وشد  أرضه،  يف  بالرباط 
ما  املبارك  األقصى  املسجد  إىل 

استطاعوا إىل ذلك سبيال.
بطريركية  اعتربت  ذلك،  اىل 
من  جمموعة  اعتداء  أن  القدس، 
املستوطنني املتطرفني على دير 
الغربية،  القدس  يف  املصلبة 
اإلنسانية  ضد  »جرمية  أيام،  قبل 
وانعكاس لروح العنصرية والعنف 
مرتكيب  أفعال  على  تسيطر  اليت 

مثل هذه اجلرائم«.
وسائر  القدس  بطريرك  وقال 
واألردن  فلسطني  أعمال 
جرائم  إن  الثالث،  ثيوفيلوس 
ترتكبها  اليت  املتكررة  الكراهية 
إىل  تنتمي  إرهابية  جمموعات 
اإلسرائيلي  التطرف  معسكر 
املسيحية  املقدسة  األماكن  حبق 
متسكنا  من  تزيد  واإلسالمية، 
احملافظة  يف  وسياستنا  حبقوقنا 
األصيل  املسيحي  الوجود  على 
يف القدس ويف أي مكان آخر من 

األراضي املقدسة«.
الروم  »بطريركية  أن  وتابع 
مستهدفة  باتت  األرثوذكس 
هذه  قبل  من  واضح  بشكل 
قامت  اليت  اإلرهابية  اجملموعات 
بارتكاب  شهرين  من  أقل  قبل 
جرمية أخرى حبق كنيسة مار يوحنا 
املعمدان على ضفاف نهر األردن، 
وأن مسلسل اجلرائم اهلمجية هذا 
هو ترمجة إلفالس هذه اجملموعات 

اليت جلأت إىل العنف حبق الكنيسة 
يف  فشلت  بعدما  الدين  ورجال 
لدفعنا  املتنوعة  ضغوطاتها 
للتعاون معها على حساب حقوقنا 
مقدساتنا  يف  والدينية  الوطنية 

وعقاراتنا األرثوذكسية«.
الرتهيب  »نهج  أن  على  وشدد 
اجملموعات  هذه  إليه  تلجأ  الذي 
يتخذ أشكاال خمتلفة، باإلضافة إىل 
العنف، حيث عمدت هذه اجملموعات 
ومن يعمل حلسابها يف السنوات 
مسعة  تشويه  على  املاضية 
الكنيسة عن طريق بث اإلشاعات 
اجلرائد  صفحات  على  املغرضة 
وبأقالم  ألسن  وعلى  اإلسرائيلية 
املتساوقني معها، بهدف إضعاف 
لالستسالم،  ودفعها  الكنيسة 
لكن إمياننا باهلل وحبقنا مكننا من 
الصمود واالنتصار على كل هذه 

احملاوالت«.
كما طالب بطريرك القدس بفتح 
حتقيق رمسي ملعرفة هوية اجلناة 

وتقدميهم للمحاكمة.
يف القدس احملتلة ايضا، هدمت 
االحتالل  لبلدية  تابعة  جرافات 
صباح امس، منزال يعود للمواطن 
جنمة  أبو  الدين  عز  املقدسي 
مبنطقة وادي الدم حبي بيت حنينا 
مشال مدينة القدس احملتلة حبجة 

البناء دون ترخيص.
قوة  إن  عيان،  شهود  وقال 
رافقت  االحتالل  جنود  من  معززة 
احلراسة  هلا  ووّفرت  اجلرافات 
عسكريا  طوقا  وضربت  واحلماية 
حتى  املنزل  حميط  حول  حمكما 

االنتهاء من عملية اهلدم.
االحتالل  جرافات  هدمت  كما 
بركسا  االول،  امس  اإلسرائيلي 
سكنيا يعود لعائلة الشويكي يف 
مشال  اجليب  بقرية  اخلاليلة  حي 
األرض  وجرفت  القدس،  غرب 
بالكامل،  الربكس  عليها  املقام 
واملزروعات  األشجار  ودمرت 

منها.
سورا  االحتالل  قوات  هدمت  كما 
للفلسطيين  تابعة  ألرض  حول 
دون  البناء  حبجة  مربوكة  سامر 

ترخيص.
اإلسرائيلية  االحتالل  قوات 
فلسطينيني  عشرة  امس  اعتقلت 
بينهم  من  الغربية،  الضفة  يف 
قياديان يف حركة »محاس«، هما 
فازع صدقي صوافطة )40 عاما( 
 36( صوافطة  مصطفى  ونادر 

عاما( بعد مداهمة منزليهما.
فلسطينيني  ثالثة  اعتقلت  كما 
الضفة  مشال  جنني  مدينة  يف 
الغربية، بينما اعتقل اثنان آخران 
يف رام اهلل, واعتقل عدد آخر من 
الضفة  جنوب  اخلليل  يف حمافظة 

الغربية.
مراكز  إىل  املعتقلون  ونقل 
سلطات  قالت  فيما  التحقيق، 
مطلوبون  املعتقلني  إن  االحتالل 

ألجهزتها األمنية.
ففي حمافظة اخلليل، جنوب الضفة 
االحتالل  قوات  أجرت  الغربية، 
تفتيش  عمليات  اإلسرائيلية 
يف  الفلسطينيني  مبنازل  واسعة 
مشلت  باملدينة،  القدمية  البلدة 
ختللها  املنازل،  من  كبريا  عددا 
عمليات احتجاز للعائالت يف غرفة 
واحدة لساعات، والعبث مبحتويات 
منازهلم، كما فتش جنود االحتالل 
منطقة  يف  سنينة  أبو  أنور  منزل 
ملدينة  اجلنوبية  باملنطقة  القطيم 

اخلليل.

قوات االحتالل تهدم منزلني يف القدس وتعتقل 12 فلسطينياً يف الضفة

مفيت فلسطني حيذر من خطورة الدعوة اىل اقتحام املسجد األقصى
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مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي 
للحصول على اجلنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:

*املحامية بهية ابو حمد*

1. Who was the first 
governor of the colony 
of New South Wales?
1) Captain Philip 
Arthur
2) Captain Arthur 
Philips
3) C o m m a n d e r 
John Cook
4) Captain Arthur 
Philip

2. In what year were the 
colonies united into a 
federation of states?
1) 1788
2) 1915
3) 1851
4) 1901

3. The COAG has been 
set up to
1) to review and interpret 
laws
2) collect taxes from 
citizens and businesses
3) organise federal 
elections
4) encourage cooperation 
between the levels of 

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

هائل  وارتباك  خلط  هناك 
اجلالية  أفراد  بني  يتداول 
لزواج   « بالنسبة  األثنية 
الزواج  و«  األجانب«, 
مفهوم  أن  حبيث  املدبر«, 
زواج  بهكذا  االعرتاف 
زال  ال  اهلجرة  ألغراض 
اإلدراك.  وصعب  غامضا 
املفهوم على  سأوضح هذا 

النحو املبني أدناه:   
الزواج املعقود خارج 

اسرتاليا
مانع  من  هناك  ليس 
عقد  زواج  بأي  باالعرتاف 
ألغراض  اسرتاليا  خارج 
يلتزم  إن  بشرط  اهلجرة, 
الشروط  املذكور  الزواج 

التالية:
القانونية  الشروط  أوال–   
البلد  يف  واملتبعة  احمللية 
الذي عقد فيه, على سبيل 
الزواج  عقد  إذا  املثال, 
يكون  إن  جيب  لبنان,  يف 
الزواج املذكور فد استوفى 
املتبعة  القانونية  الشروط 

يف لبنان
الزواج  خيرق  ال  إن  ثانيا– 
املتعلقة  القواعد  املذكور 
كتعدد  االسرتالي  بالقانون 
الزواج  أو   , مثال  الزجيات 
زواج  أو   , األقارب  بني 

القاصر.
الزواج املرتب 

رتب  إذا  الزواج  هذا  أن 
أو  األسرة,  أفراد  قبل  من 
أشخاص أخرى, ال يعين بأنه 
يعترب إلغراض اهلجرة كزواج 
خدعة, حبيث أن هذا الزواج 
يف  به  ومعرتف  شائع  هو 
العامل,  يف  عديدة  بلدان 

ويعقد طبقا للتقاليد املعرتف 
بها يف تلك البلدان. 

اإلملام  اهلجرة  لدائرة  أن   
املعرتف  بالتقاليد  الكامل 
املذكورة,  البلدان  يف  بهم 
الزواج  عقد  وبكيفية 
مبوجب  به  واالعرتاف 
والتشريعات  القوانني 
واألنظمة املعتمدين يف هذه 
إذا- أن هكذا زواج  البلدان – 
ال يصنف إطالقا بزواج خدعة 
طاملا استطاع طريف الزواج 
بأنهم  اهلجرة  لدائرة  اإلبراز 
تامة,  بقناعة  عليه  أقدموا 
حقيقية,ووافقوا  وموافقة 
ضمن  عقده  على  الحقا 
العائدة  واألنظمة  التقاليد 

لبلدهم األم.  
كيف تعرتف دائرة 

اهلجرة بزواج األجانب؟ 

على  اهلجرة  دائرة  ترتكز 
العائدة يف كتيب  النصائح 
واإلجراءات  النصائح  دليل 

كيف تقيم دائرة اهلجرة »زواج األجانب« و «الزواج املدبر« 

government

4. The House of Review 
is the same as
1) The High Court
2) The Assembly
3) The Senate
4) The House of 
Representatives

5. How many senators 
are elected from each 
state?
1) 2
2) 12
3) 1
4) 16

التفسري   « , والذي يعطي 
القانوني« و

بزواج  االعرتاف«  كيفية   «
املبني  النحو  غلى  األجانب 

أدناه:
 زواج األجانب

عقد  بأنه  يعين  الزواج  هذا 
اسرتاليا,  خارج  رمسيا 
االسرتالي,  للقانون  وخالفا 
يلتزم  مل  أخر  مبعنى  إي 
األسرتالي  الزواج  لقانون 
اجلدير  من   .1994 لعام 
املعقود  الزواج  بان  التنبه 
قبل  من  اسرتاليا  يف 
الدبلوماسيني وفقا لقوانني 
حكومة أجنبية قد صنف أيضا 
انه  » مع  األجانب  بزواج   «

قد مت عقده يف اسرتاليا.
بزواج  االعرتاف  كيفية 
األجانب وفقا لقانون اهلجرة 

لعام 1958
إذا  بالزواج  االعرتاف  يتم   
صنف يف البلد الذي مت فيه 
 – صاحل«   بزواج   « عقده 
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إذا, أن الزواج الغري معرتف 
فيه  مت  الذي  البلد  يف  به 
عقده بأنه » زواج رمسي » 
مبوجب قانون الزواج السائد 
فان  املذكور,  البلد  يف 
االسرتالي  اهلجرة  قانون 
لعام 1958, وقانون الزواج 
ال   ,1994 لعام  االسرتالي 
على  زواج  بهكذا  يعرتف 

اإلطالق .
الزواج املدبر

قبل  من  املدبر  الزواج  أن 
أو  األقرباء,  أو  األهل, 
غريهم, ال يؤثر على طريقة 
االعرتاف به من قبل دائرة 
اهلجرة أال إذا تأكدت األخرية 
مل  الزواج  طريف  احد  بان 
يعطي »املوافقة احلقيقية » 
له و ذلك مبوجب بند 11 من 
 1994 لعام  الزواج  قانون 
.من اجلدير التنبه بان دائرة 
العالقة  تقيم  قد  اهلجرة 
تشريعات  مبوجب  الزوجية 
واليت    1994 لعام  اهلجرة 
حقيقي  وجود  على  تنص 
بصورة  الزوجية  للعالقة 

متبادلة, وحصرية.
جيب  أعاله,  إىل  بالرجوع 
بان  القارئ  عزيزي  عليك 
املعقود  زواجك  بان  تتأكد 
استوفى  قد  اسرتاليا  خارج 
الشروط القانونية, واحمللية 
الذي عقد  البلد  املتبعة يف 
به  االعرتاف  بغاية  فيه, 

مبوجب القانون االسرتالي.

وإبراهيم  العمر،  حممد  حسني 
رجال  ثالثة  احلدبا  وعمر  صبوح، 
هم  لبناني  أصل  من  اسرتاليني 
ساحة  على  حاليًا  شهرة  األكثر 
متت  بعدما  اللبناني  القضاء 
إدانتهم منذ أكثر من عام جبرائم 

متعلقة باالرهاب يف بريوت.
ووفقًا لتقارير احلكومة الفيدرالية 
الثالثة  املتهمون  قام  االسرتالية 
مناشدين  اإلدانة  حكم  باستئناف 
يف  اللبنانية  العسكرية  احملكمة 
بريوت اإلفراج عنهم ومن املنتظر 
االفراج عنهم بـ »كفالة« بعد جلسة 

االستماع.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
ادانة  متت  انه  والتجارة  اخلارجية 
حمكمة  قبل  من  صباغ  حسني 
حتى  معروف  غري  ومكانه  لبنانية 

اآلن.
اللبنانية  السلطات  ان  ُيذكر 
االستئناف يف  وافقت على طلب 
وتسمح  املاضي،  الثاني  كانون 
بتلقي  اجلميع املساعدة القانونية 

من القنصلية االسرتالية.
تعود األحداث إىل عام 2007 بعدما 
اللبناني«  »اجليش  قوات  داهمت 
أفراد حركة »فتح االسالم« اإلرهابية 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.
األمنية  التقارير  أفادت  وقد 
يف  اعمال  رجل  هو  »العمر«  ان 
مطار  يف  ايقافه  مت  سيدني،  

بريوت اثناء استعداده للسفر اىل 
اسرتاليا يف متوز من عام 2007، 
العمر  علي  حممد  اقرباء  احد  وهو 
عقوبة  مدة  حاليًا   يقضي  الذي 
السجن  عاما يف  ال تقل عن  21 
بوالية نيو ساوث ويلز ملشاركته 
قنبلة  الذخرية وصناعة  يف جتميع 

للتحضري ألحد االعمال االرهابية.
ويف تقريرها حلقوق االنسان عام 
اخلارجية  »وزارة  أفادت    2008
قامت  االمن  قوات  ان  االمريكية« 
العمر يف  بكسر فك حسني حممد 

املعتقل. 
احملكمة  من  مقرب  مصدر  وقال 
صبوح  أما   « اللبنانية  العسكرية 
يف  املستثمرين  احد  كان  فلقد 
كان  والذي  املالي،  التخطيط 
الشباب  »مركز  مؤمترات  حيضر 
االسالمي الراديكالي العاملي« يف 
ليفربول ويعترب اهم عضو يف يف 
اجملموعة االسرتالية اليت هلا عالقة 

حبركة » فتح االسالم«.
اجملموعة  ان  املصدر  واضاف 
نشاطاتها  بدأت  اليت  االسرتالية 
قد  سنوات   10 قبل  لبنان  يف 
استأجرت ناديا رياضيا يف مدينة 
طرابلس مشال لبنان واجروا هناك 
العسكرية  التدريبات  من  جمموعة 

واحملاضرات الدينية.
صحيفة  اوضحت  آخر  جانب  على 
هلا  سابق  تقرير  يف  »اهلريالد« 

اللبنانية  املخابرات  ضباط  ان 
وجدوا 500 كيلوغرام من االسلحة 
البنادق  تشمل  اليت  واملتفجرات 
اليدوية  والقنابل  واملسدسات 
وااللغام  الرشاشة  واملدافع 
طرابلس  يف  كاراج  يف  االرضية 
والذي استأجره سائق سيارة اجرة 
»تاكسي« سابق يف مدينة سيدني 

من احلدبا.
من  املقرب  املصدر  وأوضح 
احملكمة انه السباب سياسية قامت 
عن  باالفراج  اللبنانية  السلطات 
اعضاء من حركة »فتح االسالم« مت 
اعتقاهلم يف الوقت نفسه الذي مت 

اعتقال فيه الرجال االسرتاليني.
جتدر اإلشارة إىل ان حركة  »فتح 
االسالم« حرضت على أعمال العنف 
البارد«  »نهر  انتفاضة خميم  خالل 
والذي  لبنان  مشال  الفلسيطيين 
ُقتل فيه 165 جنديا و200 مسلح، 
كما تسببت يف مقتل ما يزيد عن 
900 شخص يف لبنان يف الفرتة 
ما بني 2006 و 2008 خالل عمليات 
سطو مسلح على البنوك وتفجريات 

ومداهمات عصابات.
صبوح  حمامي  رفض  جهته  من 
السابق » حممد املصري« وعائلته 

التعليق على احلدث.

ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

االسرتاليون من اصل لبناني املتهمون بالقيام جبرائم متعلقة باالرهاب 
يف لبنان يناشدون القضاء العسكري اإلفراج عنهم بكفالة

اعلنت اآلنسة هيذر ريدوت اليت 
تستلم عملها يف  عضوية جملس 
االسبوع  املركزي  البنك  ادارة 
والتوترات  التجاذبات  ان  املقبل 
تسبب  العمال  حزب  قيادة  يف 
لقطاع  اليقني  وعدم  الشك 
املصاحل واألعمال وقد ضاق هذا 
القطاع ذرعا بسياسات  كانبريا.

رئيس  اعالن  من  يوم  فبعد 
هتش  بي  شركة  ادارة  جملس 
بي بيليتون ماريوس كلوبرز بان 
على  كانت  العمال  حزب  قيادة 
ريدوت  اآلنسة  »راداري«، قالت 
راد  كيفني  حتدي  احتمال  ان 
زعامة جوليا غيالرد امر غري مفيد 

او مساعد.
ريدوت  اآلنسة  وصرحت 
الصناعة  جمموعة  رئيسة  وهي 
سي  بي  اي  لراديو  األسرتالية 
يتسبب  ذلك  ان  »اعتقد  قائلة 

حقا بعدم اليقني«.
كيل  طفح  »لقد  واضافت 
بسياسات  واالعمال  املصاحل 
هذا  أن  وأعتقد  كانبريا،  حكومة 

شعور بقية سكان اسرتاليا.
ومسائل  قضايا  »هناك  وقالت 
وأعتقد   .. ملعاجلة  حباجة  مهمة 
ال  السياسي  اخلطاب  طبيعة  أن 

يعطي قدرا من األمل«.
لتولي  فيه  تستعد  وقت  ففي 
منصبها اجلديد يف جملس إدارة 

املقبل،  األسبوع  املركزي  البنك 
قالت اآلنسة ريدوت انها تعتقد 
يف  ليس  املركزي  البنك  ان 
املشكالت  حل  من  ميكنه  وضع 
اليت تواجه الصناعات التحويلية.

االحتاد  سكرتري  قال  بدوره 
الوطين للعمال االسرتاليني بول 
هوز ان قرار البنك املركزي بابقاء 
سعر الفائدة الرمسي على ما هو 
عليه هذا الشهر وضع الشركات 

املصنعة يف خطر.
البنك  يضع  ان  املمكن  ومن 
الدوالر  على  ضغوطا  املركزي 
ألكوا  مثل  الشركات  ملساعدة 
االربعاء  أعلنت  اليت   ،)Alcoa(
الشركة  مصهر  تغلق  قد  أنها 
يف جيلونغ مما يؤدي اىل فقدان 

600 وظيفة.
لكن اآلنسة ريدوت رأت ان وضع 
نتيجة  كان   )Alcoa( الكوا  شركة 

جملموعة معقدة من املشاكل.
وقالت »الدوالر آخذ يف االرتفاع 
لفرتة  عال  على مستوى  والبقاء 
طويلة من الزمن .. ولكن لدينا 
اليت  االمور  من  عددا  أيضا 
أسعار  ارتفاع يف  لدينا  حتدث.. 
تكاليف  يف  وارتفاع  الكهرباء 
مقارنة  تتم  ال  اليت  العاملة  اليد 
زيادتها بزيادة اإلنتاجية، ولدينا  
احتمال فرض ضريبة على  أيضا 

الكربون«.

انه ميكن  اآلنسة ريدوت  وقالت 
ارتفاع  استمرار  لتأثري  التصدي 
الدوالر االسرتالي من خالل إنشاء 

صندوق لتحقيق االستقرار.
حباجة  »احلكومة  ان  واوضحت 
أوال، وجيب  الدين  من  للتخلص 

القيام بذلك«.
اىل صندوق  حباجة  »اننا  وقالت 
األصول  يف  لالستثمار  استقرار 
من  نقلص  وهكذا  اخلارج  يف 
الضغط على الدوالر.. إذا استمر 
طويلة  لفرتة  مرتفعا  الدوالر 
هذه  يف  ننظر  أن  علينا  يتعني 
القيام  ميكننا  ما  ونرى  القضايا 
به على املدى املتوسط   للحصول 

على اقتصاد أكثر توازنا«.
غري ان السيد بول هوز ان قرار 
مباشر  تأثري  له  الفائدة  معدالت 
على الشركات املصنعة املكاِفحة 
تقوم  اليت   )Alcoa( ألكوا  مثل 
مصنعها  يف  العمليات  مبراجعة 

Point Henry لاللومنيوم.
البنك  خّفض  »لو  يقول  واضاف 
لكنا  الفائدة،  أسعار  املركزي 
يف  اخنفاضا  الواقع  يف  رأينا 

قيمة الدوالر االسرتالي«.
مشكلة  هناك  أن  »أعتقد  وقال 
جملس  يف  اعضاء  مع  حقيقية 
كونهم  املركزي  البنك  ادارة 
البعد عما جيري يف  بعيدين كل 

االقتصاد احلقيقي«.

عضوة جملس ادارة البنك املركزي هيثر ريدوت:
املصاحل ضاقت ذرعا بسياسات كانبريا
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مت تسليم احلكومة الفيدرالية 
كلفته  تبلغ  قانون  مشروع 
مراكز  الدارة  دوالر  مليار 

االحتجاز يف أسرتاليا.
األمن  شركة  عاودت  فقد 
العاملي  سريكو اململوكة من 
حول  سرا  التفاوض  اخلارج 
عقدها الذي أبرمته مع وزارة 

اهلجرة قبل عيد امليالد.
املوقع  العقد  تضاعف  وقد 
عن  مرات  اربع  سنوات  ملدة 
 280 وهو  األصلي  الرقم 
مراكز  إلدارة  دوالر   مليون 
يف  مبا   - املهاجرين  احتجاز 
 Maribyrnong مركز  ذلك 

لالحتجاز يف ملبورن.
املعارضة  وصفت  بدورها 
الكلفة  يف  »االنفجار«  هذا 
بانه فشل لـ »برنامج التحفيز« 

لطاليب اللجوء.
االعتقال  مراكز  عدد  وازداد 
من  12 اىل 20 مركزا يف ظل 

حكم حزب العمال.
ففي حني أن املراكز تستوعب 
الذين يتجاوزون فرتة اإلقامة 
غري  والعمال  بها  املسموح 
احلكومة  تعرتف  الشرعيني، 
أن هؤالء ال يشكلون اال عددا 
صغريا مقارنة بالنسبة لطاليب 

اللجوء.
حقيبة  باسم  املتحدث  وقال 
سكوت  املعارضة  يف  اهلجرة 
استلم  »عندما  موريسون 
يكن  احلكم مل   العمال  حزب 
هناك  سوى 4 اشخاص رهن 

مليار دوالر كلفة ابقاء 
طاليب اللجوء يف 

احلجز
وصلوا  قد  كانوا  االعتقال 
بطريقة غري مشروعة بواسطة 

القوارب«.
اربع  »بعد  يقول  واضاف 
سنوات من فشل السياسات 
هذا  ارتفع  حدودنا،  على 
من  أكثر  اىل   4 من  العدد 

5600 شخص«.
هذا  على  املوافقة  متت  ومت 
شركة  مع  العقد  يف  التغيري 
 2014 اىل   2009 من  سريكو 
االول  كانون  من  الثاني  يف 

من العام املاضي.
وكانت قد جرت اعادة التقييم 
العام  من  متوز  شهر  يف 
املاضي بـ 712 مليون دوالر، 
التكاليف  أن  يعين  وهذا 
انفجرت خالل أشهر  مبا يقرب 

من 400 مليون دوالر.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
»إن  لوغان  ساندي  اهلجرة 
يغِط  مل  األصلي  العقد 
قمنا  اليت  املراكز  من  عددا 
الدافع  كان  اآلن..  يتضمينها 
الكبري(  )االرتفاع  ذلك  وراء 
سببا بسيطا  وهو زيادة عدد 

املراكز يف الشبكة«
كريس  اهلجرة  وزير  وقال 
لن  اجلديد  العقد  ان  بوين 

يؤثر على املوازنة.
وقالت عضوة حزب اخلضر يف 
جملس الشيوخ ساره هانسن 
انه ينبغي اإلفراج فورا  يونغ 
عن الجئي القوارب من مراكز 

االحتجاز اىل اجملتمع.

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

مندوبي  علي  الرد  إن 
ملنتجات  املسوقني  املبيعات 
أو  الباب  علي  سواء  الطاقة 
عرب اهلاتف قد يكون مزعجًا أو 
مربكًا لبعض األشخاص. لكن 
يساعدك  قد  حلقوقك  فهمك 
علي  حصولك  ضمان  على 

العرض األفضل.
عليك  ارس  يمُ بأنك  تشعر  ال 
ضغط الختاذ قرار فوري. خذ 
كافة  عن  البحث  يف  وقتك 
يف  الطاقة  خدمات  مزودي 
يقدم  أيهم  وحدد  منطقتك 
يتناسب  أفضل  عرضًا  لك 
مع ظروفك. ويتضمن املوقع 
حبكومة  اخلاص  اإللكرتوني 
yourchoice.vic.gov. فكتوريا

حيادية  ووسائاًل  نصائحًا   au
مزودي  اختيار  يف  تساعد 

خدمات الطاقة املناسبني.
إذا طرق أحدهم باب منزلك, 
فسله دائمًا عن إثبات هويته. 
القانون  مبوجب  ملزم  فهو 
اهلوية  مستند  لك  يربز  بـأن 
أنه  كما  ذلك  منه  طلبت  إذا 
فورًا  منزلك  يغادر  بأن  ملزم 

وإذا  ذلك.  منه  طلبت  إذا 
إحدى  على  االطالع  سألك 
فأنت  لديك،  الطاقة  فواتري 

غري ملزم بأن تربزها له.
املستندات  قراءة  من  تأكد 
عليها  التوقيع  قبل  وفهمها 
احلالي  الطاقة  مزود  وراجع 
ملعرفة ما إذا كانت هناك أي 
إذا  إلغاء سوف تطبق  رسوم 

قمت بالتبديل.
طبقًا لقانون محاية املستهلك 
تتمتع  فإنك  األسرتالي, 
بفرتة مساح عشرة أيام عمل 
مع  إبرامه  مت  عقد  أي  إلنهاء 
املتجولني  املبيعات  مندوبي 

واملسوقني عرب اهلاتف.
ال  أن  يف  ترغب  كنت  إذا 
عرب  املسوقون  بك  يتصل 
التسجيل  فيمكنك  اهلاتف، 
 Do« االتصال  منع  يف سجل 
التابع   »Not Call Register
على  األسرتالية  للحكومة 
donotcall.gov.au أو من خالل 
االتصال على الرقم 958 792 
احلصول  أيضًا  1300ويكنك 
 Do« على ملصق ممنوع الطرق

not knock sticker« من املوقع 
donotknock. االلكرتوني 

ترغب  ال  كنت  إذا   org.au
البائعون  بابك  يطرق  أن  يف 

املتجولون.
مندوبي  من  احلذر  توخ 
املبيعات املتجولني املشكوك 
دائرة  تلقت  حيث  فيهم, 
والية  يف  املستهلك  شؤون 
فكتوريا العديد من الشكاوى 
املبيعات  مندوبي  خبصوص 
يعطون  الذين  املتجولني 

انطباعًا بأنهم من احلكومة.
أن  حيث  حقيقي  غري  فذلك 
مزودي  أي  متلك  ال  احلكومة 

خدمات للطاقة.
املعلومات  من  وملزيد 
مع  التعامل  كيفية  عن 
املتجولني  املبيعات  مندوبي 
اهلاتف  عرب  واملسوقني 
بدائرة  االتصال  فيمكنك 
والية  يف  املستهلك  شؤون 
 81  81 الرقم  على  فكتوريا 
اإللكرتوني  1300املوقع   55
consumer. vic. gov. au/

.languages

التعامل مع مندوبي املبيعات 
املتجولني واملسوقني عرب اهلاتف

لبلدية  البلدي  اجمللس  وافق 
قدمه   اقرتاح   على  كانرتبري 
عضو اجمللس البلدي خضر صاحل 
نيابة عن عدد من اصحاب حمالت 
» الكورنر شوب« والواقعة يف 
االحياء السكنية وخارج االسواق 
مدينة  نطاق  ضمن  التجارية  
كانرتبري مبساواة  هذه احملالت  
العادية   السكنية  املنازل  مع 
باالستفادة من خدمات النظافة 
اجملانية  اخلاصة بالتخلص من  
احلاجات املنزلية غري املستعملة 
احلدائق  وجتهيزات  اثاث  من 
مرتني يف  ملدة  وذلك  القدية 

العام بشكل جماني . 

خضر صاحل : توفري خدمات 
النظافة  اجملانية حملالت 
فرضت اسرتاليا، الثالثاء، حظر الكورنر شوب  بكانرتبري

سفر وعقوبات مالية على قادة 
ومؤسسات سورية جديدة.

كيفني  اخلارجية  وزير  وقال 
»أكثر  إن  الربملان،  أمام  رود، 
قتلوا  شخص  آالف  مخسة  من 
خالل عام من العنف يف سوريا 
بشار  السوري  الرئيس  وإن 
األسد جتاهل متاما حقوق الشعب 
أن  »جيب  وأضاف  السوري«. 
من  العنف  هذا  األسد.  يتنحى 

نظام األسد جيب أن ينتهي«.
وتابع رود أن اسرتاليا ستمدد 
املالية  والعقوبات  السفر  حظر 
لتشمل 75 شخصا إضافيا و27 
وستعمل  سوريا،  يف  مؤسسة 
مزيد  لفرض  أخرى  دول  مع 
العقوبات. وكانت اسرتاليا  من 
من  السفر  على  حظرا  فرضت 
و13  شخصية   34 على  قبل 

مؤسسة.
تشعر  اسرتاليا  إن  رود  وقال 
جملس  متكن  لعدم  أمل  خبيبة 
حول  قرار  إصدار  من  األمن 
أن  »جيب  وأضاف  سوريا. 
توضح الصني وروسيا للشعب 
الدولي  واجملتمع  السوري 
العنف  إلنهاء  البديلة  خططهما 

يف سوريا«.

أسرتاليا تفرض عقوبات 
جديدة على سوريا

يف  املدارس  أطفال  عدد  إن 
وصلة  لديهم  الذين  أسرتاليا 
وقت  أي  من  اآلن  أكرب  إنرتنت 
مضى، إذ يفيد حبث جديد  أجرته 
Telstra أن أربعة من كل مخسة 
آباء وأمهات سريسلون أوالدهم 
ومعهم  العام  هذا  املدرسة  إىل 

جهاز موصول باإلنرتنت.
 Cyber-Safety فقد وجد استطالع
اإلنرتنت(  ميدان  يف  )السالمة 
لألمهات   Telstra أجرته  الذي 
واآلباء األسرتاليني الذين لديهم 
أطفال من سن 10 سنوات إىل 
17 سنة أنه على الرغم من امتالء 
وبصورة  املدرسية  احلقائب 
املوصولة  باألجهزة  متزايدة 
اهلواتف  فيها  مبا  باإلنرتنت 
الالبتوب  وحواسيب  احملمولة 
خماوف  هناك  التابلت،  وأجهزة 
آباء  عشرة  كل  من  تسعة  لدى 
يف  السالمة  بشأن  وأمهات 
التحّرش  مثل  اإلنرتنت،  ميدان 
غرباء  جانب  من  اإلنرتنت  عرب 

والبلطجة عرب اإلنرتنت.
مسؤول   ،Darren Kane وقال 
 Telstra ثقة وسالمة اإلنرتنت يف
اآلباء  يسّلح  أن  املهم  من  إنه 
باملهارات  األطفال  واألمهات 
التكنولوجيا  الستخدام  الالزمة 

اجلديدة بسالم.
من  باملئة   80 من  أكثر  »أخرَبنا 
جرى  الذين  واآلباء  األمهات 
يعتربون  بأنهم  استطالعهم 
التكنولوجيا املوصولة باإلنرتنت 
وتنمية  تعّلم  من  هامًا  جزًا 
لقيام  نظرًا  أنه  إاّل  أطفاهلم. 
األدوات  هذه  بأخذ  األطفال 
قياسية  بأعداد  التكنولوجية 
املهم  من  فإنه  املدارس  إىل 
على  احلفاظ  كيفية  يعرفوا  أن 

سالمتهم عند استخدامها.
فإن  »لذلك   :Darren وقال 
عشر  ملدة  طفلك  مع  اجللوس 
عن  معه  والتحّدث  دقائق 
ميدان  يف  السالمة  ضروريات 
اإلنرتنت، مثاًل متى يكنه مشاركة 
معلومات شخصية عرب اإلنرتنت، 
التحّرشات  مع  التعامل  وكيفية 
أو  البلطجية  من  تأتي  اليت 
اإلنرتنت،  طريق  عن  الغرباء 
وتطبيق ضوابط اخلصوصية يف 
االجتماعي،  التواصل  شبكات 
األجهزة  مثل هذه  امتالك  جيعل 

جتربة أفضل للطفل.«
األجهزة  »إن   :Darren وأضاف 
املوصولة باإلنرتنت مثل حواسيب 
احملمولة  واهلواتف  الالبتوب 
يكن  احملمولة  التابلت  وأجهزة 
أن تكون بأهمية الورق واألقالم 
والكتب للتعّلم. ويستطيع اآلباء 
واألمهات املساعدة على ضمان 
جتربة  على  أطفاهلم  حصول 
التكنولوجيا  هذه  مع  إجيابية 
يف  أنفسهم  إشراك  طريق  عن 
لإلنرتنت،  أطفاهلم  استخدام 
األطفال  تفاعل  كيفية  ومراقبة 
بصورة  وبالتحّدث  اآلخرين،  مع 
مقبواًل  عترب  يمُ عّما  معهم  منتظمة 

يف التصّرفات عرب اإلنرتنت.«
نصائح من Telstra للسالمة يف 
العودة  مبناسبة  اإلنرتنت  ميدان 

إىل املدارس
يعرف  طفلك  أن  من  تأّكد   -1
كيف يتصّرف وملن يشتكي إذا 

واجه بلطجة عرب اإلنرتنت
2- وّجه طفلك كي يعرف وجوب 
شخصية  تفاصيل  إعطاء  عدم 
اسم  أو  ميالده  تاريخ  )مثل 
مدرسته أو عنوان منزله أو رقم 
بدون  اإلنرتنت  على  هاتفه( 

معرفة أحد والَديه.
يفهم  الطفل  أن  من  تأّكد   -3
ضرورة أاّل »يصادق« يف مواقع 
أشخاصًا ال  االجتماعي  التواصل 
فعلية  شخصية  معرفة  يعرفهم 
استخدام  كيفية  يفهم  وأنه 
ضوابط اخلصوصية كي يكنكما 
بصورة مشرتكة التحّكم باحملتوى 

الذي يعطيه.
التكنولوجيا  تتجاهل  ال   -4
فاألطفال واملراهقون  اجلديدة – 
يف  ليس  إن  سيستخدمونها، 
أصدقائهم  منازل  ففي  املنزل 
اطلب  املدرسة.  ملعب  يف  أو 
من طفلك أن يعطيك درسًا عن 
اليت  اإلنرتنت  خبايا  أو  املواقع 

قد ال تكون ملّمًا بها. 
نصائح من Telstra للسالمة يف 
ميدان اهلواتف احملمولة مبناسبة 

العودة إىل املدارس
1- ذّكر طفلك بأن يتوخى احلذر 
هاتفه  رقم  يعطيهم  من  بشأن 

احملمول
2- تأّكد من أن هاتفه احملمول 
كان  وإذا   ،PIN بواسطة  مقفل 
له  فضع  ذكيًا  هاتفًا  يستخدم 
بريده  حلماية  سر  كلمة  أيضًا 
التواصل  وحسابات  اإللكرتوني 
عندما  به  اخلاصة  االجتماعي 

يكون اهلاتف مفتوحًا 
التفكري  على  طفلك  شّجع   -3
الذي  فالشخص  اإلرسال.  قبل 
يرسل طفلك له نصًا أو صورة 
أو فيديو قد ال يكون الشخص 

الوحيد الذي سرياها
عن  املعلومات  من  للمزيد 
السالمة  على  احملافظة 
زر  اإلنرتنت  بعامل  واالستمتاع 
www.telstra.com.au/ املوقع 

.cyber-safety

مناشدة األمهات واآلباء أن يتذّكروا السالمة يف ميدان 
اإلنرتنت يف زمحة العودة إىل املدارس

لص نعم لكنه كريم األخالق 
شريف.. هذه اقل ما يوصف 
به  اشاد  الذي  الرجل  به 
القاضي »ميشيل هودغسون« 
قاضي حمكمة باالرات بعدما 
اىل  نفسه  السارق  سلم 
حمفظة  سرقته  بعد  الشرطة 
وهاتفني حممول على احدهما 

مواد اباحية لألطفال.
أثارت اخالق اللص القاضي 
امسه  نشر  حبظر  أمر  الذي 
يف وسائل االعالم املختلفة 
مطالبًا مبكافأته بعدما ضرب 
قام  الذي  بالتصرف  مثاًل 

به.
»هودغسون«  القاضي  وقال 
للسارق البالغ من العمر 46 
عامًا  » انت فعلت الصواب 
اجلرائم  من  االنواع  فهذه 
تستحق  وانت  جدًا،  خطرية 
على  سلوكك  على  الثناء 
أفقدك  ذلك  ان  من  الرغم 

حريتك«.
من جهته قال » ستيفكينت« 
مدعي الشرطة ان املتهم كان 
يف املتجر بشارع »بريدج« يف 
حينما  املاضي  اكتوبر  شهر 
الحظ نافذة سيارة مل تغلق 
بصورة كاملة، فاجته لسرقة 
وحمفظة  احملمول  هاتفي 
مركز  اىل  ذهب  ثم  منها، 
واعرتف  »باالرات«  شرطة 
حبيازته بطاقة ذاكرة حتتوي 

على مواد اباحية لالطفال.
»كينت«  الضابط  واضاف 
قد  انه  من  الرغم  على  أنه 

لص لكنه شريف .. سارق يسلم نفسه 
اىل الشرطة بعد سرقته هاتفي حممول 

على احدهما مواد اباحية لألطفال!!
اال  السرقة  بتهمة  حياكم 
اىل  نفسه  تسليم  قرر  انه 
الشرطة ملساعدتهم يف مثل 
وبالفعل   ، التحقيقات  هذه 
واجه اتهامات بسرقة سيارة 
العام  باالرات  حميط  يف 

املاضي.
من جهته قال  »مايك ارديل« 
انه  موكله  ن  الدفاع  حمامي 
ارادته  بكامل  اعتقاله  مت 

ويستحق الثناء على ذلك.
»هودغسون«  مالسيد  وحكم 
ملدة  بالسجن  الرجل  على 
تصل  وغرامة  واحد  شهر 
إىل  مشريًا  دوالر   400 اىل 
تثبيط  يتم  اال  ينبغي  انه 
للتصرف  املخطئني  عزية 
الرجل  هذا  تصرف  مثلما 
بانه مذنب يف  الذي أعرتف 
سرقة  بينها  من  تهم  سبعة 

السيارات .

ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ  سيدني  املصدر: 

هريالد



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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احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي َّـ 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com
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B G
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                     for all your glazing needs
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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˝´
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Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial
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 Managing Director
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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
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Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

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 اِّـنزل

 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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي َّـ 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com
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Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

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 اِّـنزل

 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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي َّـ 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com
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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 اِّـنزل

 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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي َّـ 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

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 اِّـنزل

 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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 *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

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا
غنم .. بقر.. ماعز

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 
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العرب والعالم

واشنطن متّهد للتدخل حتت عنوان املساعدة اإلنسانية ... وأردوغان يلّوح مببادرة دولية جديدة

األسد والفروف: دمشق تسّرع اإلصالحات ... وموسكو توّفر الضمانات اخلارجية
زياد حيدر

بشار  السوري  الرئيس  أعلن 
استعداد  الثالثاء،  األسد، 
جهد  أي  مع  للتعاون  دمشق 
سوريا،  يف  االستقرار  يدعم 
على  سوريا  »تصميم  مؤكدا 
مبشاركة  الوطين  احلوار  إجناز 
ممثلني عن احلكومة واملعارضة 
وزير  أعلن  فيما  واملستقلني«، 
سريغي  الروسي  اخلارجية 
التزامه  أكد  األسد  ان  الفروف 
أي  من  العنف  أعمال  وقف 
مصدر كان، مؤكدا ان موسكو 
ابدت استعدادها »للمساهمة يف 
لالزمة على  التوصل اىل خمرج 
اقرتحتها  اليت  املبادرة  أساس 
تشرين   2 العربية« يف  اجلامعة 
الثاني املاضي، مشريا اىل ان 
اهتمامها مبواصلة  سوريا تؤكد 
العمل مع بعثة املراقبني العرب 
مصدرا  أن  اال  عددهم،  ورفع 
اجلامعة  ان  اعلن  البعثة  يف 
سحبهم  بقرار  ابلغتهم  العربية 

من دمشق.
يف املقابل اعلنت واشنطن انها 
تقرتب خطوة اضافية حنو التدخل 
السورية  االزمة  يف  املباشر 
مسـاعدات  »تقديم  عنوان  حتت 
السوري«.  للشعب  إنسانية 
الرتكي  الوزراء  رئيس  وقال 
»سـنطلق  اردوغان  طيب  رجب 
اليت  الدول  مع  جديدة  مبادرة 
تقف إىل جانب الشعب وليس 
نعد  حنن  السـورية.  احلكومـة 
يوضح  أن  دون  من  ذلك«، 
اذا  وما  املبادرة،  هـذه  طبيـعة 
القرار  اطار  يف  تأتي  كانت 
ما  تشكيل  الفرنسي  االمريكي 
يسمى جمموعة اصدقاء الشعب 
السوري، اليت يبدو انها تستعيد 
السيناريو اللييب )تفاصيل ص 

.)15
التعاون  جملس  دول  وطالبت 
اخلليجي سفراء »النظام السوري« 
مبغادرة أراضيها بشكل فوري، 
من  سفراءها  استدعائها  بعد 
دمشق، متهمة النظام بارتكاب 
وإجهاض«  مجاعية  »جمزرة 
اجلهود العربية للتوصل إىل حل 
لالزمة، اليت سيناقشها اجتماع 
املقرر  العرب  اخلارجية  وزراء 
عقده االحد املقبل يف القاهرة.

زيارة الفروف
رفيع  سوري  مسؤول  وقال 
اللقاء  ان  لـ«السفري«  املستوى 
برئاسة  السورية  القيادة  بني 
ووزير  االسد  بشار  الرئيس 
سريغي  الروسي  اخلارجية 
السياسي،  الفروف متيز جبانبه 
الرغم من مشاركة رئيس  على 
الروسية  اخلارجية  االستخبارات 
ونظريه  برادكوف  ميخائيل 
االستخبارات  رئيس  السوري 
يف  مملوك  علي  اللواء  العامة 
ساعتني  استمر  الذي  اللقاء 
إىل  وامتد  الساعة،  ونصف 
اقتصرت  اليت  الغداء  طاولة 
على أعضاء الوفدين الرمسيني، 
وبينهم نائب الرئيس السوري 
اخلارجية  ووزير  الشرع،  فاروق 
واملستشارة  املعلم،  وليد 

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

الفروف يصافح االسد واىل جانبه ميخائيل فرادكوف رئيس جهاز االستخبارات الخارجية لروسيا )أ ف ب(

إضافة  شعبان  بثينة  الرئاسية 
اىل نائب وزير اخلارجية فيصل 
اخلارجية  وزير  ومعاون  املقداد 
الفتاح  عبد  األوروبية  للشؤون 
الروسي  اجلانب  ومن  عمورة، 
للشرق  الروسي  املبعوث 
بوغدانوف  ميخائيل  األوسط 
ونائبه  لربادكوف  إضافة 
إدارة  ومدير  زمياكوف  فالدميري 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
سريغي  اخلارجية  وزارة  يف 
يف  روسيا  وسفري  فريشينني 

دمشق عظمة اهلل كوحملمدوف.
اللقاء  أجواء  ان  املصدر  وقال 
كانت هي األجواء املعتادة يف 
اللقاءات بني الطرفني، متحدثا 
األمور،  جممل  على  تفاهم  عن 
باألزمة  املرتبطة  سيما  وال 

وتطوراتها املستقبلية.
استقبال  الروسي  للوزير  وأعد 
شعيب حاشد على طرق دمشق، 
حيث جتمع اآلالف من مناصري 
النظام يف شارع احمللق اجلنوبي 
دمشق  مطار  يصل  الذي 
عن  للتعبري  املزة  حبي  الدولي 
»الداعم  بالده  ملوقف  تقديرهم 
وبرناجمها  ولشعبها  لسوريا 

اإلصالحي«.
تصرحيات  يف  الفروف،  وكرر 
الروسي  املوقف  صحافية، 
من  العنف  وقف  إىل  الداعي 
عدم  وضرورة  األطراف،  كافة 
الشأن  يف  اخلارجي  التدخل 
األطراف  وتشجيع  السوري، 
الوطين،  احلوار  على  املعنية 
ستؤدي  روسيا  أن  إىل  مشريا 
متارس  اليت  الدول  عند  دورا 
لدفعها  املعارضة  على  تأثريا 

للحوار الوطين.
وشجع الفروف القيادة السورية 
اإلصالحات،  تسريع  حنو  جمددا 
األسد  توجه  عن  متحدثا 
لالستفتاء  موعد  إعالن  حنو 
االنتخابات  والحقا  الدستوري 
الطرفني  ان  وقال  النيابية. 
اتفقا على ضرورة استمرار عمل 
بعثة املراقبني وزيادة عددها، 
أبلغت  العربية  اجلامعة  أن  إال 
دمشق  املقيمني يف  املراقبني 
بقرار سحبهم بعد ساعات على 
مغادرة الفروف، وفقا ملا قال 

أحد املراقبني لـ«السفري«.
لقائه  خالل  األسد،  وعرض 
جمريات  وبرادكوف،  الفروف 
والربامج  سوريا  يف  األحداث 
اجلارية  لإلصالحات  الزمنية 
الناظمة  القوانني  إقرار  بعد 
الذي  اإلرهاب  وطبيعة  هلا 
السوري  املواطن  ضد  ميارس 
قبل  من  الدولة  ومؤسسات 
املدعومة  املسلحة  اجملموعات 

من قبل أطراف خارجية.
الشعب  »باسم  األسد  وشكر 
مواقفها  على  روسيا  السوري 
الدولي  األمن  جملس  يف 
وحرصها على تغليب لغة احلوار 
بدال  الوطنية  احللول  وترسيخ 
من التصعيد وسياسة اإلمالءات 
هذا  دول  بعض  متارسها  اليت 
اجمللس، واليت ال تأخذ باالعتبار 
مصاحل الشعب السوري ورؤيته 

البيت  يف  اإلصالحات  لتحقيق 
دون  ومن  الداخلي  السوري 
»تصميم  مؤكدا  خارجي«،  تدخل 
سوريا على إجناز احلوار الوطين 
احلكومة  عن  ممثلني  مبشاركة 

واملعارضة واملستقلني«.
رحبت  »سوريا  إن  األسد  وقال 
تدعم  جهود  بأي  البداية  منذ 
احلل السوري لألزمة، والتزمت 
اليت  العربية  اجلامعة  عمل  خطة 
الثاني  تشرين   2 يف  أقرت 
وتعاونت  املاضي،  للعام 
بشكل كامل مع بعثة املراقبني 
العرب بالرغم من عرقلة بعض 
البعثة«،  عمل  العربية  األطراف 
جمددا »استعداد سوريا للتعاون 
مع أي جهد يدعم االستقرار يف 

سوريا«.
أن  الفروف  اعترب  جهته،  من 
»موقف روسيا يف جملس األمن 
من  نابع  السورية  القضية  من 
واملتوازن  الواقعي  تقييمها 
تشهدها سوريا،  اليت  لألحداث 
الدولي  للقانون  واحرتامها 
تقرير  يف  الشعوب  وحق 
بأن  قناعتها  ومن  مصريها 
والتحريض  اخلارجي  التدخل 
بدال من تشجيع احلوار الداخلي 
سيؤديان إىل املزيد من العنف 

وسفك الدماء«.
وكرر »حرص روسيا على استقرار 
قرارها  واستقاللية  سوريا 
ودعمها مصاحل الشعب السوري 
الدميوقراطية  واإلصالحات 
عن  وعرب  سوريا«،  يف  اجلارية 
»أمل روسيا يف اإلسراع بتنفيذ 
ومشاركة  اإلصالحات،  هذه 
وطين  حبوار  السوريني  مجيع 
وأمنه  بلدهم  سيادة  حيفظ 

واستقراره«.
نهاية  بعد  الفروف،  وشدد 
اللقاء، على العناوين الرئيسية 
لنهج روسيا يف األزمة السورية، 

من دون أي تغيري بارز.
وقال مسؤول سوري لـ«السفري« 
جيدة  كانت  »اللقاء  أجواء  ان 
ومرحية جدا وال خترج عن أجواء 
الروسية   - السورية  اللقاءات 
»أن  إىل  مشريا  االعتيادية«، 
جمددا  السورية ملست  القيادة 
متسك موسكو بنهجها وسياستها 

جتاه سوريا، من دون أي تغيري 
ركز  اللقاء  ان  وقال  يلحظ«. 
من  السياسي،  الشأن  على 
دون أن يكون املوضوع األمين 
وسائل  تقديرات  بعد  أولوية 

اإلعالم يف هذا الصدد.
تصريح  يف  الفروف،  وأعلن 
الشعب،  قصر  يف  اللقاء  بعد 
كان  األسد  مع  اجتماعه  أن 
»روسيا  ان  وقال  جدا«.  »مهما 
استعدادها  اللقاء  خالل  أكدت 
األزمة  من  للخروج  للمساعدة 
السورية يف أقرب وقت ممكن 
على أساس تلك املواقف اليت 
الدول  جامعة  خطة  يف  وردت 
-11-2 يف  املؤرخة  العربية 
خطة  إىل  إشارة  يف   »2011
على  احلل  حول  العربية  العمل 
أساس احلوار الوطين بني طريف 
بإدارة  واملعارضة  السلطة 
والقيادة  العربية  اجلامعة  من 

السورية احلالية.
وأضاف »إن األسد أكد التزامه 
كما هو وارد يف اخلطة العربية 
مبهمة وضع حد للعنف مهما كان 
تؤكد  الغرض  وهلذا  مصدره، 
سوريا اهتمامها مبواصلة العمل 
الدول  جامعة  مراقيب  بعثة  مع 
العربية ورفع عدد املراقبني كي 
تنتشر يف كل النقاط املطلوبة 
أي  من  بنفسها  تتأكد  وكي 
خروقات أو انتهاكات ملبدأ عدم 
جواز السماح بالعنف مهما كان 
مصدره«. وتابع »أؤكد ما قلته 
مع  اهلاتفية  املكاملة  يف  أمس 
العربية  للجامعة  العام  األمني 
نبيل العربي: ان روسيا تعتقد 
على  احلفاظ  الضروري  من  أنه 
ما  وتوسيعها  املراقبني  بعثة 

يشكل عامال جديا مهما«.
وقال الفروف »جيب أن تراقب 
العنف  ملنع  الرامية  املساعي 
أي  من  مصدره  كان  مهما 
طرف كان، مع ضرورة تفعيل 
السوريني  كل  مبشاركة  احلوار 
اجملموعات  وكل  واحلكومة 
جامعة  قبل  من  ومبساعدة 
إن  وأضاف  العربية«.  الدول 
أن  )أمس(  اليوم  أكد  »األسد 
شكلت  قد  كانت  اليت  اللجنة 
إلجراء احلوار مع كل اجملموعات 

نائب  رئاسة  حتت  املعارضة 
بكل  تتمتع  تزال  ال  الرئيس 
إلجراء  الضرورية  الصالحيات 
هذا احلوار، وال بد من أن تتم 
مساعدتها من قبل من يستطيع 
أن يساعد، مبن يف ذلك هؤالء 
أن  اآلن  حتى  يرفضون  الذين 

ينضموا إىل احلوار«.
الروسي  اخلارجية  وزير  وقال 
السوريني  لنظرائنا  »ذكرنا 
كان  اليت  الرسالة  ورد يف  ما 
الروسي  الرئيس  بها  بعث 
األسد  إىل  ميدفيديف  دميرتي 
حول ضرورة تسريع اإلصالحات 
السياسية يف سوريا اليت نضجت 
منذ زمن، ودعونا يف هذا اإلطار 
إجراء إصالح دستوري يف  إىل 
أكد  وقد  ممكن،  وقت  أسرع 
الرئيس األسد لنا أنه يف أسرع 
اللجنة  سيستقبل  ممكن  وقت 
جديد،  دستور  بإعداد  املكلفة 
رمسية  بصورة  تسليمه  وبعد 
استفتاء  إلجراء  تواريخ  حيدد 
ذي  اجلديد  الدستور  هذا  حول 
بعد  ما  القصوى، ويف  األهمية 
العامة  االنتخابات  جتري  سوف 
األحزاب  من  الكثري  مبشاركة 
قانون  مبوجب  شكلت  اليت 
األحزاب اجلديد، وستجري هذه 
االنتخابات على أساس الدستور 
اجلديد، ولن تكون هناك خالل 
امتيازات  أي  التصويت  عملية 
حزب  ذلك  يف  مبا  ما  حلزب 

البعث«.
وأعلنت »اللجنة الوطنية إلعداد 
إنهاء  سوريا«  دستور  مشروع 
عملها. وقالت، يف بيان، »إنها 
إىل  الدستور  مشروع  سرتفع 
الستكمال  اجلمهورية  رئيس 
أسباب صدوره وفق اإلجراءات 

الدستورية«.
هذه  »نتائج  أن  الفروف  وأكد 
تنفيذا  بها  قمنا  اليت  الزيارة 
ميدفيديف  قبل  من  لتكليف 
يف  وأتت  جدا  مهمة  كانت 
وقتها، ولدينا كل األسس اليت 
اليت  اإلشارة  أن  نعتقد  جتعلنا 
املضي  ضرورة  حول  بها  أتينا 
قد  االجتاهات  كل  وفق  قدما 
»نعتقد  وقال  استوعبت«. 
ونؤمن بضرورة مواصلة اجلهود 

وتسوية  حل  إجياد  إىل  الرامية 
لألزمة السورية، وينوي اجلانب 
نشيط  بشكل  العمل  الروسي 
مع اجلانب السوري ومع جريان 
الدول  جامعة  ويف  سوريا 
العربية، وسوف نواصل بطبيعة 
جمموعات  مع  العمل  احلال 
املعارضة اليت لسبب أو آلخر ال 
توافق حتى اآلن على املشاركة 
العام،  الوطين  احلوار  يف 
الضروري  من  أنه  ونعتقد 
اجملموعات  هذه  مع  تعمل  أن 
بتأثري  تتمتع  اليت  الدول  تلك 
»ننطلق  وأضاف  عليها«.  أكثر 
وواضحة  بسيطة  أهداف  من 
وجواز  مساح  عدم  يف  تتلخص 
سقوط الضحايا بني املدنيني، 
ونعتقد كذلك أن املنطقة حتتاج 
إىل السالم، وسوريا حتتاج إىل 
اخلارجية  القوى  وكل  السالم، 
ال بد من أن تساعد على احلوار 
اتفاق  إىل  والوصول  الوطين 
عن  بعيدا  الوطنية  واملصاحلة 
السورية  الشؤون  يف  التدخل 

الداخلية«.
مغادرة  على  فقط  ساعة  وبعد 
الدول  جامعة  أبلغت  الفروف 
املقيمة  املراقبني  بعثة  العربية 
بقرار سحبها، وفق  يف دمشق 
ما قال أحد املراقبني يف البعثة 
املراقب،  وقال  لـ«السفري«. 
التونسية،  الذي حيمل اجلنسية 
سحبها  بقرار  أبلغت  البعثة  ان 
وإنهاء مهامها ظهرا وإن أعضاء 
مغادرة  بوجوب  أبلغوا  البعثة 
مشريا  السورية،  األراضي 
يبلغ  أن تفسريا رمسيا مل  إىل 
للمراقبني املتبقني يف سوريا، 
تقريبا  مراقبا   65 وعددهم 
وأغلبيتهم من جنسيات عراقية 

وتونسية ومصرية وسودانية.
مندوب  اعلن  نيويورك،  ويف 
املتحدة  األمم  لدى  روسيا 
موسكو  ان  تشوركني  فيتالي 
االنتقادات  تؤدي  ان  ختشى 
اىل  جلوءها  اعقبت  اليت  احلادة 
عالقاتها  »تسميم«  اىل  الفيتو، 
مع العامل العربي. ونفى مزاعم 
مفادها  االنرتنت  على  نشرت 
انه خاض جدال حادا مع رئيس 
جاسم  بن  القطري محد  الوزراء 
سوريا  حول  املفاوضات  خالل 

يف جملس االمن.
مؤمتر  يف  تشوركني،  وقال 
ختشى  بالده  ان  صحايف، 
يف  املزاعم(  )هذه  »استخدام 
حماولة  يف  مصطنع  شكل 
العامل  مع  عالقاتنا  لتسميم 
العربي«. واضاف »يبدو ان جهة 
حتاول بيأس إحداث شرخ بني 
روسيا والعامل العربي، لذا علي 
ان اصحح«. وتابع »هناك بعض 
الردود املبالغ فيها اليت تشتم 
من  الروسي(  )الفيتو  أحيانا 
لديهم  الغربيني.  زمالئنا  جانب 
التأثري  لكن  اسبابهم،  بالتأكيد 
اجلانيب او رمبا اهلدف من بعض 
عداء  اشاعة  هو  الردود  هذه 
العربي ولن  العامل  لروسيا يف 

نقدر هذا االمر البتة«.
»التعاون اخلليجي«



Page 14صفحة 14     

تحقيقات

تنشط  السورية،  ــــ  اللبنانية  احلدود  من  قريب  منزل  يف 
اجتماعات يعقدها ضباط وأفراد يف اجليش السوري احلر. 
حبرية  الشرعية  غري  املعابر  عرب  ينتقلون  منهم  العشرات 
الفيديو  وكامريات  والسالح  املقاتلني  يهّربون  مطلقة. 
وذلك  اجملموعة  تلك  وسوريا.  لبنان  بني  اجلرحى  واجلنود 
املنزل ليسا الوحيدين. هناك جمموعتان أخريان، ورمبا أكثر، 
تنشطان من طرابلس إىل وادي خالد وعرسال وصواًل إىل 

العمق السوري
ينشط  وجرودها،  عرسال  كما يف  وقراه،  خالد  وادي  يف 
أفراد »اجليش السوري احلّر« يف جمموعات مسّلحة ومنظمة، 
يعقد  بينها.  ما  املعابر يف  على  السيطرة  تتقاسم  نسبيًا، 
هؤالء صفقات مع املهربني لنقل جرحى األحداث يف سوريا 
ولشراء السالح وتهريبه، كما يتلقون دعم جهات سياسية 
نافذة يف املناطق اليت ينشطون فيها، إىل جانب احتضان 

شعيب تدعمه نظريات التاريخ واجلغرافيا.
»نازح«  غطاء  حتت  احلقيقية  هويتهم  هؤالء  بعض  خيفي 
ولكل  لياًل.  وينشطون  نهارًا  األنظار  عن  يتوارون  سوري. 
و«ضباطًا«  عناصر  قابلت  »األخبار«  احملددة.  وظائفه  منهم 
هذا  لواء  تعمل حتت  ثالث جمموعات  ينشطون ضمن  ممن 
مع هذه اجملموعات على دعم »الثورة السورية«  »اجليش«. تجُ
السيطرة  على  بينها  ما  يف  ختتلف  لكنها  وسيلة،  بأي 
والنفوذ، واالتصال بني مسؤوليها يكاد يكون مقطوعًا، إذ 
يرى كل منهم أخطاًء يف أداء اآلخر، واستغالاًل لـ »الثورة« 

لتحقيق مكاسب فردية.
أمام منزل يف إحدى قرى وادي خالد، توقفت السيارتان 
اللتان أقلتانا والدراجات النارية الثالث اليت كان كل منها 
حيمل ثالثة ركاب، بعد صراع مع وعورة الطريق دام بعض 
الوقت. انقسم الوافدون الذين ناهز عددهم العشرين يف 
بهو املدخل الذي يضم بابني. ميينًا، يطالعنا يف الداخل ضوء 
»لوكس«، وسيلة اإلضاءة املتقدمة على الشمعة حتى سنوات 
مضت. ديوانية واسعة تضم ما ال يقل عن ثالثني شخصًا 
ينهضون مرّحبني. معظم املوجودين ملتحون، تراوح أعمارهم 
ضر أحدهم علم »الثورة السورية«  بني العشرين واألربعني. حيجُ
لصقه على احلائط استعدادًا للتصوير. أحد امللّثمني يبدأ  ويجُ
احلديث بالقول: »حنن أفراد اجليش احلر. نعمل بإمرة العقيد 
رياض األسعد«. هنا اجملموعة األكرب بني اجملموعات الثالث. 
عدد عناصرها ليس ثابتًا. يزيدون وينقصون تبعًا للمهمة 
اليت توكل إليهم. يصل عددهم أحيانًا إىل مئة مقاتل، وقد 

ينخفض إىل عشرة مقاتلني.
يعّرف أفرادها عن أنفسهم بأنهم أعضاء يف »كتيبة الظاهر 
بيربس«، ويشريون إىل أن الضابط األرفع رتبة بينهم حيمل 

رتبة رائد.
نصت اجلميع إىل كالم امللّثم »عمران« كما عّرف عن نفسه.  يجُ
يتبنّي من سياق الكالم أنه »الضابط« املسؤول عن اجملموعة. 
لبنان ليس عسكريًا. مهمتنا  »غرض وجودنا يف  أن  يؤكد 
تقتصر على توفري األمور اللوجستية«، لكنه ال يلبث أن يشري 
إىل أن أفراد اجملموعة »يشّنون بني احلني واآلخر عمليات 
ضد أهداف داخل العمق السوري«. يلفت اىل أن »السالح 
املوجود حبوزتهم خفيف، ال يتعدى رشاشات الكالشنيكوف 
بي  آر  وقواذف  اليدوية  والقنابل  األوتوماتيكية  والبنادق 
جي«، إال أنها، رغم ذلك، »كافية خلوض حرب عصابات«. 
نقل  على  »ترتكز  »عمران«،  اجملموعة، حبسب  مهمات  أبرز 
اجلرحى« من سوريا إىل لبنان، »بواسطة دراجات نارية، وعلى 
الدواّب عرب الطرقات الوعرة، وأحيانًا حنملهم على ظهورنا«. 
يشري اىل أنه قبل حنو شهر »نقلنا أحد عشر عسكريًا جرحيًا 
إىل األراضي اللبنانية، ثالثة منهم فارقوا احلياة بسبب طول 
الطريق ووعورته«. أما يف ما يتعلق بتهريب السالح، فقد 
جمموعته  حصول  نافيًا  األخرية«،  اآلونة  يف  وتريته  »خّفت 
على السالح من املهربني، رغم تأكيد آخرين ذلك، ومشريًا 
اىل عمليات شراء سالح »من اجليش النظامي نفسه داخل 

سوريا«.

وادي خالد قاعدة متقدمة لـ»اجليش احلر«:

جمموعات تسيطر على احلـدود و»الثّوار« يتبادلون التهم

على  قبضته  السوري  اجليش  تشديد  عن  »عمران«  يتحدث 
احلدود وزرعها باأللغام، لكنه يؤكد أن ثالثة خرباء متفجرات، 
»متكنوا  والتحقوا مبجموعته،  اهلندسية  الكتائب  انشقوا عن 
من تفكيك جزء كبري من األلغام اإليرانية الصنع لتوفري ممر 
آمن لألشخاص واجلرحى، وحنن نعيد زرعها يف درب كتائب 
اليت  واالستطالع  الرصد  »عمليات  أن  إىل  مشريًا  األسد«، 
الدوريات وتوقيت  نقوم بها تعلنا على اطالع على حركة 
مرورها، مما جيعلنا نعمل براحة تامة أثناء تفكيك األلغام أو 

زرعها«.

ينفي »عمران« أي عالقة هلم بتنظيم القاعدة، ورغم إقراره 
على  يشّدد  السنية،  الطائفة  من  جمموعته  أفراد  كل  بأن 
»وحدة الشعب السوري«، مشريًا اىل أن »هناك مسؤولني 
ّطخت  يف النظام من الطائفة السنية. وسنحاسب كل من لجُ
ستثنى أّي كان من ذلك، سنيًا كان أم  يداه بالدماء. لن يجُ
»يف  إنها  بثقة،  يقول،  امليدانية،  األوضاع  وعن  علويًا«. 
مصلحتنا. وكل يوم صمود مبثابة مسمار يف نعش النظام«، 
ومؤّكدًا »أننا لن نلقي السالح مهما طال صمود النظام. إن 
مل حنم شعبنا، فمن سيفعل؟ اجلامعة العربية بربوتوكوالتها 
أم الدول العربية اليت تشاهد جرائم قتل الشعب السوري 

يوميًا على شاشات التلفزة من دون أن حترك ساكنًا؟«.
»سورية  هي  املقّنع«،  »الضابط  برأي  اللبنانية،  احلكومة 
للنظام  بدوره  التابع  اهلل  »خضوعها حلزب  بسبب  بامتياز«، 
السوري«. ولذلك، »لن تكون لنا عالقة مع هذا احلزب بعد 
سقوط النظام، إال إذا تراجع عن موقفه وعنصريته وطائفيته«، 
مستغربًا »كيف يكون حزب اهلل لبنانيًا فيما انتماؤه املطلق 
إليران اليت تبعد عنه آالف الكيلومرتات«. السؤال عن حزب 
اهلل يستفّز الرجل لـ »يكشف« أن »جمموعات عسكرية تابعة 
تشارك  واإليرانيني  )العراقي(  املهدي  وجيش  اهلل  حلزب 
يف املذابح يف سوريا«، وأن »عشرات املقاتلني من عناصر 
صورهم  وعرضت  درعا  يف  تلوا  قجُ اإليرانيني  ومن  احلزب 
يقول  ذلك،  على  أدلته  وعن  الفضائية«.  القنوات  على 
»إن هلجاتهم وأشكاهلم تعّرف عنهم. فاإليرانيون عربيتهم 
مكّسرة وال حيملون أوراقًا ثبوتية. أما مقاتلو حزب اهلل، ففي 
إمكان أّي سوري متييز اللبناني من شكله«، »كاشفًا« أيضًا 
أن » يف حوزتنا يف سوريا أسريين من حزب اهلل، أحدهما 

من آل زعيرت«.
»اجليش  لواء  حتت  املنضوين  املقاتلني  من  أخرى  جمموعة 
السوري احلر«، تضم بني ثالثني وأربعني مسّلحًا، يتزعمها 
عن  يعّرف  رائد  برتبة  السوري  اجليش  عن  منشق  ضابط 
نفسه باسم »أبو سامر«. يرتّكز نشاط هذه اجملموعة، أساسًا، 
على نقل »جرحى الثورة السورية للعالج يف لبنان«، إال أن 
أيضًا، أسلحة إىل  بأنهم ينقلون،  أفرادها يهمسون  بعض 
املقاتلني يف اجلانب السوري، يقول »أبو سامر«، متهّكمًا، 
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تمكنوا من تفكيك جزء كبري من األلغام لتوفري ممر آمن لألشخاص والجرحى وأعادوا زرعها يف طرقات يسلكها الجيش 
السوري)األخبار(
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األخبار - رضوان مرتضى

الحكومة اللبنانية، برأي »الضابط املقنّع«، هي »سورية 
بامتياز«
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تحقيقات

طرق  عرب  اجلرحى  نقل  على  جمموعته  عمل  يرتكز  جرحى«. 
حلبا  يف  الشمال  مستشفيات  إىل  خالد  ووادي  عرسال 
الذين  اجلرحى  »معظم  أن  إىل  وطرابلس. يشري  والقبيات 
ُينقلون بهذه الطريقة هم من العسكريني الذين يستحيل 
تهريب  على  »نعمل  كما  الشرعية«،  احلدود  ختطي  عليهم 
عرب  التنقل  أن  اىل  مشريًا  الدم«،  وأكياس  الكزاز  حقن 
احلدود »يكون عادة بعتاٍد عسكري كامل حتّسبًا ألي كمني 

قد يستدعي اشتباكًا مسّلحًا«.
أما وسيلة نقل اجلرحى، فهي، حبسب »أبو سامر«، غالبًا ما 
تكون »محاًل على األكتاف ومناقلة بني الشباب«. ويضيف: 
باأللغام يف  سُتزرع  ألنها  الطرق  تفاصيل  أدخل يف  »لن 
اليوم التالي«. ولدى سؤاله: كم جرحيًا نقلت جمموعتك منذ 
بدء األحداث؟ يرّد: »جيب إعادة صياغة السؤال ليكون على 
النحو اآلتي: كم جرحيًا مات معك على الطريق؟ كم جرحيًا 
انفجرت بهم األلغام؟«، مشريًا اىل أن هناك »عشرات اجلرحى 
الذين نزف دمهم حتى املوت يف اجلبال قبل الوصول إىل 
اللبنانية«، الفتًا اىل أن أعداد املصابني »ترتفع  األراضي 
أثناء عمليات النزوح من سوريا باجتاه األراضي اللبنانية، 

وخالل تظاهرات أيام اجلمع حتديدًا«.
»أبو  قائدها  باسم  املعروفة  اجملموعة،  هذه  أعضاء  يبدي 
سامر«، حّسًا أمنيًا مرتفعًا. يتكتمون على أمسائهم. يرفضون 
إعطاء حتى أمساء مستعارة. ويؤكد أحدهم أنهم يستبدلون 
أيام حتّسبًا  اهلاتفية وهواتفهم دوريًا كل عشرة  أرقامهم 

ملراقبة مكاملتهم من قبل األجهزة األمنية.
جمهولة  الشمال  مسرح  على  تنشط  اليت  الثالثة  اجملموعة 
العدد، تعمل يف تهريب السالح واملواد الطبية والكامريات 
إىل الداخل السوري. وينفذون بني احلني واآلخر عمليات 
عسكرية يف الداخل السوري. يتواّلها ضابٌط منشق برتبة 
نقيب يعرف باسم أمحد )اسم مستعار(. يروي أنه انشق عن 
اجليش السوري »بعدما رفضت إطالق النار على املتظاهرين 
فور  لبنان  إىل  عائلته  نقل  أنه  اىل  مشريًا  السلميني«، 
انشقاقه خوفًا من رد فعل انتقامي. وحتدث عن مشاركته 
املقدم حسني هرموش بالتنسيق مع العقيد رياض األسعد 
يف تأسيس »اجليش السوري احلر« الذي »تقوم عقيدته على 
محاية الوطن والشعب ال محاية أشخاص«. يسهب الرجل يف 
املواطنني  ضد  ُترتكب  وفظاعات  »انتهاكات  عن  احلديث 
على أيدي شبيحة النظام الذين يغتصبون النساء ويقّطعون 
فتاة  واحلصين  احلصين«.  زينب  مع  حدث  كما  أوصاهلن 
سورية بثت بعض الفضائيات قبل أشهر صورًا جلثة ادعت 
أنها عائدة إليها، وقالت إنها تعرضت للتعذيب واالغتصاب 
على  بعد  ما  يف  الفتاة  تظهر  أن  قبل  جبثتها،  والتمثيل 

التلفزيون الرمسي السوري لتعلن أنها حية ترزق!
يقطع اتصال هاتفي من سوريا كالم الضابط. ومن دون 
أن يسأل عن هوية املتصل، يرد على حمدثه قائاًل: »اجلريح 
املخابرات،  من  رجاًل   13« ويضيف:  األسود«،  خالد  يدعى 
إىل  ونقلوه  العملية  لتنفيذ  دخلوا  اجلوية  املخابرات  من 
املستشفى العسكري حيث ميكث حاليًا«. ُينصت قلياًل ثم 
يكمل كالمه: »طلع شّبيح عميل للنظام«. كان واضحًا أن 
زيد  أبو  ماهر  هم  لبنانيني  ثالثة  مقتل  عن  يدور  احلديث 
وأمحد حسني زيد وشقيقه كاسر يف 27 الشهر املاضي يف 

كمني استدرجوا اليه أثناء عملية لنقل أسلحة اىل سوريا.
»الثورة« و«احلرية« وغريهما من املصطلحات ترتدد كثريًا على 
ألسنة ضباط اجملموعات الثالث ومقاتليها، إال أن اخلالفات 
والعناوين  املبادئ  تضيع  نافرًا.  يربز  بينها  والتنافس 
املثال،  سبيل  على  الشخصية.  اخلالفات  أمام  العريضة 
أموااًل  »يسرق  األخرى  اجملموعة  زعيم  أن  أحدهم  لك  يسّر 
تأتي باسم الالجئني السوريني«، كما خيربك أن املساعدات 
مسميات  حتت  وبيعها  بتصريفها  هؤالء  يقوم  تصل  اليت 
يذهب  والسالح«.  الدواء  لشراء  األموال  »مجع  أبرزها  عدة 
أحدهم إىل أبعد من ذلك. يكشف لك عن »أمر خطري« حمّذرًا. 
عمالته«  جلهة  أمره  يف  »مشكوٌك  ثانية  جمموعة  فمسؤول 
للنظام. »القيادي« نفسه الذي يفصح لك عن هذه املعلومة 
ال يسلم من التهم املنقولة أيضًا. خيربك »املسؤول املتهم 

بالسرقة« أن هذا الشخص »كاذب ومّدع«.

ورغم  املتبادلة،  االتهامات  وسط 
قادة  مع  مباشرة  هؤالء  تواصل 
تركيا  يف  احلر«  السوري  »اجليش 
والداخل السوري، يشدد أحدهم على 
»ضرورة إجياد قائد واحد يكون مرجعًا 
الدخالء  من  الثورة  حلماية  للتنسيق 

وعدم إضاعة البوصلة«.

متطوعون لبنانيون
خيتلط احلابل بالنابل على حدود لبنان 
األشخاص  هويات  تضيع  الشمالية. 
احلقيقية، ويصعب متييز املهّرب عن 
العسكري يف »اجليش احلر«. االنطباع 
العام الذي خيرج به الزائر هو أنهم 
شخٌص واحد، لكن التدقيق ُيظهر أن 
هناك عشرات اللبنانيني ممن انضموا 

إىل صفوف هذا اجليش.
مع  واضحًا  تعاطفًا  هؤالء  يبدي 
جتمعهم  الذين  السوريني،  اجلريان 
بهم وحدة الطائفة واجلغرافيا. عامٌل 
التداخل  هو  اللحمة،  هذه  يعزز  آخر 

وادي خالد. البداية كانت عندما تطّوع الشاب لتفكيك أحد 
األلغام املزروعة. عندها قرر اجلنود املنشقون االستعانة به 
لتفكيك األلغام الباقية، لكنه طلب منهم أجرًا يوميًا مقابل 

االستمرار يف العمل.
وما لبث أن تراجع عن قراره. فعرض عليهم تفكيك األلغام 
رفض  سيفككها.  اليت  األلغام  على  حصوله  شرط  جمانًا 
زراعة  إعادة  يريدون  ألنهم  عرضه،  احلر«  »اجليش  عناصر 
األلغام اليت يفككونها يف طرقات تسلكها دوريات اجليش 
النظامي. فعرض عليهم أن يعيد تركيب األلغام اليت يفككها 
أفراد »اجليش احلر » جمانًا ، مقابل احتفاظه باأللغام اليت 
يفككها بنفسه. أما سبب إصراره على االحتفاظ باأللغام، 
اللغم يبلغ قرابة 400 دوالر أمريكي  فيعود إىل أن سعر 
حبسب الشاب نفسه. وجتدر اإلشارة إىل أن خبري األلغام 
اللبناني حيتفظ يف منزله بقرابة مئة لغم متّكن من تفكيكها 

عن احلدود اللبنانية السورية.
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وادي خالد قاعدة متقدمة لـ»اجليش احلر«:

كالشنيكوف و»فال« وأحزمة نـاسفة يف ليلة زرع األلغام

يتوارى جنود »الجيش الحر« عن األنظار نهارًا وينشطون لياًل

مفّكك ألغام لبناني

متينة.  عائلية  روابط  أنتج  الذي  البلدين،  بني  احلدودي 
فعلى سبيل املثال، هناك قرية سورية سكانها لبنانيون. 
املذكورة  املعلومات  اجلنسيتني.  مواطنون حيملون  وهناك 
اليت  احلر«،  السوري  »اجليش  مصادر  تأكيدات  عززتها 
منضوين يف صفوفه.  لبناني   100 وجود حنو  عن  حتدثت 
وذكرت املعلومات أن هؤالء يشاركون يف أعمال عسكرية 
ضمن األراضي السورية، تراوح بني نقل السالح وتنفيذ 

عمليات عسكرية يف العمق السوري.
يذكر أن أربعة لبنانيني قتلوا، األحد املاضي، خالل كمني 
نصبه اجليش السوري يف بلدة تلكلخ السورية. وأشارت 
يف  املشاركني  اللبنانيني  بني  من  أنهم  إىل  املعلومات 

العمليات العسكرية ضد النظام السوري.
يعملون  الذين  املتفجرات  خرباء  من  اثنني  وصول  قبل 
اللبنانية،  األراضي  إىل  احلر«  السوري  »اجليش  ملصلحة 
كان أفراد هذا »اجليش« يستعينون بشاب لبناني مقيم يف 
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كتابات

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

ذخرية القديسة فوستينا:«رسولة الرمحة اإلهلية« ستجوب كل 
أسرتاليا مثبتة قدرة يسوع على شفاء مرضاكم

يريد  ال  »من  فوستينا:  للقديسة  يسوع  قال 
أن يمر بأبواب رحمتي! ينبغي أن يمر بأبواب 

عدالتي«
»يا يسوع، أنا أثق بك« لكن كيف أثق إن لم 
أقم بأعمال رحمة تجاه القريب كالعمل،الكلمة 

والصالة؟؟؟ 

مقدمة:
القديسة فوستينا »رسولة الرمحة اإلهلية« هي راهبة 
بولونية من راهبات سيدة الرمحة يف فرصوفيا. 
ولدت من عائلة وضيعة جدا لكن متفوقة بإلتزامها 
أجرى  الكاثوليكية.  الكنيسة  تعاليم  يف  املطلق 
القدرة  حدود  فائقة  معجزات  بشفاعتها  يسوع 
قائال:  خاطبها  يسوع  أن  سابقا  قالت  البشرية. 
»من ال يريد أن مير بأبواب رمحيت!!! ينبغي أن 
فيقول  القدس  الروح  أما  عداليت«.  بأبواب  مير 
لكم »أليوم إذا مسعتم صوت يسوع، فال تقسوا 

قلوبكم« )مز11/94- 8( .

 بطاقة هوية القديسة فوستينا ومحطات 
بارزة عنها: 

اسم الوالدة: هيلينا كوفالسكا. امسها يف الدير: 
مارينا فوستينا

تاريخ ومكان الوالدة: August 25 1905  بولندا 
مسقط رأس الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني

اسم الوالد والوالدةومهنتهما: الوالد ستاينسلوس 
كان جنارا وفالحا. الوالدة ماريانا كانت ربة منزل 
وفالحة. كالهما فقريان ومتدينان؛ مواظبان على 
ومتمسكان  يوميا  اإلهلية  بالذبيحة  االشرتاك 
العشرة.  أوالدهما  مع  مريم  العذراء  مبسبحة 
القديسة فوستينا هي اإلبنة الثالثة بني األوالد.

ربيعها  عام  1914 وكانت يف  األوىل:  املناولة 
التاسع

دخول الدير: يف 1 آب 1924 وكانت يف ربيعها 
التاسع عشر )19(

بعمر  وكانت   1933 سنة  املؤبدة:   النذور  إبراز 
28

احلادي  أصابها:  يف  الذي  املرض  ونوع  تاريخ 
سنة   31 بعمر  وهي   1936 سنة  أيار  من  عشر 
مرضت وكان تشخيص الطبيب عن نوع مرضها: 
الرئوي  السل  مبرض  مصابة  فوستني  »األخت 

واألمعائي«
تشرين  من  اخلامس  الوفاة:  يف  ومكان  تاريخ 
أسلمت  كراكوفيا-بولندا  1938  يف  سنة  األول 
روحها خلالقها وكانت بعمراملسيح- ثالث وثالثني 

سنة
يوحنا  1993)البابا   April  18 التطويب:  تاريخ 

بولس الثاني(
يوحنا  2000)البابا   April  30 التقديس:  تاريخ 

بولس الثاني(
 طفولة القديسة فوستينا

مريم  بالعذراء  فوستينا   القديسة  عالقة  كانت 
األخت  تقول  أظافرها.  نعومة  منذ  جدا  مميزة 
فوستينا يف مذكراتها أنها حلمت عندما كانت يف 
مع  اهلل  فردوس  جالت يف  أنها  اخلامس  ربيعها 

السيدة العذراء يدا بيد.
يف ربيعها التاسع اكتشفت الطفلة عظائم الصالة 
واإلنفراد مع  باخللوة  فكانت تقضي وقتا طويال 
تردد  الطفلة  امها. فكانت  بال  ذاتها مما شغل 
يوقظين  الذي  هو  احلارس  مالكي  »إن  ببساطة 
أثناء الليل كي أصلي«! بسبب فقر اهلها ذهبت 
إىل املدرسة لسنتني فقط وبعدها كانت تساعد 
وتقوم  املاشية  وحراسة  احلقل  أعمال  اهلها يف 

باألعمال املنزلية.
يف ربيعها اخلامس عشر افصحت إلمها عن رغبتها 
يف دخول الدير ولكن كال الوالدين كانا معارضني 
عن  وعجزهما  املدقع  الفقر  بسبب  لذلك،  بشدة 

تأمني جهاز الرهبنة، مما سبب هلا كآبة كبرية. 
رؤيا ترشدها إىل طريقة لدخولها الدير

لنرتك الكالم للقديسة فوستـينا لرتوي القصة: 

حفلة  يف  أخواتي  إحدى  مع  كنت  مساء  »ذات 
بقربي  فجأة  رأيت  بالرقص،  بدأت  وملا  ساهرة 
يسوع معذبا ومثخنا باجلراح فقال لي: »إىل متى 
عن  احلضور  كل  غاب  عندئذ  أملي؟«   ستخيبني 
كنيسة  اقرب  حنو  مسرعة  وهرولت  ناظري... 
وأمام القربان فجأة مسعت هذه الكلمات: »إذهيب 

حاال إىل فرصوفيا وهناك ستدخلني الدير«.
يف تلك الليلة غادرت هيلينا منزهلا الوالدي ومل 
أختها فقط متجهة إىل فرصوفيا.  إال  خترب بذلك 
يف الطريق دخلت إحدى الكنائس وأثناء القداس 
هذا  مع  وتكلمي  »إذهيب  الكلمات:  هذه  مسعت 
الكاهن وهو سيشرح لك ما عليك فعله. قدمين 
ذاك الكاهن إىل سيدة عملت عندها كخادمة إىل 
سيدة  راهبات  رهبانيتنا- مجعية  باب  طرقت  أن 

الرمحة فقبلوني يف الدير«.

عمل الراهبة يف الدير
اعتالل  وبسبب  أوال  كطباخة  الدير   يف  عملت 
صحتها تنقلت الحقا بني العمل يف بستان الدير 

وبني ناطورة املدخل. 

ميزات الراهبة 
كانت دائما حتافظ على هدوئها ومرحها وبساطتها، 
وكانت متزنة وجمتهدة، تعطي بذلك املثل للجميع 
حبماسها وإخالصها الالحمدود، وبالرغم من صحتها 
اهلزيلة كانت طاعتها وتواضعها وحمبتها مثالية.

مرض الراهبة ومفارقتها هذه الحياة 
حتملت الراهبة من مرض السل الرئوي واألمعائي 
اوجاعا أليمة لفرتات طويلة فلم تتذمر ومل تتشك. 
وقبل ثالثة عشر يوما من وفاتها، وإذ هي طرحية 
الفراش يف املستشفى، كانت تقول »أن املالك 
سارافيم كان يزورني كل يوم ليناولي القربان 

أملقدس«.
يف الدير يف كراكوفيا وعيناها مسمرتان بصورة 
املسيح املصلوب ودون أن تعاني حلظات النزاع 
املسيح،  كعمر  عمر  عن  احلياة  فارقت  الرهيبة 

ثالث وثالثني سنة.

أعجوبة الشفاء اليت مت التطويب على أثرها
يف الثامن والعشرين من آذار سنة 1981 بدأت 
بابوية روما التحقيق يف شفاء السيدة األمريكية 
مورين ديغان.  بعد أن مت تثبيت صحة الشفاء 
الطبية  األحبُاث  دراسات  بعد   1992 عام  يف 
املطولة والدقيقة والتأكيد بأن الشفاء مت بأعجوبة 
على  مت   عندئذ  والعلم؛  الطب  قوانني  خارقة  

»يا يسوع، أنا أثق بك«
Jesus I trust in You 

أثرها التطويب يف سنة 1993 يف يوم عيد الرمحة 
اإلهلية الواقع يف الثامن عشر من نيسان على يد 

البابا يوحنا بولس الثاني )الطوباوي حاليا(.

من أقوال يسوع املسيح للقديسة فوستينا
»إبنيت احلبيبة... أعلين للعامل أمجع عن   -
حيب ورمحة قليب. إن شعلة رمحيت حترقين، وأريد 
قدر  ابنيت  يا  حاولي  النفوس.  على  أسكبها  أن 
عبادة رمحة قليب، وقولي  تنشري  أن  املستطاع 
للبشرية املعذبة أن تلتجئ إىل قليب الرحوم وأنا 

أهبها السالم«.
- »كوني رحومة؛ قومي بأعمال رمحة، جيب أن تنبع 
هذه األعمال من حبك لي. عليك أن تظهري دائما 
وأبدا رمحة للجميع؛ ليس باستطاعتك التنحي أو 

اإلعتذار أو التربير عن عدم فعل الرمحة«. 
بأعمال  تقومي  رسائل كي  ثالث  عليك  أقرتح   -
الثانية  العمل،  األوىل هي  القريب؛  الرمحة جتاه 
الدرجات  هذه  الصالة.  هي  الثالثة  الكلمة،  هي 

الثالث تلخص كمال فعل الرمحة«

صورة يسوع ألرحيم
 ،1931 سنة  شباط  من  والعشرين  الثاني  يف 
ظهر يسوع ألول مرة للقديسة فوستينا  فها هي 
تقول: »ذات مساء كنت يف غرفيت، فرايت يسوع 
تبارك  مرفوعة  اليمنى  يده  أبيض،  رداء  مرتديا 
ويده اليسرى تالمس رداءه، على صدره من جهة 
القلب، ومن الفسحة يسطع شعاعان، أألول أمحر 

والثاني أبيض.
كنت أحدق بصمت بسيدي يسوع، ونفسي يعرتيها 

اخلوف والفرح معا، بعدها قال لي: 
الكتابة  عليها  وضعي  ترين  مبا  لوحة  »أرمسي   -
التالية: »يا يسوع، أنا أثق بك«. إني أرغب يف أن 
تكرم هذه الصورة يف العامل أمجع. أعد كل نفس 

أعدها  كما  تهلك،  لن  بأنها  الصورة  هذه  تكرم 
وخباصة  احلياة  هذه  أعدائها يف  على  باإلنتصار 
أنا أدافع عنها بذاتي كمجدي  عند ساعة موتها، 

اخلاص«. ومسعت فوستينا صوتا داخليا يقول:
فالشعاع  واملاء.  الدم  هما  الشعاعان  »هذان   -
النفوس،  يطهر  الذي  الدم  اىل  يرمز  األبيض 
حياة  هو  الذي  الدم  اىل  يرمز  األمحر  والشعاع 
النفوس. هذان الشعاعان فاضا من أعماق رمحيت 

ملا طعنوا حبربة قليب على الصليب«. 
- »يا ابنيت كلمي العامل كله عن رمحة قليب. لتعلم 
الالحمدودة،  رمحيت  يف  التعمق  مجعاء  اإلنسانية 
إنها عالمة آلخر األزمنة، بعدها يأتي يوم الدينونة. 
لكن قبل ان أظهر يف يوم الدينونة كديان عادل، 
سأفتح ابواب رمحيت. فمن ال يريد أن مير بأبواب 

رمحيت ينبغي إن مير بأبواب عداليت«. 
- »باستطاعة أكرب خاطئ الرتقي إىل أعلى درجات 

القداسة لو إنه يثق فقط برمحة قليب«.

مالحظة
اتنبهوا ان يسوع واقف على ألباب يقرع بانتظار 
إعالن ثقتكم وإميانكم به... فهل ستفتحواأبواب 
فوستينا  القديسة  زارتكم  وإن  له؟  قلوبكم 
بواجب  ستقوموا  فهل  اإلهلية  رمحته  رسولة   -
الضيافة وتسرعوا للقائها؟ أين ومتى؟؟؟ تابعوا 
إعالناتنا... تابعوا إعالناتنا... تابعوا إعالناتنا...

وكل  مرضاكم  لتجلبوا  القلب  من  دعوة  هذه 
أألصدقاء  مع كل  كبارا وصغارا  عائالتكم  أفراد 
واألحباء للتربك من ذخائر القديسة فوستينا اليت 
بشفاعتها شفى يسوع اشخاصا كثر.  مع دعائي 
املسيح  وسالم  مرضاكم  كل  اهلل  الدائم: شفى 

معكم دائما وأبدا.
أعجوبة شفاء من يسوع  إن كل من حيصل على 
بشفاعة األخت فوستينا رجاء الكتابة على العنوان 

التالي:
The Congregation of 

the Sisters of Our Lady of Mercy
9/Ul. Siostry Faustyny 3
Cracow Poland 420-30

إعداد د. ترييزا حرب
رئيسة أكاديميا الفكر اللبناني

 FIRST CLASS RELIC” OF ST”
FAUSTINA KOWALSKA

 ARRIVED IN AUSTRALIA WITH THE
 BLESSINGS OF CATHOLIC CHURCH

AUTHORITIES

 ST FAUSTINA RELIC FROM
KRAKOW POLAND
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رئيس غرفة الصناعة والتجارة...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية يف والية فيكتوريا وصاحب سلسلة 
مطاعم وحمالت الزوقي يف اسرتاليا والعامل العربي احملامي فادي 

الزوقي وذلك مبناسبة يوم اسرتاليا.
الزاخرة  العملية  ملسريته  الوسام  بهذا  الزوقي  احملامي  فاز  وقد 
باالجنازات املشّرفة ولسريته االنسانية واالجتماعية الزاهرة باخلدمات 
والعطاءات وكذلك للجهود اليت بذهلا ويبذهلا واخلدمات اليت قدمها 

ويقدمها للمجتمع االسرتالي عامة وللجالية خاصة.
وقال احملامي فادي الزوقي لـ »اهلريالد« انين اتقدم بالشكر من كل 
الذين قاموا بتسمييت لنيل هذا الوسام وكذلك من مئات األشخاص 

الذين اتصلوا بي للتهنئة سواء  من اسرتاليا او اخلارج.
يغمرني  ان  الطبيعي  »من  قال  الوسام  بهذا  بفوزه  شعوره  وحول 
شعور بالفرح والسعادة وانين اعترب هذا الوسام وسام كل لبناني 
عمل وضحى لرفع اسم وطنه عاليا وناصعا يف هذا املغرتب وساهم 

يف بناء اسرتاليا وخدمة جمتمعها«.
واملعروف ان احملامي الزوقي ميتلك سلسلة من املطاعم واحملالت يف 
سائر الواليات االسرتالية ولبنان وبعض الدول العربية يزيد عددها 

على 200 حمل ويعمل فيها اكثر من 2000 شخص.
ونشري هنا اىل ان رجل االعمال فادي الزوقي موجود حاليا يف لبنان 
ويف اتصال هاتفي لـ »اهلريالد«  معه قال انه سيقوم يوم اجلمعة 
اغتنم وجوده  انه  الكسليك وقال  الرمسي ملطعم  باالفتتاح  )امس( 
يف لبنان وعقد اجتماعات مع وزير اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور 
ووزير السياحة فادي عبود ووزير الصناعة والتجارة فريج صابوجنيان 
وكذلك التقى رئيس غرفة الصناعة والتجارة يف لبنان حممد شقري.

»اهلريالد« تهنئ احملامي الزوقي بهذا الوسام وتتمنى له املزيد من 
االومسة. 

الراعي يكرر الدعوة...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

مارون يف األشرفية أمس االول، دعا فيه إىل »حتييد لبنان عن احملاور 
اإلقليمية والدولية«، وأعترب أّن »كل الشهداء الذين سقطوا يف سبيل 
الوطن منذ االستقالل كانوا حبة احلنطة اليت ماتت وبفضلهم منا لبنان 
وكرب«، مشّددًا على »حفظ التعاون واملساواة والتوازن يف ما بني 

مكونات اجملتمع اللبناني وفقًا لنص الدستور وروحه«.
بعامة  اللبنانيني  جعجع  مسري  اللبنانية  القوات  رئيس  هنأ  كذلك، 
الوجود  وحمورية  »أهمية  على  مشّددًا  بالعيد،  خباصة  واملوارنة 

املسيحي يف الشرق«.
وعلى جبهة الشمال، لفت كالم عضور كتلة »املستقبل« النائب امحد 
فتفت نّبه فيه من »ورود معلومات متقاطعة عن استعدادات عسكرّية 
خالد حتت  وادي  ودخول  الشمالّية  احلدود  لتجاوز  السورّي  للجيش 

عنوان ضرب منشقني سوريني غري موجودين«.
وحّذر فتفت من »األخطار الكبرية اليت تنجم عن اعتداء مماثل على 
وعلى  اآلمنني  اللبنانيني  املواطنني  وعلى  اللبنانية  الدولة  سيادة 

الالجئني السوريني املدنيني«.
واعترب ان »عماًل كهذا ميّثل اعالن حالة حرب على لبنان، وجيب أن 
جيابه بالدرجة األوىل مبوقف صارم وواضح من احلكومة اللبنانية ومن 

اجليش اللبناني«.
وأّكد ان »الشعب اللبناني بكّل مكّوناته ال ميكن أن يسكت عن شيء 
مماثل، وسيقوم مبا يفرض عليه للدفاع عن أرضه ودمائه يف وجه 

كتائب األسد عند الضرورة«.
معلومات  ورود  من  املرعيب  معني  النائب  الكتلة  عضو  حّذر  كذلك 
حتّمل  اىل  اجليش  وقائد  واحلكومة  اجلمهورّية  رئيسي  داعيًا  مماثلة 
مسؤولياتهم الواضحة يف هذا اإلطار، ومهيبًا باملواطنني »اخذ احليطة 

واحلذر والتصدي ألي حماولة قد يقوم بها نظام األسد«.
كما دعا اجملتمع الدولي واألمم املتحدة اىل »توسيع عمل اليونيفيل 
األمم  قرار  يشملها  اليت  والشرقية  الشمالية  احلدود  على  لالنتشار 

املتحدة رقم 1701«.
وبدوره وصف عضو الكتلة النائب خالد زهرمان احلكومة احلالية بأنها 
»مكتب اعتماد للحكومة السورية« خاّصًا بالذكر وزير خارجيتها عدنان 
منصور، والحظ ان »سياسة احلكومة يف موضوع النأي بالنفس عما 
حيصل يف سوريا غري منسجمة مع بعضها البعض، وهي يف احلقيقة 

سياسة دعم للنظام السوري«.
وأضاف »ان انتشار اجليش اللبناني على احلدود الشمالية كان بطلب 
»ألن  العسكرية  باملؤسسة  ثقته  ابدى  لكنه  السوري«.  اجليش  من 
رهاننا دائمًا يبقى عليها للحفاظ على األمن واعطاء املزيد من الثقة 

للمواطنني املتواجدين على احلدود«.
وأدرج زهرمان اللقاء بني الرئيس فؤاد السنيورة وقائد اجليش العماد 

جان قهوجي حتت عنوان »لقاء مصارحة ولتوضيح كل اهلواجس«.
وعن تأكيد رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ان »انتشار اجليش هو 
حلماية املواطنني« عّلق النائب ايلي ماروني بالقول »اذا كان انتشاره 
والتهريب واملهّربني فهذا  األمنية  السيادة ومنع اخلروقات  لصون 
ممتاز، واذا كان انتشاره ملنع التدخل يف الشؤون الداخلية السورية 
فهذا مطلبنا، ويف حال طرأ تعديل للجيش وكان له دور آخر، فاأليام 

املقبلة ستكشف ذلك ولنعط اجليش فرصة القيام مبهمته«. 
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خالد مشعل لتفعيل اتفاق املصاحلة بني حركيت »فتح« و«محاس«.
وقد أكدت القيادة الفلسطينية خالل اجتماع طارئ أمس االول يف رام 
اهلل برئاسة عباس، يف بيان تاله امني سر منظمة التحرير الفلسطينية 
احلكومة  تزال تطرحها  اليت ال  »االفكار واملواقف  ان  ربه  عبد  ياسر 

تتــمات

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

قررت »حمكمة بريزبن«  وضع - ) ام لسبعة اطفال( جتردت من 
على قائمة املراقبني لقياس  مالبسها داخل حافلة » غريهوند« – 

»حسن السري والسلوك:«.
»جودي  أن  ميل«  كورير  ذي   « عن صحيفة  صادر  تقرير  وأفاد 
كريزنر« البالغة من العمر 31 عامًا واملقيمة يف »كابولتشر« اعرتفت 
بأنها مذنبة أثناء مثوهلا امام قضاة حمكمة »بريزبن« االربعاء بعد 
اتهامها بتهمة »الكشف عن اعضائها التناسلية« عن عمد يف مكان 

عام .
من جهته قال املدعي الشرطي » بول هودغ« انه يف 25 كانون 
الثاني من هذا العام ويف الساعة 2.20 مساء مارست »كريزنر« 
أعمال شغب يف حافلة »غريهوند«ما بني »هرييف باي« و»بريزبن«، 
مضيفًا أن سائق احلافلة حذر املرأة البالغة من العمر 31 عامًا من 

سلوكها قبل ان ختلع مالبسها وتسري هبوطًا وصعودًا يف املمر.
وعندما غادرت احلافلة شارع »روما ترانست سنرت« مت القبض على 

»كريزنر« لتقضي عشر ساعات يف احلجز.
من جهته قال »بات ويلسون« حمامي الدفاع ان موكلته تعاني من 
مشاكل يف الصحة العقلية منذ سن 15 عامًا بعدما انفصلت عن 

زوجها الذي ترك اطفاله البالغني من العمر اربعة اشهر.
واضاف انها كانت يف حالة السكر وقت ارتكاب اجلرمية وال تتذكر 
اي شيء عن سلوكها، موضحًا ان السيدة كريزنر كانت حمرجة من 

تصرفاتها بعدما تعاطت دواءها.
وقال القاضي »كريستني روني« ان ما فعلته هذه االم »غريب« 
قبل ان حيكم عليها بوضعها حتت املراقبة ملدة شهرين حتى يثبت 

حسن سريها وسلوكها، ومل يتم تسجيل اي ادانة ضدها.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
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احملكمة تضع امرأة تعرت يف حافلة 
»غريهوند« مراقبة سري سلوكها دون ادانة

االسرائيلية حتى االن لتمهيد الطريق امام استئناف املفاوضات ال 
تشكل احلد االدنى املطلوب لبدء مفاوضات جادة«.

واشارت اىل ان هذه املقرتحات »تتضمن اشرتاطات مسبقة و)تشكل( 
استمرارا الساليب التحايل خاصة فيما يتصل بالقضيتني املركزيتني 
اشكال  ووقف كل  كأساس  بها  واالعرتاف   1967 عام  حدود  وهما 

النشاط االستيطاني دون استثناء«.
اللجنتني  اعضاء  حضره  الذي  االجتماع  ختام  يف  القيادة  وعربت 
العامني  واالمناء  »فتح«  حلركة  واملركزية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
اللزام  املبذولة  املساعي  »تتوصل  ان  يف  املها  عن  للفصائل، 
اسرائيل بهذه االسس اليت ال ميكن من دونها ضمان انطالق عملية 

سياسية ذات افق اجيابي وفعال«.
النتائج )اجتماعها هذا(  انها »ستعرض  الفلسطينية  القيادة  وقالت 

على اجتماع جلنة املتابعة العربية االحد املقبل«.
وبشأن املصاحلة، قال عبد ربه إن القيادة الفلسطينية قررت دعوة 
تنفيذ خطتها لتسجيل  البدء فورا يف  إىل  املركزية  االنتخابات  جلنة 
الناخبني يف أسرع وقت من أجل اختصار املدة الزمنية الالزمة لتنفيذ 

مجيع بنود اتفاق املصاحلة الوطنية يف القاهرة ولقاء الدوحة.
وكان سفري دولة فلسطني يف القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة 
سيعقد  عباس  إن  االول،  أمس  قال  الفرا،  بركات  العربية  الدول 
جلسة مباحثات مهمة مع القائد العام ورئيس اجمللس األعلى للقوات 
املسلحة املصرية املشري حممد حسني طنطاوي صباح األحد املقبل 

بالقاهرة.
وأوضح يف تصريح لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا( يف 
بعد ظهر  تبدأ  اليت  الزيارة  عباس سيلتقي، خالل هذه  أن  القاهرة 
السبت ، أمني عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ووزير خارجية 
الوزير  املصرية  املخابرات  جهاز  ورئيس  عمرو،  كامل  حممد  مصر 
مراد موايف، وعددا آخر من املسؤولني بهدف حبث عدد من املسائل 
املرتبطة بالقضية الفلسطينية، وسيبحث خالل الزيارة مع املسؤولني 
املصريني سبل تذليل بعض الصعوبات اليت تعرتض تطبيق اتفاق 

املصاحلة املوقع يف القاهرة يف الرابع من أيار )مايو( املاضي.
بشأن  الدوحة  إعالن  االول  امس  العربية  الدول  جامعة  مثنت  وقد 
املصاحلة الفلسطينية، معربة يف الوقت نفسه عن دعمها وترحيبها 
والفصائل  القيادة  بها  تقوم  اليت  اجلدية  اخلطوات  بكافة  الكبري 
الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام، وتطبيق اتفاق املصاحلة الوطنية 

املوقع يف الرابع من مايو املاضي.
وقال األمني العام املساعد للجامعة لشؤون فلسطني السفري حممد 
صبيح يف تصرحيات له امس: »حنيي اجلهد الكبري الذي بذلته كل من 
دولة قطر ومصر، ونقدرعاليا دور قيادتيهما السياسية والدبلوماسية 
يف خدمة القضية الفلسطينية والعمل العربي املشرتك«. وأعرب عن 
أمله »يف أن يكون )إعالن الدوحة ( املوقع من الرئيس حممود عباس، 
ورئيس املكتب السياسي حلركة محاس خالد مشعل خطوة مهمة على 
صعيد توحيد املؤسسات الفلسطينية، وطي صفحة االنقسام، وفتح 

صفحة جديدة يف العالقات بني احلركتني«.
الشعب  ومؤسسات  وشرائح  وفئات  فصائل  مجيع  صبيح  ودعا 
املصاحلة،  اتفاق  لتطبيق  املتخذة  اخلطوات  كل  لدعم  الفلسطيين 
ولتنفيذ ما مت التفاهم عليه يف الدوحة على أرض الواقع، مشددا 
للشعب  العليا  الفلسطينية  الوطنية  املصلحة  تغليب  ضرورة  على 

الفلسطيين ، واليت تتطلب إنهاء هذا االنقسام.
يف غضون ذلك، رأت السلطة الفلسطينية ان رزمة اجراءات الثقة اليت 
اقرتحها على اسرائيل موفد اللجنة الرباعية للسالم طوني بلري »غري 

كافية« الستئناف اللقاءات االستكشافية بني اجلانبني يف عمان.
وصرح عضو يف اللجنة املركزية حلركة »فتح« حسني الشيخ الذاعة 
املبعوث  اجتماعه مع  اكد خالل  الرئيس عباس  ان  صوت فلسطني 
االمريكي لعملية السالم ديفيد هيل مساء اول من امس ان »الرزمة 
غري كافية وال تفي بالغرض العادة مواصلة اجلوالت االستكشافية 
التفاوضية يف عمان«. ووصف رزمة االجراءات املقرتحة بانها »تافهة 

جدا«.
وكان مصدر قريب من احملادثات بني الفلسطينيني واالسرائيليني 
صرح مطلع شباط )فرباير( اجلاري ان موفد اللجنة الرباعية لعملية 
السالم يف الشرق االوسط اقرتح رزمة اجراءات ثقة على اسرائيل 
جتاه الفلسطينيني، على امل تسهيل العودة اىل طاولة املفاوضات 

بني الطرفني.
وتقضي االجراءات اليت اقرتحها بلري »بالسماح بفتح عدد حمدود من 
مبوجب  اليت ختضع  )ب(«  املناطق  الفلسطينية يف  الشرطة  مكاتب 
اتفاق اوسلو لسيطرة امنية فلسطينية اسرائيلية مشرتكة، مع اعطاء 

السلطات املدنية بشكل كامل للجانب الفلسطيين.
كما تنص على »تسهيل حرية احلركة للفلسطينيني يف منطقة غور 
االردن وحتديدا على عدد من احلواجز العسكرية ومنح مخسة تصريح 
عمل اضايف للعمال الفلسطينيني داخل اسرائيل وحتويل مكان اقامة 
2300 فلسطيين من قطاع غزة اىل الضفة الغربية ومنح 2500 حالة 
مجع مشل لعائالت فلسطينية اي ان يصبحوا حاملني هلويات اقامة 

فلسطينية دائمة يف االراضي الفلسطينية«.
الربيد  استخدام  على  اسرائيل  »موافقة  ايضا  الرزمة  هذه  وتتضمن 
الفلسطيين عرب االردن والسماح بتصدير منتجات النسيج واالثاث من 
قطاع غزة اىل الضفة الغربية والسماح بنقل مخسني مليون شيكل 

اىل البنوك يف قطاع غزة«.
اما  بلري.  اقرتاح  حسب  »فورا«  االجراءات  هذه  تطبق  ان  ويفرتض 

االجراءات االخرى »فتطبق يف شهر آذار )مارس( املقبل«.
وعقدت يف االسابيع القليلة املاضية سلسلة لقاءات »استكشافية« 
بني الطرفني الفلسطيين واالسرائيلي على امل استئناف املفاوضات 

الرمسية بني اجلانبني املتوقفة منذ ايلول )سبتمرب( 2010.
اال ان هذه احملادثات مل حتقق اي تقدم ويؤكد الفلسطينيون انهم 

يبحثون يف »خيارات اخرى« للمرحلة املقبلة.
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»الربيع  حول  سؤال  عن  اإليطالية  ستامبا«  »ال  صحيفة  مع  مقابلة 
منطقة  وقفت  فقد  استثنائية،  سنة  هذه  »كانت  وقال  العربي«، 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا من أجل كرامتها وحقوقها العاملية«. 
وأضاف »جتري اآلن عملية انتقال السلطة يف كل من تونس ومصر 
العنف  يتوقف  أن  بد  ال  انه  أوضحنا  الدولي  اجملتمع  ومع  وليبيا، 
الرهيب ضد الشعب السوري وأن يتنحى بشار األسد حتى تبدأ فورًا 

عملية انتقال دميقراطي للسلطة« يف سوريا.
اإليطالي  الوزراء  رئيس  لقائه  قبل  أوباما  مع  املقابلة  نشرت  وقد 
السياسية  التطورات  االول، وتناولت فضال عن  ماريو مونيت امس 
األوروبية  ـ  األمريكية  العالقات  وافغانستان،  األوسط  الشرق  يف 
واألزمة اإلقتصادية العاملية. يف املواقف الغربية أيضا، اعلنت وزارة 
اخلارجية الفرنسية امس ان االعالن عن عودة املراقبني العرب اىل 
ممارسة  من  يتمكنوا  ان  شرط  الصحيح  االجتاه  يف  »يصب  سوريا 
مهمتهم حبرية وبشكل كامل« وعربت ايضا عن تاييدها لعقد مؤمتر 

تنظمه انقرة حول االزمة السورية.
ان  »جيب  املراقبني  ان  فالريو  برنار  الوزارة  باسم  الناطق  وقال 

يتمكنوا من التنقل حبرية ومن اجراء كل االتصاالت الالزمة«.
اجلامعة  ان  اعلن  مون  كي  بان  املتحدة  لالمم  العام  االمني  وكان 
مهمة  اطار  يف  سوريا  اىل  جمددا  املراقبني  ارسال  تنوي  العربية 
االقرتاح  وهذا  خاص مشرتك.  موفد  مع  املتحدة  االمم  مع  مشرتكة 

يفرتض ان يعرض على جملس االمن الدولي.
واجلامعة  املتحدة  االمم  بني  »التعاون  ان  الفرنسي  الناطق  وقال 
العربية يف اطار هذه العودة جيب ان يتيح هلا مواصلة عملها بشكل 

فاعل وموثوق«.
من جهة اخرى ابدت فرنسا تأييدها ملبادرة تركيا اهلادفة اىل تنظيم 

مؤمتر دولي »يف اقرب وقت« حول االزمة السورية، كما اضاف.
وتابع ان وزير اخلارجية الفرنسي االن جوبيه »بادر الجراء اتصاالت مع 
كل نظرائه ال سيما )الوزير الرتكي امحد( داود اوغلو، يف كل الدول 
الراغبة يف وقف القمع يف سوريا وتطبيق مبادرة اجلامعة العربية بكل 

ابعادها« من دون حتديد الوزراء املعنيني.
والعالقات السياسية بني فرنسا وتركيا جممدة حاليا بسبب اعتماد 

قانون فرنسي حول االبادة االرمنية اليت ال تعرتف بها انقرة.
بان كي مون كان اعترب، ان ان الفيتو الروسي والصيين على قرار 
وانه  السوري  الشعب  على  »كارثي«  حول سوريا  االمن  يف جملس 

شجع دمشق على »تصعيد حربها ضد شعبها«.
وقال االمني العامل لالمم املتحدة ان »الوضع بلغ حدا غري مقبول اذ 
قتل اكثر من مخسة االف شخص« مضيفا »جيب ان يتحمل )الرئيس 
بشار االسد( املسؤولية«. واضاف »اذا استمرت املذابح فستؤثر على 
ان  واوضح  للبالد«.  رئيسا  بصفته  االسد(  بشار  )الرئيس  شرعية 
»االف االشخاص قتلوا بدم بارد االمر الذي يتعارض مع مزاعم االسد 

بانه يتكلم بالنيابة عن شعبه«.
وقال ايضا ان »الوحشية املرعبة اليت نشهدها يف محص مع استخدام 
ان  نعتقد ولالسف  السكنية جتعلنا  االحياء  اسلحة ثقيلة تطلق على 

الوضع سيتأزم اكثر«.
على صعيد آخر زاد عدد قتلى محص وحدها على مئة، األمر الذي 

يضع املعارضة  واحلكم يف وضع يصعب فيه التالقي واحلوار.
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تأهل برشلونة إىل نهائي كأس ملك إسبانيا بكرة القدم بفوزه على 
ضيفه فالنسيا )2ـ صفر(، االربعاء، يف إياب نصف النهائي.

وسجل سيسك فابريغاس )16(، وتشايف )81(، هديف برشلونة 
من  مريانديس  ضيفه  اكتسح  الذي  بلباو  أتلتيك  سيواجه  الذي 
الدرجة الثالثة بستة أهداف إليكر مونيان )11(، وماركل سوسايتا 
و75(،   72( ليورنيت  وفرناندو   ،)22( أورتينيتشي  وجون   ،)14(
وسيزار )88 خطأ يف مرمى فريقه(، مقابل هدفني إليتور بالنكو 

)57 و86(.
وكان برشلونة وفالنسيا تعادال ذهابا )1ـ1(.

إيطاليا
فاز يوفنتوس على مضيفه ميالن )2ـ1(، يف ذهاب نصف نهائي 

كأس إيطاليا.
بعد  ليوفنتوس  التسجيل  مارتن كاسرييس  االوروغوياني  وافتتح 
 ،)53( اميليا  ماركو  احلارس  صدها  بورييلو  ماركو  من  تسديدة 
وعادل ستيفان الشعراوي اثر متريرة رأسية من ماسيمو امربوزيين 
)62(، قبل ان حيقق كاسرييس الثنائية بعد تسديدة مجيلة هزت 

شباك اميليا )83(.
ويلعب سيينا مع نابولي اليوم )الساعة 21.45 بتوقيت بريوت(.

÷ عجز روما عن االستفادة من 25 دقيقة متبقية من مباراته مع 
مضيفه كاتانيا وتعادل معه )1ـ1(، يف مباراة مستكملة من األسبوع 

الـ18 من الدوري اإليطالي.
ملعب  ارضية  بسبب   65 الدقيقة  يف  توقفت  املباراة  وكانت 
الثاني  كانون   15 يف  باملياه  الغارقة  ماسيمينو«  »اجنيلينو 
املاضي، بعدما تقدم كاتانيا عرب نيكوال ليغروتالي )24(، ثم ادرك 

دانييلي دي روسي التعادل بعد اربع دقائق )28(.
ورفع روما رصيده إىل 35 نقطة يف املركز السادس.

اخر  نقاط يف   3 اذ حصد  العام،  هذا  فوز  اي  كاتانيا  ومل حيقق 
مخس مباريات وحيتل املركز الـ14 يف الرتتيب بفارق 7 نقاط عن 

منطقة اهلبوط.
ويلعب التسيو مع ضيفه تشيزينا اليوم )21.45(.

أملانيا
بفوزه على مضيفه  أملانيا  نهائي كأس  ميونيخ نصف  بايرن  بلغ 
شتوتغارت بهدفني للفرنسي فرانك ريبريي )30(، وماريو غوميز 

.)46(
مضيفه  على  بفوزه  دورمتوند  بوروسيا  الدوري  بطل  تأهل  كما 
هولشتاين كييل من الدرجة الرابعة بأربعة أهداف للبولندي روبرت 
ليفاندوفسكي )11(، والياباني شينجي كاغاوا )18(، والبارغوياني 

لوكاس باريوس )80(، والكرواتي إيفان برييسيتش )87(.
وتأهل بوروسيا مونشغالدباخ بعد فوزه على مضيفه هرتا برلني 
بعد التمديد بهدفني للبلجيكي فيليب داميس )101 من ركلة جزاء(، 

والسويدي اوسكار فندت )120(.
الدرجة  من  فورث  غروتر  ضيفه  أمام  خبسارته  هوفنهايم  وخرج 

الثانية بهدف الكندي أوليفييه أوشن )44(.
فرنسا

بهـدف  فالنـسيان  مضيفه  أمام  خبسارته  فرنسا  كأس  ليل  فقد 
لنــوالن رو )88(، مقابل هـدفني ملاتيو دوسيفي )70( والكامريوني 

فنسان ابو بكر )78(.
وتأهل ليون إىل ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه بوردو )3ـ1(، 

البـطـوالت األوروبـيــة بكــرة الـقــدم

برشلونة وبلباو إىل نهائي كأس إسبانيا ويوفنتوس ُيسقط ميالن

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

)إسبانيا: العب برشلونة فابريغاس )إىل اليمني( يف صراع مع مدافع فالنسيا بريتو قبل افتتاحه التسجيل )أ ب

بعد التمديد. وكانت املباراة غاية يف اإلثارة رغم الطقس البارد 
على ملعب »جريالن« الذي احتضن 7 االف متفرج فقط يف لقاء 

مت تقديم موعده حنو مخس ساعات بسبب االحوال اجلوية.
وكان ليون تأهل إىل نهائي كأس رابطة االندية بفوزه االسبوع 

الفائت على لوريان )4ـ2(، بعد التمديد ايضا.
عادل  ثم   ،)23( جوسي  الربازيلي  عرب  التسجيل  بوردو  وافتتح 
الشاب الكسندر الكازيت الذي تابع كرة رأسية للربازيلي إيدرسون 

صدها اوال احلارس سيدريك كاراسو )36(.
ومنح بافيتميب غوميس التقدم لليون بعد متريرة من جيمي بريان 
مباريات  اخر مخس  اخلامس يف  هدفه  مسجال  اليمنى،  اجلهة  من 

.)96(
ترمجته  بعد  املباراة  على  الذي سيطر  لليون  الفوز  بريان  وضمن 

عرضية االرجنتيين ليساندرو لوبيز )119(.
وفاز رين على إيفيان )3ـ2(، ومونبلييه على مضيفه شاتورو من 
الدرجة الثانية )2ـ صفر(، وأجاكسيو جيفكو من الدرجة الثانية على 

ضيفه درانسي من الرابعة )2ـ صفر(.
إنكلرتا

تأهل بالكبول من الدرجة الثانية إىل الدور اخلامس لكأس إنكلرتا 
ملاتيو  بهدفني  الثالثة  من  ونزداي  شيفيلد  مضيفه  على  بفوزه 
فيليبس )7(، والكونغولي الدميوقراطي لومانا تريزور لوالوا )14(، 

يف مباراة معادة من الدور الرابع.
كما تأهل ميلوول من الدرجة الثاني بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 
من الثانية أيضا بثالثة أهداف لليام تروتر )17(، والفرنسي داني 
الالنا  آلدم  هدفني  مقابل   ،)2+90( فيين  وليام   ،)79( نغيسان 

)35( وريتشارد المربت )77(.
هولندا

صعد ألكمار ملشاركة أيندهوفن صدارة ترتيب الدوري اهلولندي 
باكتساحه مضيفه دن هاغ )6ـ صفر(، يف مباراة مؤجلة.

والبلجيكي  بينشوب )33 و47 و69(،  األهداف كارليسون  وسجل 
مارتن مارتنز )73(، واألمريكي جوزي ألتيدور )85 و88(.

] ترتيب الصدارة:
1ـ أيندهوفن، 42 نقطة من 20 مباراة.

2ـ ألكمار، 42 من 20.
3ـ تونيت، 39 من 19.

4ـ هريينفني، 37 من 20.
5ـ فيينورد، 37 من 20.

اسكتلندا
عزز سلتيك صدارته لرتتيب الدوري االسكتلندي بفارق 4 نقاط 
والكيين   ،)3( لرباون  أهداف  بأربعة  هارتس  مضيفه  باكتساحه 
وانياما )20(، والويلزي ليدلي )31(، واإلنكليزي هوبر )60(، يف 

مباراة مؤجلة.
ويف مباراة أخرى تعادل دنفرملني مع كيلمارنوك )1ـ1(.

] ترتيب الصدارة:
1ـ سلتيك، 62 نقطة.

2ـ رينجرز، 58.
3ـ مذرويل، 41.
4ـ هارتس، 35.

5ـ سانت جونستون، 35.

ضرب الصفاء واألنصار موعدًا للقائهما مع بعض يف الدور نصف 
على  الصعب  األول  فوز  بعد  القدم،  بكرة  لبنان  لكأس  النهائي 
الراسينغ )2ـ1(، واكتساح الثاني لألهلي صيدا )5ـ1(، يف مباراتي 

الدور ربع النهائي اللتني أجريتا االربعاء.
وهنا التفاصيل:

الصفاء * الراسينغ
عانى الصفاء األمّرين قبل أن حيسم موقعته مع الراسينغ )2ـ1(، بعد 
متديد الوقت، اثر انتهاء الوقت األصلي بالتعادل )1ـ1(، االربعاء، 

على إستاد املدينة الرياضية يف بريوت.
وانتظر الصفاء حتى الدقيقة الـ102 من الوقت اإلضايف كي حيقق 
الفوز، علما انه كان متأخرا )صفر ـ1(، قبل أن يسجل له املهاجم 
البديل روني عازار هدف التعادل يف )90(، ليحتكم الفريقان لوقت 
إضايف جنح الفريق األصفر خالله يف تسجيل هدف الفوز بواسطة 

القائد العائد عامر خان.
وتسّيد العبو الصفاء الشوط األول وكانوا كل شيء يف امللعب 
اللمسة  عابهم  إذ  التسجيل،  باستثناء  عليهم  يتوجب  مبا  وقاموا 
األخرية وهم مبواجهة املرمى، ولو أنصفت كرة القدم خلرج الفريق 

األصفر بتقدم صريح اقله )3ـ صفر(.
وبقي الوضع على حاله يف الشوط الثاني مع قيام الضيوف ببعض 
جاء  راسنغاوي  هدف  على  إحداها  أسفرت  اليت  اخلجولة  اهلجمات 
عكس جمريات املباراة عن طريق سريج سعيد مستغال كرة عباس 
سويدان العرضية )67(، بعدها رفع الصفاء من معدل هجماته وجنح 
وسيم عبد اهلادي من اإلفالت من رقابة الدفاع وانفرد وسدد من 
األيسر وضاع هدف  القائم  أسفل  فارتدت كرته من  املربع  خارج 
عن  بدل  دقائق كوقت   5 عن  احلكم  يعلن  أن  قبل   ،)86( حمققا 
ضائع وحتديدا يف الدقيقة 90 جنح روني عازار يف تسجيل هدف 

التعادل مستغال كرة النيجريي صامويل العرضية.
وبانت السيطرة لالعيب الصفاء يف الشوط اإلضايف األول حيث جنح 
عامر خان بتسجيل هدف التقدم والفوز برأسه مستغال اخلطأ الذي 
ارتكبه احلارس حسن حسني أثناء التقاطه للكرة اليت لعبها املغربي 

طارق العمراتي من ركلة ركنية.
املباراة  أجواء  عن  غائبني  كانوا  الصفاء  جنوم  معظم  أن  يذكر 
باستثناء املدافع املتألق عماد املريي والعب الوسط عمر عويضة، 
إىل املهاجم البديل روني عازار، ومن الراسينغ بريشيوس وعباس 

سويدان.
] مثل الصفاء: زياد الصمد، عماد املريي، علي السعدي، طارق 
)روني  الزغيب  حممود  عطوي(،  )هيثم  سالمي  خضر  العمراتي، 
عازار(، عمر عويضة، عامر خان، صامويل، حممد زين طحان وحممد 

حيدر.
بريشيوس، وليد إمساعيل، علي  الراسينغ: حسن حسني،  ] مثل 
اهلادي،  عبد  وسيم  سليمان،  علي  )ديريك(،  محيه، سرج سعيد 

حممد رعد، عباس سويدان )علي بلوط(، علي فياض وعالء محيه.
] قاد املباراة سامر قاسم، مبساعدة حسني عيسى وعدنان عبد اهلل، 

إىل الرابع حممد املوىل.
األنصار * األهلي صيدا

اذا كان املكتوب يقرأ من عنوانه فإن النتيجة تلّخص جمريات مباراة 
عرض  بعد  )5ـ1(،  انصاريًا  انتهى  الذي  صيدا  واألهلي  األنصار 
انصاري هجومي حبت وهو استحق هذا الفوز نظرًا لتجانس خطوطه 
حيث غلب فيه اللعب اجلماعي على األداء الفردي يف الوقت الذي 
الكبرية واستطاع أن يزعج  قدم األهلي عرضًا جيدًا رغم اخلسارة 

الفريق األخضر فرتات طويلة.
ويقينًا لو كان العبو األهلي ميلكون اخلربة ملا وصلت النتيجة اىل 

ما آلت اليه.
فرتة  فبعد  االصابة،  بسبب  العبيه  من  عدد  بغياب  االنصار  لعب 
اختبار استمرت حتى الدقيقة الـ23 متكن جنم الفريق الواعد قاسم 
أبو خشفة من تسجيل اهلدف األول بعد عرضية من سامر جدعون 
ليضيف بعدها أبو خشفة اهلدف الثاني اثر عرضية ربيع عطايا يف 

.)36(
واستمر األداء األنصاري بالتصاعد يف الشوط الثاني لكن البداية 
كانت للصيداويني حيث جنح عالء البابا بتقليص الفارق )48(، بعد 
عرضية حممد ناصر لتتواىل صيحات مجال طه باجتاه العبيه طالبا 
منهم اللعب جبدية عالية فأعاد التوازن اىل عقلية ابنائه ليسجل 
حممد عطوي اهلدف الثالث يف )63(، أثر ركنية من على مشارف 
املنطقة، ويف الدقيقة الـ81 اضاف حممد محود اهلدف الرابع من 
ركلة جزاء احتسبها احلكم بعد اعاقة رامي فقيه لربيع عطايا، ليختتم 
بعدها حممود كجك العائد من اإلصابة مسلسل األهداف يف )87(، 

من كرة عرضية للييب ابراهيم صاحل.
] مثل األنصار: حسن مغنية، راموس، أنس ابو صاحل، معتز باهلل 
ابراهيم صاحل،  ايوب(،  )حممد  ليال  قاسم  اجلنيدي، حممد محود، 
ربيع عطايا، حممد عطوي )نصرت اجلمل(، سامر جدعون و قاسم ابو 

خشفة )حممود كجك(.
] مثل األهلي صيدا: حسن مرسل، رامي فقيه، أمحد عطوي، أنور 
جواد، يوسف صاحل )حممود اجلردلي(، عالء البابا، مازن مجال، أمحد 
البابا(، حممود سبليين  فقية )حييى املصري(، حممد ناصر )حممد 

وأمحد أبو العردات.
ملعب  على   3.45 الساعة  صور  والتضامن  العهد  مباراة  تقام   ÷

بلدية صيدا يف بطولة الدوري.

الصفاء يتخطى الراسينغ بصعوبة )2ـ1( 
واألنصار يكتسح األهلي صيدا )5 ـ1(
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حبضور رئيس بلدية بانكستاون ورئيس جملس ادارة البنك وعدد من الزبائن ورجال االعمال والشخصيات

االفتتاح الرمسي لبنك بريوت هيلينك  يف شالورا

يف  بنك  هيلينك  بريوت  بافتتاح  االحتفال  رمسيا  مت 
تشهد  حيث   )Chullora Marketplace( شالورا  سوق 
عملياته واعماله املصرفية واملالية جناحا ومنوا كبريين.

جملس  رئيس  اىل  اضافة  االفتتاح،  يوم  حضر  وقد 
واكيم  جيمس  السيد  التنفيذي  الرئيس  البنك  ادارة 
من  كبري  عدد  الفرع،  وموظفي  موظفيه  وكبار  ونائبه 
الشخصيات منهم رئيس بلدية بانكستاون السيد كال 
وأصحاب  وداعميه  البنك  زبائن  من  والعديد   عصفور 
االعالم. احملليةززسائل  التجارية  واملصاحل  األعمال 

فيها  عبرّ  كلمة  االفتتاح  خالل  واكيم  السيد  والقى 
الداعمني  الكرام  والضيوف  للمشاركني  تقديره  عن 
خشب  من  رمزية  هدية  وقدم  هيلينك  بريوت  لبنك 
نيابة  عصفور،  كال  السيد  البلدية  لرئيس  االرز 
واملدير  اإلدارة  جملس  رئيس  وعن   البنك  عن 
صفري. سليم  السيد  لبنان  يف  األم  للبنك  العام 

ويقوم بريوت هيلينك بنك، حاليا، حبملة تروجيية حيث 
 2012/2/2 بني  ما  ُيفتح  جديد  مالي  حساب  كل  ان 
الدوالر  او  االمريكي  بالدوالر  سواء  و2012/2/29 
السحب  تلقائيا يف  يدخل  اليورو سوف  او  االسرتالي 
اقتصادية،  بدرجة  وايابا،  ذهابا  سفر  بتذكرتي  للفوز 

اعــالنات

األوسط. الشرق  يف  أو  أوروبا  يف  عاصمة  أي  إىل 
www.( املعلومات:  من  ملزيد  الشروط،  )تنطبق 
. )b e i r u t h e l l e n i c. c o m. a u / c u r r e n t _ p r o m o t i o n

وخالل هذا اليوم، الذي بدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى 
اخلامسة من بعد الظهر، كانت ادارة البنك تستقبل الضيوف 
القلب وجتيب على كل اسئلتهم فيما  نابعة من  بابتسامة 
خيص هذا الفرع بشكل خاص واملعامالت املالية واملصرفية  

يف بريوت هيلينك بنك بشكل عام. 

باملأكوالت  غنية  بوفيه  هناك  كانت  افتتاح  كل  يف  وكالعادة 
واحللويات واملرطبات كما كانت كانت هدية نبيذ صنع لبناني من 
ماركة »أديار« للضيوف الذين شكروا ادارة البنك على اجملهود 

الذي تقوم به يف خدمة اجملتمع عامة وابناء اجلالية خاصة. 

*من اليسار : فوتس زرفاس، جايمس واكيم، نسرين خضرا، نيكوالس كوتزامبسيس وجورجيا مارانغو*

*من اليسار : سوترييس هادجيكرياكو، نسرين خضرا، جايمس واكيم ومالك طقش*

*بعض الحضور داخل البنك*

* جايمس واكيم وسوترييس هادجيكرياكو *

*من اليسار: ديسبينا سافا ومالك طقش*

* واكيم، عصفور، هادجيكرياكو، طقش و بعض موظفي البنك *
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Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

EQUATORIAL
GUINEA

LIBYA

SENEGAL

ZAMBIA

CÔTE D’IVOIRE

SUDAN

BURKINA FASO

ANGOLA

GABON

NIGER

MOROCCO

TUNISIA

GHANA

BOTSWANA

MALI

GUINEA

Group A Group B Group C Group D

2012 AFRICA CUP OF NATIONS

4 February – Bata

Winner Group A
Runner-up Group B

5 February – Franceville

Winner Group D
Runner-up Group C

8 February – Bata

 
 

12 February – Libreville

11 February – Malabo

8 February – Libreville

 
 

5 February – Libreville

Winner Group C
Runner-up Group D

4 February – Malabo

Winner Group B
Runner-up Group A

  Third Place

 QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINAL
KNOCKOUT PHASE



Page 21صفحة 21     

اعــالنات

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012



Page 22صفحة 22     

اعالنات

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

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

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
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موالَيا حائرا  بابك  وطرقُت 

ورضايا عّزتي  يف  حاكمًا  يا 

بلوايا أسى  من  ختّفف  كانت 

مأوايا مهجيت  تفارق  فيها 

وشقايا نقميت  من  النوى  زاد 

مثوايا دمعيت  تواكب  حتى 

وِصبايا لنشوتي  احلبيب  هتف 

بقايا القلوب  يف  ينضح  واحلب 

هدايا الزمان  عرب  منشورًة 

والشمس تسطع يف اجلبني مرايا

خاليا الربيع  يف  وّلد  كالنحل 

قوايا الدالل  غنج  من  فهّز 

ِسوايا احملبِّ  قلب  هّيج  من 

هوايا اجلميل  العشُق  فتماوج 

باليا الصباح  صدر  يف  وهجرُت 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

وُمنايا رغبيت  حقًا  أفسدُت 

متقّلٌب واهلوى  التبّصُر  كيف 

مغامنًا احلياة  يف  عّن  أصرفَت 

ما زلُت أخشى من صدودك علًة

مغّيٌب والوصال  التالقي  كيف 

وتصربٍ بلهفٍة  علّي  مهاًل 

فرحًة البشائِر  نور  ساكبًا  يا 

نا حبِّ مواسم  يف  غّرد  والطرُي 

رسالًة الغرام  سنُن  وتشّرعت 

منازاًل الفرقدين  َعَلونا  حتى 

واحلب يزهو يف النفوس مخائاًل

متماياًل بلحظه  العليل  نظر 

شارٍد هفوة  بعد  من  وترحنْت 

وضعْت على كّف البنان شعوَرها

وملمُت نور العني من غسق الدجى

رغبيت وُمنايا

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

1 ـ 
»بغضٍب 

سوف أحتّدث إىل قليب 
إّنن من ماّدِة الطالوة 

تلهو بها الريح. 
 

2 ـ 
الرجل احلكيم 

يؤّسس على الصخر 
أنا األمحق النهري   

ال تبقى مياهي 
حتت مساء. 

 
3 ـ 

أنزلُق من دون هدف 
مثل زورق من دون حّبار 
مثل الطيور اليت تنزلق 

على طرقات اهلواء 
ال قيد ميسكن 

أحبث عن الذين يشبهونن 
فأجد نفسي بني األشرار. 

 
4 ـ 

وقاُر القلب النبيل صعب 
املَرُح أحّب عندي من العسل 

تنفيذ أوامر فينوس خدمة يسرية 
ال تقطن فينوس يف القلوب الرخيصة. 

 
5 ـ 

أمشي يف الطريق العريض شاّبًا 
ر بالفضائل  أرتكب الذنوب وال أفكِّ

أنا طّماع لّذة 
أكثر مّن طّماع خالص 

مْيٌت روحي  
فيما أترّفق 

جبلدي. 
 

6 ـ 
ها األسقف!  أيُّ

أّيها األسقف احلكيم!  
أرجو أن تتسامح معي 

ال أريد موتًا مرحيًا  
يقتلن املوت املريح  

أريد موتًا قاسيًا  
قليب ُيسيء للفتيات اجلميالت    

وأولئك اللواتي 
ال أستطيع جبسدي أن أعاشرهّن  

أعاشرهّن 
بقليب. 

 
7 ـ 

التغّلب على الشهوة الطبيعّية صعٌب 
واألصعب أن تظّل يف آن مشاعرنا نقّية 

حنن الشباب عندما ننظر إىل الصبايا 
يشّق علينا التقّيد بالتعاليم الصارمة 

وندع األجسام اللدنة 
وال نكرتث. 

 
8 ـ 

من ذا الذي يقف يف النار وال حيرتق؟ 
من ذا الذي يقدر أن يظّل طاهرًا 

إذا هو يعيش يف بافيا ـ  
مدينة فينوس صّيادة الفتيان بإصبعها 

وتغريهم بنظرة من عينيها 
للوقوع يف احلبائل 

وحُييلهم وجهها 
إىل طرائد. 

 
9 ـ 

لو أتيَت باحلصان يف هذا اليوم 
إىل مدينة بافيا 

كّل الدروب إىل خمدع فينوس 

ليس حتت كّل هذه األبراج برجًا للفضيلة.
  

10 ـ 
ُيبِعدون املرآة عن وجهي 

أتبّخُر إذا مسحِت لي أن أداعب اجلسد العاري 
على رغم الصقيع يف اخلارج 

أجرتح إّذاك أعجب القصائد واألناشيد. 
  

11 ـ 
مكاني املفّضل هو احلانة 
مل أرفض احلانة باألمس 

لن أرفضها غدًا 
إاّل عندما أرى املالئكة 

مقبلني مرتمّنني 
للموتى 

بنشيد املوت: 
»اسرتْح بسالم«. 

 
12 ـ 

األشهى أن أموت يف حانة 
لكي وأنا مْيت 

يكون قريبًا من النبيذ 
فمي   

فتغّن املالئكة بكّل فرح: 
»يا رّب إرحم شاربي اخلمر«.

  
13 ـ 

من كأس نبيذ يسطع نوُر العقل 
ق عاليًا  والقلُب حيلِّ
بقدر ما يتذّوق   

مذاُق النبيذ يف احلانة أعذب 
من نبيذ األسقف املخلوط 

باملاء.

14 ـ 
الشعراء يتجّنبون األماكن املكتّظة 

لون العزلة، ُيرهقون أنفسهم    ُيفضِّ
الشعراء يقهرون ذواتهم، يعملون كثريًا   

يسهرون الليالي   
ويف آخر املطاف 

ال قدرة هلم 
على إجناز عمل حقيقي 

نبيل. 
 

15 ـ 
يصومون 

ويعّذبون أنفسهم   
يبتعدون عن مهاترات الشعب 

وفوضى األسواق   
ميوت 

ـ مجاعة الشعراء هؤالء ـ 
من عناء 

حتت نري العمل. 

16 ـ 
كّل شخص تهبه الطبيعة هبة خمصوصة 
وهبتن أاّل أقدر وأنا صاٍح أن أكتب   

أي فتى سيتفّوق علّي وأنا صاٍح 
أكره الظمأ واجلوع 
مثلما أكره املوت. 

 
17 ـ 

كّل شخص تهبه الطبيعة هبة خمصوصة 
أنا وهبتن كتابة الشعر 

د  خصوصًاعندما أشرب النبيذ اجليِّ
إّني ُأفِرغ ما يف براميل صاحب احلانة 

النبيذ يهب الكلمات امتالًء تاّمًا. 

18 ـ 
قصائدي هي من نوع النبيذ الذي أشرب 

ال أقدر على عمل شيء 

إاّل إذا كنُت قد أكلت 
ال قيمة البّتة ألشعاري صاحيًا 

بعد أن أشرب 
أتفّوق على أوفيد 

بالشعر. 
 

19 ـ 
عقُل الشعر لن ُأمنْحُه 

إذا مل يكن شبعانًا بطن 
وعندما أكون شبعانًا 

يأتي إلّي فوبوس 
صادحًا 

بأشياء عجيبة. 
 

20 ـ 
أنا مّتهم خبيانة مساوئي 
اليت يّتهمن بها خّدامك 

الذين يف آن 
وال واحد منهم يّتهم ذاته    

وأنظْر إليهم 
إّنهم أيضًا ميرحون 

ويطلبون متَع احلياة. 
 

21 ـ 
واآلن! 

وحبضور موّجهي الروحي  
وباإلستناد إىل أحكام الناموس الرّباني  

َمْن يقذفن حبَجٍر ال يرأف بالشاعر   
الذي قلبه مل يعرف 

خطيئة. 
 

22 ـ 
نطقُت مبا ُيدينن 

نطقُت بكّل ما أعرف عن نفسي 
تقّيأُت السّم الذي احتملُته من زمان 

مللُت من حياتي القدمية 
ُيغرين اجلديد، ُيغرين التبّدل 

اجلديد والتبّدل يقوالن لي: 
الوجه يراه اإلنسان 

إمّنا القلب 
ال يفتح إاّل هلل. 

23 ـ 
الفضائل صرُت أحّبها 

صرُت أكره املعاصي   
عقلي يولد من جديد 

بقلٍب جديد 
مثل رضيع أتغّذى مّرة جديدة  

على احلليب 
لكي ال يبقى قليب يأسره الغرور. 

 
24 ـ 

أّيها األسقف املصطفى من كولن 
ال تعاقْب من يندم 

واجعْل رمحتك على من يرجو املغفرة 
أّيها األسقف املصطفى من كولن 

ال تعاقْب من يعرتف بالذنب 
يا أّيها األسقف املصطفى من كولن 

أتقّبل راضيًا مجيَع أوامرك. 
 

25 ـ 
وحتى األسد 

ملك الوحوش 
حيمي رعّيته 

ر بتاتًا أن يصّب جام غضبه  ال يفكِّ
على رعّيته 

 
فإذا انتفى الرفق 

فاألمر سيكون شديد املرارة«. 
    Shawki1@optusnet.com.au

كارمينا بورانا
األمُر سيكون شديَد املرارة

)من وإىل الدكتور شاكر مطلق(
ـ شوقي مسلماني 
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@#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 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢ Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 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 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لجميع احتياجاتكم يف ما يخص معامالت الهجرة اتصلوا 
 بخبرية الهجرة السيدة ديانا الحلبي على الرقم

0413805930

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal experts can assist 
with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
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ترقبوا
حفلة مجعية 
سيدة زغرتا 
بتاريخ 5 - 5- 

2012 يف صالة  
ال مرياج

تابعوا اعالناتنا

كاتب عربي

من غري املقبول بعد اليوم ان تظل االكثرية من املواطنني 
والسياسيني صامتة على االفرتاءات واالكاذيب اليت تشن 
من اكثر من جهة على وزراء التيار الوطين احلر وخصوصا 
على العماد ميشال عون، ال لشيء اال النه يطالب دائما 
لبنان  يبقى  ان  يقبل  وال  واملفسدين  الفاسدين  مبحاسبة 
مسرحا للصوص الذين يسرحون وميرحون على هواهم دون 

حسيب او رقيب.
صاغية  اذنا  تعطي  ال  انها  سبب  االكثرية  صمت  ولرمبا 
ملا يشاع من افرتاء عليها وبعد ان تأكد هلا ان املعارضة 
على  والتطاول  اليد  مد  اال  عندها  عملي«  وال  شغلي  »ال 
العماد عون وتياره فحسب بل تتطاول على الوطن كله.. 
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تصل مديونيته على مشارف التسعني مليار دوالر. فهنا 
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بهم اىل الوزارة 

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

الذين أتوا بهم
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واملشروب وكان هذا احلفل برعاية ملحمة املدينة  وأفران 

. A 1 Bakery
الباربكيو  هذا  واهداف  دوافع  فان  العام  للرأي  وتوضيحا 
ليست مادية اطالقا امنا هي لتعزيز التواصل والتقارب بني 

ابناء اجلالية.
حيث  االكرب  الفضل  اهلل  خري  حممد  للدكتور  ان  واملعروف 
انكب على تأسيس هذا اجمللس منذ اكثر من مخس سنوات 

وجاء هذا اجمللس ليعطي اجلالية ال ليأخذ منها.
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ورئيسته والدكتور خري اهلل واالعضاء على بادرتهم الطيبة.
اعاله بعض اللقطات

تقديرا ملوقفهما الرائد يف جملس األمن والذي فوت الفرصة 
وراء تسديد ضربة عسكرية  تلهث  واليت  اخلارجية  القوى  على 
متهد لتدخل أجنيب مباشر بهدف تقسيم سوريا ومتزيقها كانتونات 

طائفية وانهاء دورها القومي واحملوري..
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الزمان: االحد املوافق 19 الشهر احلالي

car park -  Kamart campellfield:مكان التجمع
انطالق الباصات الساعة الرابعة والنصف صباحا

لالستعالم واحلجز:
عبداهلل الطويل: 0400688055 

حيي خلوف: 0412569376
عمار امساعيل: 0401312311

                                
                                               االعالم                                                            

اسرتاليون من أجل سوريا
وقفة شكر ووفاء لروسيا والصني

Irving rd Toorak
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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
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 TEL: 9354 2340
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@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€
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االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm
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@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
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94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071
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Melbourne

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

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

pb‰v»‡‹€@Ùá:a@Êaãœa
تقدم يوميا اِّـنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة َّـ جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

äb �ÿ«@Êaãœc

@

 بإدارة خالد اخلضر
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254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

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 11 February 2012السبت 11 شباط 2012
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متفرقات

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

تاريخ 2008/8/10، ال سيما  اإلنتخابات 2008/25  بقانون  عماًل 
لبنان يف اسرتاليا دعوتها اىل  املادة 106 منه، تكرر سفارة 
االنتخابات  يف  االقرتاع  يف  الراغبني  اللبنانية  اجلالية  ابناء 
النيابية املقرر إجراؤها عام 2013 ، اىل تسجيل امسائهم لديها 
لبناني ساري  جواز سفر  او  اللبنانية  اهلوية  ببطاقة  مصحوبني 
للراغب  ميكن  البعثة  اىل  احلضور  تعذر  حال  ويف  الصالحية، 
باالقرتاع، إرسال اإلستمارة موقعة من )JP( ومرفقة بصورة عن 

املستند الثبوتي اللبناني املطلوب.
آخر مهلة لتقديم الطلبات 2012/12/31.

****

Invitation to participate in the upcoming
Lebanese Parliamentary Election in 2013

In Compliance with Law Number 252008/ dated 10 August 

دعوة للمشاركة باإلنتخابات  النيابية 
اللبـنانية لعام 2013

عاد مؤخرا من لبنان االعالمي واخلطاط والرسام بادرو احلجة 
بعد زيارة قام بها مع عائلته اىل الوطن االم لزيارة االهل 

واالصدقاء استمرت حواىل اربعة اشهر.
وقد اغتنم الزميل احلجة فرصة وجوده يف لبنان وقام بتنصري 
مولوده البكر شربل يف دير القديس شربل يف عنايا حبضور 

عدد من االهل واالصحاب.
اىل  عاد  االهل  مع  اجمليدة  االعياد  فرتة  امضى  ان  وبعد 
اسرتاليا، مع عقيلته ديانا وطفلهما شربل، ليزاول اعماله 

يف جمال االعالم والتصاميم والطباعة.
وسوف ينضم الزميل بادرو احلجة قريبا اىل اسرة اهلريالد 
من خالل صفحة فنية اسبوعية تتضمن اخبار واسرار فنانني 

من لبنان والعامل باسلوب خاص ومميز.
اهلريالد تهنئ الزميل بادرو وعائلته بسالمة العودة وترحب 

به فردا  يف اسرتها..اهال وسهال.

االعالمي بادرو احلجة 
يعود اىل اسرتاليا وينضم 

اىل اسرة اهلريالد

Request for Lebanese Residing in Australia to register their 
names in order to be qualified to vote in the upcoming 
Lebanese Parliamentary Election in 2013 

 

I,  the undersigned : (first-middle-last) _________________________________________ 

D.O.B. (d/m/y) ____/______/________     Place of Birth: __________________________   

 

Male               Female 

 

Mother’s  Maiden Name : _________________________________________________  

 

Registry #: _________  Registry Place: ________________  District:_______________ 

(In Lebanon) 

 

Residing in Australia at the following Address: ______________________________ 

__________________________________________________ 

 

Do ask the Lebanese Embassy in Canberra to register my name in order for me 
to be qualified to vote in the upcoming Lebanese Parliamentary Elections in 
2013. 

 

Name : ___________________________ 

Date :   _______/ _______/___________ 

Signature :  _______________________ 

 

 

  

 

 إستمارة للبـنانيين الراغبين في المشاركة 
2013باإلنتخابات النيابية اللبـنانية لعام   

 

 

  _______________________________________________________________:)االسم الثالثي( أنا الموّقع أدناه

 _________________________________ :مكان الوالدة ___________________________: تاريخ الوالدة

     أنثى                  ذكر  

 
   ___________________________________________ :أسم األم

 ____________      ____________ :قضاء___      ______________ :لقيدمحل ا  __________________ :رقم السجل

 

 ____________________________________________________________________ :عنوان اإلقامة في استراليا
        ____________________________________________________________________ 

 

 أتوجه بطلب إلى السفارة البـنانية في كانبرا بتسجيل إسمي للتمّكن من المشاركة في اإلنتخابات النيابية 

 .2013ام اللبـنانية المرتقبة لع

 

 ________________________________________: اإلسم

 ______________________________________ :التاريخ

 ______________________________________ :التوقيع

2008 and in particular article number 106, the Lebanese 

Embassy in Australia, calls upon all Lebanese Citizens residing 

in Australia who wish to cast their vote in the upcoming 

Lebanese Parliamentary Election in 2013, appears in person 

at the Embassy of Lebanon in Canberra providing the New 

Lebanese Identity Card, or a valid Lebanese Passport.

If you are unable to appear in person at the Embassy of Lebanon 

in Canberra, you can fill in the attached application form and 

have it approved by a JP and then sent it to the Embassy with a 

copy of your Lebanese Identity document requested.

In order to qualify to vote, the listing procedure should be 

fullfield by no later than 31 - 2 - 1012.

ترى املندوبية السياسية يف احلزب السوري القومي االجتماعي 
يف اسرتاليا ان االعتداء الغاشم على سفارة اجلمهورية العربية 
السورية يف كانربا ما هو اال حلقة يف مشروع خارجي نظم، 
ويف اكثر من بلد، من اجل الضغط على جملس األمن إلحداث 
ثغرة يف الفيتو الروسي والصيين الذي كان مرتقبا وضعه 
الرأي  لتأليب  اضافة  األمن،  املنصرمة جمللس  اجللسة  يف 
وتغليب االجتاه حنو ضرورات التدخل اخلارجي وعسكريا يف 
قضايا داخلية تعنى الدول السيدة على أراضيها وفق مبادئ 
شرعة االمم اليت تنص على احرتامها وصيانتها وعدم التدخل 

يف شوؤنها والتعدي عليها.
اننا اذ ندين وبشدة هذا االعتداء نؤكد ان اإلداء السلمي هو 
الطريق األمثل وهو املصان بالقانون االسرتالي الذي نطالب 
ملعاقبة  التدابريالالزمة  بأخذ  سلطات،  من  عنه،  املعنيني 

الفاعلني واملعتدين ومن يقف وراءهم.
ان التموضع يف األجندات اخلارجية اليت تقود البالد والعباد 
اىل حروب أهلية مدمرة ليست سبيال إلحداث تغيري أو إصالح، 
إمنا طريقا لتدمري وحدة حياتنا ومقومات نهوضنا وصمودنا 
ألجله  وضعت  الذي  الصهيوني  للمشروع  خدمة  وممانعتنا 
روسيا  وضعت  عندما  وإمشأزت  الفيتو  من  عشرات  أمريكا 

والصني فيتو يعاكس مصاحلها وتطلعاتها.
اننا نهيب لشعبنا أن يتنبه ملا حياك ويدبر للداخل السوري 
أجل فرض شروط  من  ومقاومته  ومن خالله ملمانعة شعبنا 

االستسالم عليه وفرض العصر األمريكي الصهيوني على 
العامل وتبديدنا قطعانا بشرية يف مسرح تنازع األمم البقاء

 
 اإلعالم 

املندوبية السياسية يف احلزب السوري القومي االجتماعي تدين 
االعتداء الغاشم على السفارة السورية يف كانبريا
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متفرقات

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

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

ورجال  الفرح  وحمبو  السهر  عشاق  يتقاطر 
اىل  اسبوع  كل  نهاية  وعائالت  اعمال 
بانكستاون  يف  شاهني  جان  وملهى  مطعم 
امجل  وليمضوا  العمل  عناء  من  لالسرتاحة 
حلظات السعادة والقطش والفقش مع اجلو 
على  املتعددة  واملناسبات  اجلميل  الشرقي 
نسيم  واملطرب  خوري  جورج  الفنان  انغام 
املمتازة واالستقبال  السريعة  سعد واخلدمة 
شاهني  جان  البشوش  للوجه  والالئق  احلار 
اعياد ميالد وعمادات  املناسبات من  وتكثر 
واعياد زواج وغريها.. ويبقى مطعم وملهى 

جان شاهني قبلة انظار ابناء اجلالية.

ليالي السهر وامجل املناسبات يف مطعم 
ومقهى جان شاهني

اجلنتلمان  اقام  املخملية  املطعم  اجواء  ويف 
شرف  على  تكرميية  مأدبة  شاهني  جان 
واالصدقاء  اجلنة  فروج  حداد  بول  صديقه 
واالرغيلة  واالنشراح  الفرح  كباية  محلوا 
جاءوا  الذين  ومن  الصباح  حتى  اللذيذة 
لالسرتاحة من عناء العمل موظفو فروج اجلنة 
اجلميع  امضى  حيث  واصدقاء  وعبدو  ماهر 
العديد باملناسبات  سهرة ممتعة كما احتفل 
الشيق  الفين  اجلو  مع  املتنوعة  السعيدة 
اسرتاحة  شاهني  جان  مطعم  يبقى  وهكذا 
رائعة غنية باملناسبات والرواد الذين سهروا 

حتى الصباح.

جان شاهني يكرم فروج الجنةجان شاهني يكرم فروج الجنة

السهرة العامرةمطعم املناسبات الرائعة

اجمللس  اقام 
االسرتالي  التجاري 
العربي حفل عشائه 
كالعادة  الشهري 
فونتانا  صالة  يف 
حيث  ترايف  دي 
حتدث فيه السيدان 
محدان  رضوان 
موسى  وحسن 
وختللته  وآخرون 
واجوبة  اسئلة 
عليها  االجابة  متت 
بوضوح وشفافية.

حفل  حضر  وقد 
العديد  هذا  العشاء 
االعمال  رجال  من 
نذكر منهم صاحب 
)IPS  ( شركة   
االمنية  للحراسة 
السيد  اخلاصة 
ايهاب مطر وشقيقه 
االعمال  ورجل  آدم 
شركة  صاحب 
  ella rouge beauty
املهندس  للتجميل 
ومدير  محود  علي 
املصرفية  اجملموعة 
العربي  البنك  يف 
اميل  اسرتاليا   -

شاهني.
ادارة  وكانت 
الفونتانا يف منتهى 
والذوق  الكرم 
عودنا  كما  واخلدمة 
السيد  صاحبها 

طوني عاصي. 

اجمللس التجاري االسرتالي العربي 
يقيم حفل عشائه الشهري

حممد  اللطيف  الشاب  زواج  مت  كربى  بفرحة 
حاوي على احلسناء مالك حجازي يف عرس غري 
شكل يف قصر النجوم حيث استقبل العروسني 
حداد  عبود  ددجي  الفين  املنسق  واملدعوين 
باحلى الكالم باللغتني العربية واالنكليزية حيث 
دخل العروسان حممد ومالك الصالة على وقع 
ذراع  العريس  وتأبط  الكالسيكية  املوسيقى 
عروسه ومتخرتا يف ساحة الصالة كعرس امللوك 
كاالمرية  االبيض  بفستانها  العروس  وبدت 
املدعوين  من  ومجع  واالقارب  االهل  حبضور 
والتقط العروسان الصور التذكارية مع احلضور 

واجلو  الكالسيكية  املوسيقى  انواع  امجل  على 
الفاخر  العشاء  وبعد  املييز.  اهلادي  العائلي 
باشراف  القصر  ادارة  من  السريعة  واخلدمة 
اجلنتلمان مجال دباغ القيت عبارات التهاني من 
بعض اخلضور واالقارب ثم شكر العريس مجيع 
املدعوين وخص بالشكر العميق كل من ساعده 
ووقف اىل جانبه يف كل شيء.. وعلى اشعاع 
ومالك  حممد  العروسان  قطع  اراكس  فالش 
قالب احللوى ونثرت الورود وغيوم الفرحة مع 
رقصة احلب والوفاء وتقبال التهاني من اجلميع 

متمنني هلما زواجا مباركا والف مربوك.

العروسان حممد حاوي ومالك حجازي وعرس غري شكل

صاحب شركة IPS للحراسة االمنية الخاصة ايهاب مطر  وشقيقه آدم 
وخطيبته ريان مشلوش وشقيقته ريان وزوجها تمام مطر وأصدقاء

صاحب شركة ella rouge beauty للتجميل املهندس علي حمود 
والزميل اكرم املغـوّش  وحضور

رئيس املجموعة املصرفية يف البنك العربي اميل شاهني وحضور

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
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متفرقـات

قداس وجناز االربعني للمرحومة 
نظيمة نصـّـور

يقام قداس ومجاز االربعني لراحة نفس االم الصاحلة
املرحومة نظيمة نّصور

أرملة املرحوم نعيم نّصور من رشعني وذلك يف كنيسة مار 
نقوال للروم االرثوذكس يف بانشبول يوم االربعاء املوافق 

يف 22 شباط احلالي الساعة 6 مساء.
الداعون:

أوالدها: فايز وعائلته، عائلة املرحوم يوسف، مسري وعائلته، 
موريس وعائلته وابراهيم وعائلته.

زوجة  وفوز  وعائلتها  مقبل  الياس  زوجة  رشيدة  ابنتاها: 
فاضل فاضل وعائلتها.

أسالفها: املرحوم ابراهيم نصور، عائلة املرحوم رشيد نصور 
وعائلة املرحوم جرجس نصور: ميشال ورشيد واسعد وعبد 
اهلل وابراهيم وميالد وبدوي وجان وعائالتهم واولغا زوجة 

فؤاد القوزي وعائلتها.
وقنصلية  وعائلتها  الرزي  محيد  زوجة  نعيمة  محيها:  بنات 

العاصوني وعائلتها  ورشيدة سلوم وعائلتها.
واسعد  وايوب  ويعقوب  اسحق  املرحومني  أشقائها  اوالد 

وخنل وعائالتهم وشقيقاها  سعيد وجرجس وعياهلما.
وعائلتها   داود  وتوفيقة  وعائلتها  خمرز  ندمية  شقيقاتها: 
شفيقة  املرحومة  شقيقتها  وعائلة  وعائلتها  مرتا  وسيدة 

مقبل.
مرتا،  مقبل،  داود،  خمرز،  سعيد،  نصور،  عائالت  وعموم 
العاصوني، سلوم والرزي وعموم ابناء رشعني وحقل العزمية 

يف الوطن واملهجر.
رمحها اهلل وأسكنها فسيح جنانه

لنفسها الراحة ولكم من بهدها طول البقاء.
الدعوة عامة

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

يتشرف

تيار املردة – أوسرتاليا
بدعوتكم لحضور مهرجانه السنوي

برعاية وحضور 

االستاذ طوني بك فرنجية 
ممثال رئيس تيار املردة 

النائب سليمان بك فرنجية 
يف قاعة الويستيال الكربى 

12 Bridge Street, Lidcombe
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت 

3 آذار 2012
للحجز واملعلومات الرجاء األتصال بـ:

فرنسوا الجعيتاني 0410546162
او بدوي الحاج 0412005679

www.marada-news.org

السيدة  نفسها  على  طبقته  كبري  عنوان  والوفاء  التضحية 
الشابة )ام وائل( زوجة الشاب خالد ديب )ابو وائل( وهو قمة 
عندما  وعائلتها  لزوجها  واالخالص  والفداء  والعطاء  التضحية 

تربعت بكليتها النقاذ زوجها الفاضل.
واالجتماعي  الوطين  الناشط  اقام  الكبري  الوفاء  هلذا  وتكرميا 
عضو جملس اجلالية اللبنانية امحد ديب حفال تكرمييا يف دارته 
قدم فيه مع زوجته واجناهلما اشهى املأكوالت واحللويات من 

صنع زوجته وشقيقته.
حضر املناسبة السيناتور شوكت مسلماني، رئيس بلدية اوبرن 
روني عويك ونائبه هشام زريقة وعضو  البلدية مرشح حزب 
االحرار ملقعد اوبرن احملامي نادر عطية، ضيف اجلالية مسؤول 
حركة امل يف لبنان حممد سالمة، نائب رئيس بلدية ليفربول 
علي كرنيب، السيد فؤاد االشوح، رئيس جملس اجلالية عدنان 
مرعي، رئيس حركة امل احلاج كامل مسلماني، ممثل تيار املردة 
حنا حريكي، رجل االعمال ايلي مشاس، رئيس حترير املستقبل 
الزميل جوزيف خوري، رئيس حترير اهلريالد الزميل انطونيوس 
بو رزق ومدير العالقات العامة فيها الزميل اكرم املغوش وعدد 
كبري من ابناء مرياطة واعتذر عن احلضور النائب طوني عيسى 

الناشط الوطين أمحد ديب يكرم شقيقه خالد ديب )ابو 
وائل( وعقيلته مبناسبة اجراء عملية جراحية مميزة

كتب اكرم املغوش

اجمللس  ممثل  مسلماني  كمال  الشيخ  وكذلك  خاصة  السباب 
االسالمي الشيعي االعلى بسبب السفر.

بداية حتدث السيد مرعي نيابة عن صاحب الدعوة مرحبا ومتمنيا 
لشقيقه خالد وزوجته اجراء العملية بالسالمة.

ثم حتدث كل من السيناتور مسلماني ورئيس اجمللس عدنان 
مرعي والزمالء خوري وبو رزق واملغوش ورئيس بلدية اوبرن 
روني العويك ونائبه هشام زريقة وكانت هناك مداخالت لعجاج 
حول  سواهم  وحريكي  واالشوح  وديب  وامون  وعطية  وديب 
شؤون وشجون اجلالية العربية وتفاعلها مع هذه البالد العظيمة 
االستاذ  ادارها  العربية  وبالدنا  لبنان  مع  وتواصلها  اسرتاليا 

عدنان مرعي.
وقد شكر اجلميع الناشط  امحد ديب وعقيلته وعائلته على هذا 

التكريم ومتنوا لشقيقه وعقيلته الشفاء والسالمة.

الزميل املغوش، مراد، ديب وحضورالعويك، عطية، حريكي، مرعي وحضور

احمد ديب، الزميل بو رزق، ايلي شماس وحضور

جانب من الحضور

يتقدم رئيس مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية السابق مسري 
على  بالشكر  معه  عملت  اليت  اإلدارية  اهليئة  اعضاء  من  الصاج 
تعاونهم خالل فرتة رئاسته جلمعية املنية وهو يشكر ايضًا ابناءها 
اي  وابنائها يف  املنية  يعمل ملصلحة  انه  ويؤكد هلم  فردًا  فردًا 

موقع كان فيه.
كما شكر الصاج ابناء اجلالية اللبنانية وممثلي األحزاب واجلمعيات 
الرئيس  وهنأ  املنية  ابناء  مجعية  مع  تعاونهم  على  واملؤسسات 

اجلديد للجمعية  فوزي ملص واعضاء اهليئة االدارية اجلديدة. 

مسري الصاج يهنئ الرئيس اجلديد جلمعية ابناء 
املنية وضواحيها اخلريية ويوجه بيان شكر للجالية
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World News

BEIRUT: Hezbollah lead-
er Sayyed Hasan Nasral-
lah ruled out Tuesday 
a government change, 
disclosing that contacts 
have been initiated with 
the aim of ending a row 
between Prime Minister 
Najib Mikati and Free Pa-
triotic Movement leader 
Michel Aoun.
Although Cabinet has 
been riven by political 
differences since it was 
formed last June and is 
currently at a standstill, 
Nasrallah stressed that 
the continuation of Mi-
kati’s government, which 
is dominated by Hezbol-
lah and its March 8 al-
lies, was essential for the 
country’s security and 
stability.
Nasrallah also reiter-
ated his support for em-
battled Syrian President 
Bashar Assad, saying “a 
real dialogue table” be-
tween the government 
and the opposition was 
the only solution to end 
the 11-month-old turmoil 
in Syria.
“We are keen on the Cabi-
net to stay in office. There 
is no need for mediation 
given that it is everyone’s 
responsibility. There are 
ongoing contacts that will 
lead to a solution for this 
crisis,” Nasrallah said 
in a televised speech on 
the occasion of Prophet 

Nasrallah: No government change

Nasrallah reiterated his support for Assad

Pressing political issues 
top PM’s Paris agenda

Saturday 11 February 2012السبت 11 شباط 2012

BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati is set to leave 
behind Cabinet headaches 
Thursday for a short visit 
to Paris where he will dis-
cuss a number of pressing 
political and security is-
sues with French officials, 
Grand Serail and French 
diplomatic sources told 
The Daily Star Tuesday.
Mikati will leave Beirut af-
ter attending Mar Maroun’s 
Day mass Thursday after-
noon and will spend Friday 
meeting with French offi-
cials, including President 
Nicholas Sarkozy, Prime 
Minister Francois Fillon, 
who invited Mikati, and 
Foreign Minister Alain Ju-
ppe, who will hold a dinner 
in the Lebanese premier’s 
honor that evening.
French diplomatic and 
ministerial sources said 
it would be natural that 
the current prime minister 
pay former Prime Minister 
Saad Hariri a visit during 
the trip. Hariri is currently 
in Paris recovering from a 
ski injury he suffered last 
month.
Sources described the vis-
it as “routine” – especially 
given the historical ties 
the two countries share 
– and not tied to the cur-
rent political situations in 
Lebanon or Syria.
The sources added, how-
ever, that Mikati would 
address these issues with 
Sarkozy and other French 
officials.
Mikati will discuss his gov-
ernment’s position on Syr-
ia and will maintain that 
Lebanon has no interest in 
interfering in Syrian affairs, 
and French officials will 
respect this stance, they 
added. This was echoed 
by the French diplomatic 
source who said that Paris 
appreciates Lebanon’s 
unique situation and will 
“not ask the government 
to do what it cannot.”
France has been a staunch 
critic of the Syrian re-
gime’s violent crackdown 
on a popular uprising in 
the country.
Mikati will also meet with 

business leaders and the 
business association, 
MEDEF International.
The visit will wrap up in a 
ceremony Saturday held 
by Lebanon’s Ambassador 
to France Boutros Asaker.
The prime minister will 
travel with advisers but no 
ministers will accompany 
him. Ministerial sources 
said that Mikati had never 
intended to bring any min-
isters and his meeting with 
Juppe had not been part 
of the original schedule, 
denying reports earlier in 
the week that Foreign Min-
ister Adnan Mansour and 
Mikati had a dispute over 
the trip.
This will be Mikati’s sec-
ond visit to France since 
he assumed office in June. 
He traveled to Paris for a 
conference on Libya in 
September.
On the regional front, 
French officials are ex-
pected to bring up the situ-
ation of Syrian refugees in 
Lebanon and, in particular, 
what could be done if the 
situation in Syria contin-
ues to deteriorate and ref-
ugees flood the border.
The treatment of members 
of the Syrian opposition in 
Lebanon and protection of 
their human rights could 
also be raised, according 
to the French diplomatic 
source.
There are currently 6,375 
registered Syrian refugees 
in Lebanon, according to 
the United Nations High 
Commissioner for Refu-
gees.
Sources from both sides 
said Mikati would ask about 
George Ibrahim Abdullah, 
a Lebanese man convicted 
of killing Israeli and Ameri-
can military officials, who 
remains in French custody. 
Abdullah’s supporters ar-
gue that his sentence end-
ed in 1999 and he should 
be released.
Several projects are also 
expected to be announced, 
including a water purifica-
tion project in Kesrouan 
that will receive 70 million 
euros from France.

Mohammad’s birthday 
which was marked in the 
Arab and Muslim worlds 
last week.
Nasrallah scoffed at calls 
by the opposition March 
14 politicians for the 
formation of a new tech-
nocrat government in 
view of the constant rifts 
between Mikati and min-
isters from Aoun’s par-
liamentary Change and 
Reform bloc.
“There will be no new 
government,” he said, 
speaking via video link to 
a large crowd of Hezbol-
lah’s supporters at a com-
plex in Beirut’s southern 
suburbs.
“Regardless of its label-
ing, this government is 
so far the basis for sta-
bility in the country. We 
must work hard in order 
[for the government] to 
achieve something,” Nas-
rallah said, adding: “Now 
is not the time for the top-
pling of governments, 
neither [is it] the time for 
political tension in Leba-
non.”
He rejected March 14 ac-
cusations that Mikati’s 
30-member Cabinet was 
a Hezbollah-controlled 
Cabinet.
“I say to those who have 
started to fix their suits 
and neckties for a new 
government, there will 
be no new government,” 

Nasrallah said.
He did not elaborate on 
the efforts being made to 
resolve the Cabinet crisis. 
But a senior Hezbollah of-
ficial told The Daily Star 
Monday that the party has 
begun behind-the-scene 
contacts aimed at resolv-
ing the Cabinet crisis 
sparked last week follow-
ing sharp differences be-
tween Mikati and Aoun’s 
ministers over the thorny 
issue of civil service ap-
pointments.
The government crisis be-
gan last week when Mikati 
abruptly ended a Cabinet 
session after ministers 
from Aoun’s bloc reject-
ed the prime minister’s 
proposed names for ap-
pointments to the Higher 
Disciplinary Committee.
Mikati has implicitly ac-
cused Aoun’s ministers 
of obstructing the Cabi-
net’s work, saying he will 
not allow anyone to un-
dermine the prime minis-
ter’s prerogatives. Mikati 
has since said that he will 
not resume Cabinet ses-
sions before agreement 
is reached on a formula 
to make the government 
productive.
But Aoun hit back at both 
Mikati and President Mi-
chel Sleiman Tuesday, 
blaming them for the Cab-
inet crisis. “They [Sleiman 
and Mikati] don’t want us 

to reach to the higher po-
sitions in the state,” Aoun 
told reporters after chair-
ing a weekly meeting of 
his bloc.
In his speech, Nasrallah 
denied media reports that 
Hezbollah was involved 
in money laundering or 
drugs trafficking to fund 
the group’s resistance 
against Israel. He also 
denied media reports that 
Hezbollah was involved in 
any commercial ventures 
in or outside Lebanon.
But he acknowledged 
Hezbollah has been re-
ceiving moral, political 
and financial support 
from Iran since the party 
was founded in 1982. 
In his speech, Nasrallah 
renewed his support for 
Assad in the face of what 
he said was a decision 
by the United States, the 
West, Israel and some 
moderate Arab states to 
topple the Assad regime
Nasrallah said a solution 
to end the violence in 
Syria lay in “a real dia-
logue table” coupled with 
Assad’s readiness to car-
ry out political reforms. 
“Betting on America and 
money and weapons is a 
losing bet,” he said.
“The Syrian leadership 
has agreed to most of 
the reforms demanded 
and it is ready for dia-
logue. Now they [the op-
position] are saying it 
is too late. How is it too 
late when a war is raging 
in Syria and when there 
are some who are push-
ing Syria to a civil war?” 
Nasrallah said. “Whoever 
cares about Syria would 
never say that it was too 
late but would instead go 
to dialogue without prior 
conditions for the resig-
nation of the president.”
Nasrallah categorically 
denied opposition claims 
that his group was fight-
ing along with govern-
ment forces against pro-
testers and rebel groups 
in Syria.
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BEIRUT/AMMAN: Rus-
sia’s top diplomat was 
given a hero’s welcome by 
Syrian President Bashar 
Assad’s supporters in Da-
mascus Tuesday, but the 
scene in the protest hot-
bed of Homs was a tragic 
one with reports of over a 
100 killed in the past 48 
hours.
Foreign Minister Sergei 
Lavrov, representing a 
rare ally on a trip to the 
Syrian capital that other 
states are shunning, said 
both countries wanted to 
revive a monitoring ef-
fort by the Arab League, 
whose latest plan to re-
solve Syria’s crisis was 
vetoed by Moscow and 
Beijing in the U.N. Secu-
rity Council.
There was no indication 
from Lavrov’s comments 
that the issue of Assad 
eventually giving up power 
– a central element of the 
Arab proposal that failed 
at the Security Council – 
had been raised.
Assad said he would co-
operate with any plan that 
stabilized Syria, but made 
clear that only included 
an earlier Arab League 
proposal that called for 
dialogue, release of pris-
oners and withdrawing 
the army from protest 
centers.
Russia’s mediation failed 
to slow a rush by coun-
tries that denounced the 
Russian-Chinese veto 
three days earlier to cor-
ner Syria diplomatically 

and cripple Assad with 
sanctions in hopes of top-
pling him.
Opposition activists said 
government forces re-
newed shelling of the 
central city of Homs, 150 
km from the capital, just 
before Lavrov’s arrival, 
killing some 19 people 
in an onslaught that they 
say has claimed over 300 
lives in the last five days.
There were also reports 
from residents of shell-
ing and fighting Tuesday 
between government and 
rebel forces in Hama, an-
other urban stronghold of 
anti-Assad sentiment.
“The president of Syria 
assured us he was ‘com-
pletely committed to the 
task of stopping violence, 
regardless of where it 
may come from,’” Inter-
fax quoted Lavrov as say-
ing after his meeting with 
Assad, accompanied by 
Russia’s top spy.
Lavrov – whose govern-
ment wields unique lever-
age as a major arms sup-
plier with long-standing 
political ties to Damascus, 
and maintains a naval fa-
cility on its coast – told 
Assad peace was in Rus-
sia’s interests, the RIA 
news agency said.
Lavrov also affirmed Rus-
sia’s “readiness to help 
foster the swiftest exit 
from the crisis on the ba-
sis of positions set out 
in the Arab League initia-
tive,” according to Inter-
fax.

Assad promises peace as Homs burns

Russia has supported an 
Arab League peace pro-
posal for Syria floated 
last November envisag-
ing a withdrawal of troops 
from cities and towns, the 
release of prisoners, and 
reforms.
Assad endorsed that plan, 
with no reference to a 
later version that formed 
the basis of the failed U.N. 
resolution. It called on As-
sad to empower a deputy 
to negotiate with his op-
ponents as a step toward 
elections and political 
transition.
“Syria from the beginning 
has welcomed any efforts 
that back the Syrian so-
lution to the crisis,” the 
state news agency quoted 
Assad as saying.
“It has been committed 
to the Arab League plan 
approved last November, 
and cooperated fully with 
the mission of monitors, 
despite the obstruction of 
some Arab parties in their 
work.”
He was referring to the 
Arab mission whose col-
lapse amid surging vio-
lence paved the way for 
the U.N. standoff.
Syrian state television 
said a committee charged 
with drawing up a new 
Syrian constitution – one 
of several political re-
forms promised by Assad 
– had completed its work 
Tuesday.
Assad has said elections 
would be held after ap-
proval of the constitution 
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but has also pledged to 
eradicate “terrorists” he 
associates with the vio-
lence.
Lavrov said Assad, whose 
family has brooked no 
dissent in ruling Syria for 
41 years, assured him he 
was committed to halting 
bloodshed by both sides 
and that he was ready to 
seek dialogue with all po-
litical groups in the coun-
try.
Opposition activists have 
dismissed similar pledges 
made by Assad in the past 
because he continued 
trying to crush protests 
with tanks and troops 
and branded his foes as 
“terrorists.” The main op-
position body rejected a 
call for Russian-brokered 
talks with Assad, demand-
ing he first step down and 
end a crackdown in which 
the U.N. estimates over 
5,000 have been killed.
Syrian state television 
showed hundreds of 
people gathering on a 
main Damascus highway 
to welcome Lavrov. They 
were waving Syrian, Rus-
sian and Hezbollah flags 
and held up two Russian 
flags made out of hun-
dreds of red, white and 
blue balloons.
Opposition activists said 
the fresh assault on Homs 
came after 95 people were 
killed Monday in the city of 
one million, Syria’s third 
biggest. More than 200 
were reported killed there 
by sustaining shelling Fri-

Clinton addresses the Security Council. Russias Ambassador to the United Nations Vitaly Churkin listens to Clin-
ton’s remarks

Russia’s Ambassador to the United nation Vitaly Churkin listens to the US Secretary of State Hillary Clinton as she 
addresses a Security Council meeting on Syria, January 31, 2012 at the United Nations in New York. 

day night.Syria maintains 
that the military is fighting 
“terrorists” in Homs bent 
on dividing and sabotag-
ing the country. State me-
dia said “tens” of terror-
ists and six members of 
the security forces were 
killed in clashes there 
Monday.
A further 19 people were 
killed and at least 40 
wounded in Tuesday’s 
barrage, activists said. 
Some reported fighting 
between army defectors 
and government forces 
trying move into areas the 
rebels hold in Homs.
Activists and residents of 
areas near the border town 
of Zabadani, where army 
defectors have a toehold 
after Assad’s troops with-
drew under a cease-fire, 
said government forces 
renewed shelling Tuesday 
morning.
At least nine people have 
been killed by heavy 
weapons fire into the 
town since Monday, activ-
ists said.
Meanwhile, the Gulf Co-
operation Council said its 
members were recalling 
their ambassadors from 
Damascus and expelling 
Syrian envoys from their 
own capitals in response 
to surging violence.
“It is necessary for the 
Arab states ... to take ev-
ery decisive measure 
faced with this dangerous 
escalation against the Syr-
ian people,” the Saudi-led 
bloc said in a statement.

Saudi Arabia, the world’s 
top oil exporter, was the 
first country to pull out of 
the Arab League monitor-
ing party in Syria, followed 
by the other five GCC 
members. The League has 
suspended the mission 
but not yet formally de-
clared it over.
European Union states 
followed up their denun-
ciation of the veto by 
preparing a new round of 
sanctions on Syria, EU 
diplomats said Tuesday, 
with the focus on central 
bank assets and trade in 
precious metals, gold and 
diamonds.
Turkish Prime Minister 
Recep Tayyip Erdogan, 
an ex-ally who has turned 
against Assad, described 
the U.N. vetoes as “a fias-
co for the civilized world” 
and said Ankara was pre-
paring a new initiative 
with those who oppose 
the Syrian government.
The U.S. shut its embassy 
and said all staff had left 
Syria due to worsening 
security in the country, 
which has also been hit 
by suicide bombings in 
Damascus.
White House spokesman 
Jay Carney said the Unit-
ed States was “exploring 
the possibility of provid-
ing humanitarian aid to 
Syrians,” but gave no de-
tails.
France, Italy, Britain, Bel-
gium, the Netherlands and 
Spain recalled their am-
bassadors from Syria.
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BEIRUT: Lebanon’s top 
Christian and Muslim leaders 
called Tuesday for national 
unity in light of the difficult 
circumstances in Lebanon 
and the Arab world.
They also appealed to the 
Lebanese government to 
brush aside political differ-
ences among its members 
and address urgent national 
and socio-economic issues.
The religious leaders’ appeal 
came in a statement issued 
following deliberations dur-
ing a one-day Muslim-Chris-
tian spiritual summit held at 
the headquarters of the Ma-
ronite Archdiocese in Beirut.
The meeting was called by 
Beirut Maronite Bishop Bou-
los Mattar on the occasion of 
Maronite Patriarch Beshara 
Rai’s pastoral visit to the Ma-
ronite Archdiocese.
The summit was also attend-
ed by Beirut Greek Orthodox 
Archbishop Elias Audeh, 
Greek Catholic Patriarch 
Gregorios Lahham III, Sheikh 
Amin Kurdi representing the 
Grand Mufti Mohammad 
Rashid Qabbani who is re-
covering from a surgery, 
Jaafarite Mufti Sheikh Ah-
mad Qabalan representing 
the deputy head of the High-
er Shiite Council, Sheikh 
Abdul Amir Qabalan, Druze 
religious leader Sheikh Naim 
Hasan and representatives 
from other minority Christian 
and Muslim communities.
The statement said the con-
ference was “a friendly meet-
ing reflecting the image of 
Lebanon we want, so that it 

can serve as an example of 
bringing religions together 
in the region ... and called on 
officials in Lebanon to close 
ranks for the sake of Leba-
non’s peace, stability and 
unity of its sons.”
“We call for a united position 
and a united national dis-
course at a time when Leba-
non and the Arab region are 
passing through difficult and 
complicated circumstances,” 
said the statement released 
by the secretariat-general of 
the Beirut Maronite Archdio-
cese.
The leaders also appealed to 
the Lebanese government to 
overcome differences among 
its members by reaching 
agreement on divisive is-
sues based on constitutional 
rules, in order to serve the 
overarching national interest 
and deal with the urgent na-
tional, administrative, social 
and economic issues which 
all Lebanese are suffering, 
according to the statement.
“They appealed to the Leb-
anese in general, and to 
[government] officials in 
particular, to uphold Leba-
non’s mission as a country 
of common coexistence that 
respects the dignity of man, 
his rights and interests,” the 
statement said.
It added that the religious 
leaders urged rival political 
parties to brush aside “divi-
sions and differences that 
obstruct the march of the 
state and wise governance.”
The request came as Leba-
non was thrust into a Cabi-
net crisis last week after 

Religious leaders call for unity at 
a time of Arab uprisings

The Council of Maronite Bishops, headed by Patriach Be-
shara Rai, center, meet in Bkirki, Lebanon, Thursday, Nov. 
3, 2011. (Elie Mansour/The Daily Star)

Prime Minister Najib Mikati 
abruptly ended a Cabinet 
session following sharp dif-
ferences with ministers from 
MP Michel Aoun’s parliamen-
tary Change and Reform bloc 
over the issue of civil service 
appointments.
Aoun’s ministers rejected 
Mikati’s proposed names for 
appointments to the Higher 
Disciplinary Committee.
Mikati has implicitly accused 
Aoun’s ministers of obstruct-
ing the Cabinet’s work, say-
ing he will not allow anyone 
to undermine the prime min-
ister’s prerogatives.
Mikati has since said that 
he will not resume Cabinet 
sessions before agreement 
is reached on a formula to 
make the government pro-
ductive.
Referring to the Arab Spring 
popular uprisings that have 
so far led to the overthrow 
of leaders in Tunisia, Egypt, 
Libya and Yemen, the spiri-
tual summit appealed to 
“leaders of Arab states to re-
sort to wisdom, dialogue and 
renunciation of violence in 
order to achieve the required 
internal reforms ... and play 
a role in establishing peace 
and justice in the region.”
The leaders appealed to the 
international community to 
play its role in facilitating 
these goals.
Last year, Rai hosted two 
meetings of top Christian 
and Muslim spiritual leaders 
at the Maronite patriarch-
ate in Bkirki, north of Beirut, 
with the aim of defusing po-
litical and sectarian tensions 
in the country.
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BEIRUT: Armed men inter-
cepted a car and snatched 
a leading businessman at 
gunpoint Wednesday near 
CIS College in Beirut’s 
southern suburb of Ghad-
ir, security sources said.
The sources, speaking to 
The Daily Star on condi-
tion of anonymity, said 

the abduction took place 
at 4:00 a.m.
They said gunmen in a 
Mercedes-Benz and a 
BMW intercepted a silver 
Nissan, grabbed business-
man Mohammad Hussein 
Nizar al-Husseini and took 
him to an unknown desti-
nation.

Leading businessman kid-
napped at gunpoint in Beirut

BEIRUT: Free Patriotic 
Movement leader MP 
Michel Aoun announced 
Tuesday that his bloc 
will participate in any 
new Cabinet session, 
but a source close to the 
prime minister ruled out 
a new session before 
agreement is reached 
on a solution to the cri-
sis.
In recent days Aoun 
and his bloc’s ministers 
have launched a fierce 
campaign against Presi-
dent Michel Sleiman and 
Prime Minister Najib Mi-
kati, accusing them of 
forming “an obstructive 
bloc” within the mainly 
March 8-dominated gov-
ernment.
Cabinet meetings were 
suspended by Mikati 
in a session last week 
after Aoun’s ministers 
aired their grievances 
over administrative ap-
pointments.
Mikati Tuesday visited 
Sleiman at the Baabda 
Palace in a bid to re-
solve the impasse.
While Aoun said his 
ministers would attend 
any future session, he 
accused Mikati for vio-
lating the Constitution 
by not calling for a new 
Cabinet session.
“The prime minister 
has exceeded his pre-
rogatives, he wants to 
impose his opinion on 

Aoun: My bloc is ready to attend 
Cabinet sessions

others, and he has also 
violated the Constitu-
tion,” said Aoun at his 
residence in Metn’s Ra-
bieh.
Aoun said he expects 
Mikati to abide by Ar-
ticle 65 of the Consti-
tution, which stipulates 
that executive authority 
is vested in the Cabinet.
“We ask the prime min-
ister: On what basis did 
you stop the Cabinet 
sessions? It is shameful 
to play with the articles 
of the Constitution as if 
they are of no value at 
all,” Aoun said.
In response to Aoun, 
the anonymous source 
close to Mikati told The 
Daily Star that the pre-
mier has the right to 
adjourn a session if he 
finds out that “obstruc-
tive attitudes” are hin-
dering the work of the 
government.
“When there are such 
attitudes within the Cab-
inet sessions, the prime 
minister has the right 
to adjourn a session to 
find solutions for such 
problems,” the source 
said.
According to the source, 
the reason the Cabinet 
has still failed to con-
vene is due to the refus-
al of Aoun’s ministers 
to discuss all possible 
candidates who could 
be appointed to fill pub-
lic administrative posts.
“They want to deal with 
the appointments with-
out listening to the opin-
ion of others in the Cabi-
net ... this has to change, 
the Cabinet has to make 
the appointments in a 
professional way,” said 
a source close to Mikati.
“Everyone has the right 
to propose names to 
become candidates for 
administrative posts, 
ministers, as well as 
the prime minister ... all 

names should be dis-
cussed,” the source ex-
plained.
Since Mikati suspended 
Cabinet sessions last 
week, Aoun and Mikati’s 
ministers have blamed 
each other for the pa-
ralysis and its failure to 
make appointments to 
fill hundreds of vacant 
administrative and dip-
lomatic posts.
Although behind-the-
scene contacts aimed at 
resolving the crisis have 
already begun accord-
ing to a senior Hezbol-
lah official, the source 
close to Mikati says a 
wide-ranging agree-
ment is crucial for the 
resumption of sessions.
“We should agree on a 
certain framework that 
would guide the Cabinet 
through the phase of 
appointments of these 
posts in a fully profes-
sional way,” said the 
source adding that “it’s 
not acceptable to deal 
with appointments as if 
they are simply shares.”
But Aoun accused Mi-
kati and Sleiman of be-
ing the force behind the 
Cabinet paralysis. “They 
[Mikati and Sleiman] 
don’t want us to reach 
higher positions in the 
state,” said Aoun.
Officials in the opposi-
tion Future Movement 
criticized the govern-
ment for neglecting 
their responsibilities 
toward the people and 
negatively affecting the 
country’s economy.
“What is happening to-
day within the fabricated 
March 8 government is an 
attempt to divide shares 
between ministers and 
the prime minister to 
make political gains,” 
said a statement read by 
the Future Movement of-
ficial and Western Bekaa 
MP Ziad Qadri.
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AMMAN: Armoured forces 
loyal to President Bashar 
al-Assad killed at least 47 
civilians as they thrust 
into Homs on Wednesday, 
firing rockets and mortar 
rounds to subdue oppo-
sition districts, activists 
said, a day after Russia 
said Assad wants peace.
Tanks entered the Inshaat 
neighborhood and moved 
closer to Bab Amro district 
in the central Syrian city, 
which has been the target 
of the heaviest barrages 
by loyalist troops that 
have killed at least 150 
people in the last two day, 
activists in the city and op-
position sources said.
“Electricity returned briefly 
and we were able to contact 
various neighborhoods 
because activists there 
managed to recharge their 
phones. We counted 47 
killed since midnight,” ac-
tivist Mohammad Hassan 
said by satellite phone.
Hassan said bombard-
ment intensified in the 
early morning, concen-
trating on Bab Amro, al-
Bayada, al-Khalidiya and 
Wadi al-Arab -- Sunni Mus-
lim neighborhoods in the 
mixed city that have risen 
up against the 11 year rule 
of Assad, from Syria’s mi-
nority Alawite community, 
which has dominated the 
majority Sunni country for 
the last five decades.
“Mortar and rocket fires 
have subsided, but heavy 
machine guns and anti-
aircraft guns are still 
strong...tanks are in main 
thoroughfares in the city 
and appear poised to push 

deep into residential ar-
eas,” he added.
The attacks on Homs 
continued despite Russia 
winning a promise from 
Assad to bring an end to 
bloodshed, while Western 
and Arab states acted to 
further isolate Assad fol-
lowing the onslaught on 
the city, one of the bloodi-
est of the 11-month upris-
ing.
The reports could not be 
independently verified be-
cause Syrian authorities 
have placed tight restric-
tions on access to the 
country by Western me-
dia.
The official state news 
agency said “armed ter-
rorist groups” attacked 
police roadblocks in Homs 
and fired mortar bombs at 
the city, with three falling 
on the Homs oil refinery, 
one of two in the country. 
It gave no details of any 
damage.
“Assad is seeing the civi-
lised world turn against 
him and he thinks he will 
win if he uses more bru-
tal force before the world 
could act,” said Catherine 
al-Talli, senior member of 
the opposition National 
Council.
The attack on Homs has 
intensified Western and 
regional diplomatic pres-
sure on Assad, who was 
training as an ophthalmol-
ogist in London before his 
father, the late President 
Hafez al-Assad, anointed 
him as his successor when 
another brother who was 
being groomed for presi-
dent died.

Attacks in Syria’s Homs resume after Russian peace foray

A man carried outside in a funeral procession in Homs, Syria. (AP/APTN)

Australian Foreign Minister 
Kevin Rudd on Wednes-
day called in Syria’s top 
diplomat, charge d’affaires 
Jawdat Ali, telling him 
Syria’s regime had lost its 
legitimacy and it was time 
for Assad to step down.
“Our message to the Syr-
ian government is clear 
- Assad must find an exit 
strategy before the situa-
tion in Syria degenerates 
further and more lives are 
lost,” Rudd said in a state-
ment.
Rudd said on Tuesday that 
Australia had imposed 
new travel bans and finan-
cial sanctions on a further 
75 people in Syria and 27 
entities.
Foreign Minister Sergei 
Lavrov of Russia, one of 
Syria’s few remaining al-
lies, said on a a trip to Da-
mascus on Tuesday that 
both countries wanted to 
revive a monitoring effort 
by the Arab League, whose 
plan to resolve Syria’s cri-
sis was vetoed by Moscow 
and Beijing in the U.N. Se-
curity Council.
Lavrov - whose govern-
ment wields unique lever-
age as a major arms sup-
plier with longstanding 
political ties to Damascus, 
and maintains a naval fa-
cility on its coast - told As-
sad that peace was in Rus-
sia’s interests.
But there was no indica-
tion from Lavrov’s com-
ments that the issue of 
Assad eventually giving 
up power - a central ele-
ment of the Arab proposal 
that failed in the U.N. - had 
been raised.
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Assad said he would co-
operate with any plan that 
stabilized Syria, but made 
clear that only included an 
earlier Arab League pro-
posal that called for dia-
logue, release of prisoners 
and withdrawing the army 
from protest centers.
Walid al-Bunni, head of the 
Foreign Affairs Committee 
at the opposition Syrian 
National Council, said Lav-
rov had brought no new 
initiative and “so-called 
reforms” promised by As-
sad were not enough.
“The crimes that have 
been committed have left 
no room for Bashar al-
Assad to remain ruler of 
Syria,” he told Reuters.
Russia’s mediation also 
failed to slow a rush by 
countries that had de-
nounced the Russian-Chi-
nese veto to corner Syria 
diplomatically and cripple 
Assad with sanctions in 
hopes of toppling him.
Tank bombardment also 
was reported on Zabadani, 
a town of 20,000 people 
30 kms (19 miles) north-
west of Damascus. The 
town is nestled in the foot-
hills of mountains separat-
ing Syria from Lebanon, 
where armed resistance 
to Assad’s rule has been 
among the fiercest in the 
country of 21 million.
Two people were killed 
in the bombardment on 
Tuesday, bringing the to-
tal killed in Zabadani in the 
past two days to at least 
10, activists said. State 
media said “four special-
ist forces were killed in the 

Zabadani Plain in Damas-
cus countryside... and the 
clash resulted in the killing 
of a number of terrorists”.
An estimated 150 tanks 
and thousands of troops 
launched an offensive on 
Zabadani last week follow-
ing a withdrawal by As-
sad’s forces last month as 
a result of a truce reached 
by Assad’s brother-in-law 
and town notables.
Opposition leaders say 
the bloodshed means it 
is too late for Assad to 
offer compromises and 
it is time to dismantle the 
50-year-old police state 
dominated by members of 
his Alawite sect that keeps 
him in power.
“It is impossible for Assad 
to govern after bombarding 
his own cities and towns. 
He is escalating the use 
of his military might either 
to sink Syria into chaos or 
to improve his negotiat-
ing position,” opposition 
leader-in-exile Kamal al-
Labwani told Reuters.
“Militarily he cannot win. 
The bombardment has 
killed mainly civilians. The 
fighters in Homs and other 
cities have been slipping 
away but they will be back. 
Assad’s forces can enter 
Bab Amro or Zabadani, 
but they cannot stay there 
long before receiving pain-
ful hits,” he added.
Labwani said Moscow will 
either mediate a transi-
tional military council to 
replace Assad, similar to 
the way President Hosni 
Mubarak gave up power in 
Egypt, or help Assad set 

up a coastal enclave for 
his minority Alawite sect, 
an offshoot of Shi’ite Is-
lam in the majority Sunni 
Muslim country.
The offensive on Homs 
and Zabadni followed at-
tacks to regain suburbs of 
Damascus last week that 
had fallen under opposi-
tion control after months 
of mass demonstrations 
against Assad’s rule and 
repeated military incur-
sions that failed to put 
them down.
“We’re under occupation. 
The army has been loot-
ing shops and houses and 
stealing even mattresses. 
They have cut electric-
ity and telephones for 10 
days now, Water and fuel 
are scarce. Anyone who 
ventures in the street af-
ter 6 p.m. risks being shot 
on the spot,” said Amer 
Faqih, an activist in the 
Damascus suburb of Ha-
rasta.
Despite the crackdown, 
activists reported demon-
strations against Assad’s 
rule throughout the coun-
try, including the south-
ern province of Sweida, 
home to a large propor-
tion of Syria’s minority 
Druze population, another 
offshoot of Islam that has 
stayed largely neutral in 
the uprising.
The Gulf Cooperation 
Council (GCC) said its 
members were recalling 
their ambassadors from 
Damascus and expelling 
Syrian envoys from their 
own capitals, in response 
to surging violence.

 Anti-government demonstrators attend the funeral of people whom they said were killed
 during clashes with government troops in earlier protests against Syria>s President
Bashar Al-Assad, in Marat al-Numan near the northern province of Idlib
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Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP, to-
day met with represen-
tatives from the Bank-
stown Neighbourhood 
Watch to present them 
with a new laminator for 
use within their office. 
The new laminator 
was purchased by Mr. 
Brookes after he re-
ceived a letter from Mrs. 
Monica Gosper, the 
secretary/treasurer, late 
last year, advising him 
that their laminator was 
inoperable.
“Neighbourhood Watch 
is a most worthy cause.  
When I was contacted 
by Mrs. Gosper I didn’t 
hesitate to help.” Mr. 
Brookes said.
“Since the 1980’s the 
Bankstown Neighbour-
hood Watch has oper-
ated in partnership with 
the Bankstown Local 
Area Command, a part-
nership that has result-
ed in a successful crime 
prevention and commu-
nity safety programme.” 
Glenn Brookes said.
Through their regular 
meetings and newslet-
ters, Neighbourhood 
Watch has been the be-
hind the scene guards of 
the community devoted 
to crime and vandalism 
prevention within our 
neighbourhoods.

“Neighbourhood Watch 
helps to foster a car-
ing environment for 
older and vulnerable 
people.  The work of the 
many volunteers, such 
as John Gosper, Mon-
ica Gosper and Bryan 
Eagle, helps to reduce 
anti-social behaviour, 
including graffiti and 
petty theft.” Glenn 
Brookes said.
“Being involved in 
neighbourhood Watch 
does not take special 
skills or a major time 
commitment.  Being 
involved in Neighbour-
hood Watch simply re-
quires people who care 
about their community 
to be vigilant. “He said.
“I encourage everyone 
to become involved in 
Neighbourhood Watch 
to help make our com-
munity an even better 
and safer place to live 
and work.
The new laminator was 
presented during a 
morning tea hosted by 
Mr. Brookes at his East 
Hills Electorate Office.
Information about 
Neighbourhood Watch 
can be obtained from 
the Area Co-ordinator 
on (02) 9771 2627.

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

NEIGHBOURHOOD 
WATCH

QANTAS will inspect 
its entire fleet of Airbus 
A380 superjumbo jets for 
cracks on parts inside the 
wings. 
The airline said it would 
check all 12 of the aircraft 
it operates for structural 
damage following direc-
tions from the European 
Aviation Safety Agency 
(EASA).
“Qantas will comply fully 
with the (EASA’s) direc-
tives,” Qantas spokes-
woman Sophia Connelly 
told AAP.
The EASA last month is-
sued an airworthiness 
directive calling for “a de-
tailed visual inspection” 
of the aircraft’s so-called 
“wing rib feet” - the metal 
brackets that connect the 
wing’s ribs to its skin.
The initial order applied 
to the 20 planes that have 
flown the most, but has 
now been extended to the 
entire fleet of 68.

Seven people were in-
jured aboard a Qantas 
Airbus A380 aircraft last 
month when a flight from 
London to Singapore was 
hit by severe turbulence, 
caused by storms in In-
dian airspace.
That aircraft was ground-
ed on Sunday after 36 
hairline cracks were dis-
covered on its wings.
Qantas said the cracks 
were “not related to the 
turbulence, or specific 
to Qantas”, but had been 
traced back to a manufac-
turing issue, and had no 
effect on flight safety.
Qantas has said the type 
of cracking was different 
from cracking found on 
certain A380s in the glob-
al fleet.
The checks to Qantas’s 
12 jets - which are all 
based in Sydney - will 
take place “within the 
next few weeks”, Ms Con-
nelly said. 

Qantas to check all A380s 
for wing cracks 

A Qantas Airbus A380 taxiing past the control tower after touch-
ing down at Brisbane International Airport.  AFP PHOTO / FILES / 
HEATHER FAULKNER Source: The Daily Telegraph 
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Minister for Home Af-
fairs and Minister for 
Justice Jason Clare to-
day joined the Austra-
lian Federal Police to 
remind parents, teach-
ers and children about 
the importance of inter-
net safety.
“Children are vulner-
able to predators on 
the internet who seek 
to exploit them without 
the knowledge of their 
parents or teachers,” Mr 
Clare said.
“Australian research 
shows about 17.4 per 
cent of children have 
experienced at least one 
issue relating to cyber-
safety or e-security.
“That’s why the Aus-
tralian Federal Police 
have developed the 
ThinkUKnow campaign 
to educate families and 
schools about internet 
safety.”
The ThinkUKnow cam-
paign is a partnership 
between the AFP and 
Microsoft with the sup-
port of Ninemsn.
It involves presenta-
tions to students, par-
ents and teachers by 
trained volunteers and 
specialist AFP officers.
Last year there were 156 
presentations to more 
than 22,000 students 
and 134 presentations 
to more than 4,000 par-
ents and teachers and 
the same rollout can be 
expected this year.
There is also important 
information on cyber 
safety available at www.

thinkuknow.org.au.
The website and You-
tube site received more 
than half a million visits 
last year.
The website includes 
information about pro-
tecting children on the 
internet like:
• The dangers of posting 
sexually explicit photos 
or sending them via mo-
bile phone.
• Not posting personal 
information like birth-
days and where chil-
dren attend school;
• How to report threaten-
ing or unwanted sexual 
behaviour;
• Only accepting friend 
requests from people 
who are known and 
trusted; and
• Blocking unwanted 
communication.
“The internet is an im-
portant part of a child’s 
education,” Mr Clare 
said.
“It’s important that par-
ents and teachers are 
aware of the potential 
risks to children on the 
internet and know how 
to make sure they use it 
safely.
“Awareness is the best 
weapon against on-line 
predators.”
Mr Clare encouraged 
parents, teachers and 
young people to visit 
the ThinkUKnow web-
site for safety tips and 
to report abuse at www.
thinkuknow.org.au.  
Media enquiries: Ko-
rena Flanagan 02 6277 
7290

Protecting our children on the 
internet ThinkUKnow campaign

Glenn Brookes with Neighbourhood Watch- Laminator 007

Minister Clare visits local high scho0l
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Workers at Geelong’s Alcoa 
smelter face job uncertainty 
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UPDATE: THE future of 600 
employees at an aluminium 
smelter in Geelong is un-
certain after the operator 
announced a review of the 
plant due to difficult global 
trading conditions. 
Alcoa said today it would 
review the viability of its 
Point Henry aluminium 
smelter because higher 
metal prices, input costs 
and exchange rates had 
made it unprofitable.
“Our goal is for Point Henry 
to continue operating and 
meet its profitability targets,’’ 
Alcoa of Australia managing 
director Alan Cransberg said 
in a statement.
“However one possible 
outcome of the review is 
that production at Point 
Henry may be curtailed.’’
Australian Workers Union 
state secretary Cesar Mel-
ham said he was concerned 
about the future of the Point 
Henry Alcoa plant.
“I’m extremely worried 
about job losses if Alcoa 
don’t take the right ap-
proach,” he said.
“There is a moral obligation 
on Alcoa, they were happy 
to take assistance in Victo-

ria from governments in the 
good times, now they have 
to repay some of that.”
He said the closure of the 
factory would strip millions 
from government coffers 
as a result of the loss of tax 
revenues.
Workers at the plant are 
paid between $85,000 and 
$150,000 a year, contribut-
ing a significant amount to 
Geelong’s economy.
The plant employs 600 
people.
“I know this is unsettling 
news that creates uncer-
tainty for our employees 
and the many people that 
depend on the smelter for 
their livelihood,’’ Mr Crans-
berg said.
“We will do all we can to 
ensure the smelter is com-
petitive.’’
The review is expected to 
be completed by the end of 
June.
Alcoa’s associated alu-
minium rolling mill at Point 
Henry is not included in the 
review.
The review has not been 
prompted by the introduc-
tion of a price on carbon in 
July, Mr Cransberg added.

Victorian government rejects 
nurse bed closure claim 

VICTORIAN nurses’ claims 
that the government 
closed more than 1500 
beds over Christmas have 
been rejected by Health 
Minister David Davis. 
“I don’t have those fig-
ures in front of me and 
I’m not sure they relate 
to that 1500; I’m not ac-
cepting that number,” Mr 
Davis told ABC radio on 
wednesday.
He said it was normal 
for there to be “signifi-
cant quotas” closed over 
Christmas.
“Up to 20 per cent of nurs-
es and doctors from the 
major networks are on hol-
idays through that Christ-
mas-New Year period.”
Australian Nursing Feder-
ation state secretary Lisa 
Fitzpatrick accused the 
government of hypocrisy, 
saying it closed double 
the number of beds for 
a month over Christmas 
than the union did during 

its industrial action late 
last year.
But Mr Davis said the 
union threatened to close 
up to 5000 beds in its ac-
tion.
“My point here, is this is 
Lisa Fitzpatrick, who’s 
called recently for 3000, 
4000, 5000 beds to be 
closed across the system.
“That’s actually what 
the ANF’s approach was 
through that period in No-
vember and December, 
was to close a third of 
the beds in the state and I 
think it’s a bit rich for them 
to be turning around now 
and complaining about 
doctors and nurses who 
are on holidays and sub-
sequent quotas around 
the state.”
The union and the gov-
ernment are locked in an 
enterprise bargaining dis-
pute over pay and condi-
tions that has lasted eight 
months. 

US firm Space Systems/
Loral has won the $620 
million contract for two 
satellites to provide high-
speed broadband to ar-
eas in remote Australia. 
Prime Minister Julia Gil-
lard, Communications 
Minister Stephen Conroy 
and NBN Co chief Mike 
Quigley made the an-
nouncement in Canberra 
today.
The subsidiary of Cali-
fornia-based group Loral 
Space and Communica-
tions, will launch two 
satellites to provide high-
speed internet by 2015 
under the national broad-
band network (NBN).
NBN Co is the federal 
government-owned en-
terprise charged with roll-
ing out fibre optic cable 
broadband to 93 per cent 
of Australia’s 13 million 
homes, schools and busi-
nesses by 2021.
Fixed wireless technol-
ogy will provide high-
speed internet to four per 
cent of premises while the 
remaining three per cent 
will be supplied by satel-
lite technology to remote 
areas.peSenator Stephen 
Conroy said Australians 

were a step closer to fast 
and affordable broadband 
services.
«This will ensure high 
speed broadband is de-
livered to Australia’s re-
motest towns, such as 
Calvert in the Northern 
Territory and Bandya in 
Western Australia,>> he 
said in a statement.
Mr Quigley said the satel-
lites were designed to de-
liver initial peak speeds 
of 12 megabytes down-
load and one megabyte 
upload.
«It will be possible for re-
tail service providers to 
offer services to homes 
and businesses in the 
satellite footprint that are 
as good or better than the 
services many city people 
currently experience,>> 
he said.
Space Systems/Loral 
president John Celli 
said the two companies 
shared a commitment to 
the highest quality per-
formance.
«We’re delighted to play a 
part in helping to deliver 
much-needed hi-speed 
broadband communities 
in regional and remote ar-
eas,>> he said.

US firm pace Systems/Loral 
wins $620m NBN contract

THE federal government 
has filed its defence to big 
tobacco>s High Court chal-
lenge against Labor’s plain 
packaging laws. 
Manufacturers British Amer-
ican Tobacco, Philip Morris, 
Imperial Tobacco and Ja-
pan Tobacco International 
argue the government>s 
move to force all cigarettes 
to be sold in drab olive-
brown packs from Decem-
ber is unconstitutional.
The companies believe the 
laws, which passed par-
liament in late November, 
breach the Australian Con-
stitution because they seek 
to acquire property - in the 
form of brand names - with-
out providing compensa-

tion.
But Attorney-General Ni-
cola Roxon says the gov-
ernment rejects that argu-
ment.
«The Commonwealth will 
vigorously defend the va-
lidity of the plain packaging 
laws and does not accept 
there is any basis for big 
tobacco>s claims that the 
measures are unconstitu-
tional,>> she said in a state-
ment today.
«The defence filed in the 
High Court sets out the 
Commonwealth’s legal po-
sition.
«It would not be appropri-
ate to say any more about 
the substance of the mat-
ters before the court.>>

Government files tobacco 
defence to High Court

THE Federal Government 
has been handed a $1 bil-
lion bill for the running of 
Australia’s detention cen-
tres. 
Foreign-owned global se-
curity company Serco se-
cretly renegotiated its con-
tract with the Department 
of Immigration just before 
Christmas.
The new four-year contract 
to manage immigration de-
tention centres - including 
Maribyrnong in Melbourne 
- has quadrupled from the 
original figure of $280 mil-
lion.
The Opposition labelled 
the blowout a failed “stim-
ulus program” for asylum 
seekers.
The number of detention 
centres has increased from 
12 to 20 under Labor.
While the centres accom-
modate visa overstayers 
and illegal workers, the 

Government admits they 
make up a small number 
compared with asylum 
seekers.
“When Labor came to of-
fice there were just four 
people in detention who 
had arrived illegally by 
boat,” Opposition immi-
gration spokesman Scott 
Morrison said.

“After four years of policy 
failures on our borders, 
this grew to more than 
5600.”
The variation to the con-
tract with Serco - from 
2009 to 2014 - was made 
on December 2 last year.
It had been revalued in 
July last year to $712 mil-
lion, meaning the cost 
blowout in the past nine 
months is almost $400 
million.
“The original contract did 
not cover the number of 
sites we have now ex-

panded to,” Immigration 
Department spokesman 
Sandi Logan said.
“It has been driven by a 
simple reason - the ex-
pansion in the number of 
centres in the network.”
Immigration Minister 
Chris Bowen said the 
new contract would not 
affect the Budget.
Greens senator Sarah 
Hansen-Young said boat 
people should be im-
mediately released from 
detention into the com-
munity.

$1bn to keep asylum-seekers in detention

Asylum seekers at the Christmas Island Immigration Detention Centre. Picture: Colin 
Murty. Source: The Sunday Telegraph
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HOMEOWNERS should “walk down the road” 
to get a better deal if they are unhappy with 
their bank, Wayne Swan said this morning. 

Treasurer Wayne Swan speaking to journalists outside 
Parliament House in Canberra. Picture: Kym Smith Source: 
The Australian 

Amid speculation the 
country’s biggest banks 
could start lifting rates 
- even though the Re-
serve Bank left the cash 
rate at 4.25 per cent on 
tuesday - the Treasurer 
ruled out any govern-
ment intervention and 
instead urged unhappy 
customers to take their 
business elsewhere.
“I know many people 
will be disappointed 
with the decision’’ Mr 
Swan said.
“The banks are beating 
the tom-toms behind 
the scenes ... that’s why 
I’m saying to Australian 
consumers that you 
have the power to walk 
down the road and get a 
better deal if you’re un-
happy.”
Mr Swan said the gov-
ernment wouldn’t step 
in to stop the banks 
from raising their rates.
“We don’t regulate in-
terest rates in this coun-
try, we haven’t done so 
for a very long period of 
time’’ he said.
“But that’s why the 
government has been 
so determined to put 
in place a series of re-
forms which empower 
consumers to deal with 
banks if they’re unhap-
py with what the banks 
are doing.’’
Mr Swan said thanks to 
one change, by the end 

of the year one million 
households would have 
mortgages that no lon-
ger have mortgage exit 
fees.
“What we’ve done is 
we’ve empowered the 
customer, we’ve em-
powered the consumer 
so if the bank takes a 
decision with which 
they disagree they can 
walk down the road and 
get a better deal.”
The RBA’s decision to 
leave rates on hold has 
come under attack from 
union leaders, with Aus-
tralian Workers Union 
boss Paul Howes warn-
ing of job losses and 
accusing the board of 
being out of touch with 
the “real economy’’.
“The RBA has got it 
plain wrong,’’ he told 
The Daily Telegraph.
“What (the) decision 
means is that we will 
continue to see more 
job losses out of the 
manufacturing sector.
“The RBA is out of 
touch about what’s hap-
pening in the real econ-
omy. This is a real slap 
in the face to workers in 
the manufacturing sec-
tor. We will continue to 
see upwards pressure 
on the dollar and many 
manufacturing enter-
prises struggling with 
their finances will get 
no relief either.’’

Greens MP Adam Bandt 
called on the Gillard 
Government to sup-
port his legislation that 
would require banks to 
offer a mortgage prod-
uct that would “only go 
up and down when Re-
serve Bank rates go up 
and down”.
“If you take out this 
product, known as a 
tracker mortgage, then 
you will be guaranteed 
that the banks will not 
be gouging and engag-
ing in excessive profi-
teering,’’ Mr Bandt said 
this morning.
“Every time that the 
Reserve Bank moves 
their interest rates up 
or down, you will know 
that it will be passed on 
in full.’’
Mr Bandt said there was 
no reason why banks 
including the Common-
wealth Bank, ANZ, NAB 
and Westpac, should 
raise their rates after the 
central bank left them 
on hold yesterday.
“If banks increase their 
interest rates at the 
same time as the Re-
serve Bank of Australia 
has decided not to, the 
banks will be breaking 
their social contract 
with the Australian 
people and it will be 
time for the govern-
ment to step in and do 
something about it,’’ he 
said.
“These banks have 
never had it so good.’’
Mr Swan agreed banks 
were “very profitable’’.
“The notion that our 
banks can cry poor 
in this environment is 
simply not credible,’’ 
he said.
“Now they will make 
choices about their 
business model. What 
consumers can now 
do is make the same 
choice and that’s what 
important.’’

THE Australian Greens 
will try to amend pro-
posed laws to establish 
a nuclear waste dump at 
Muckaty Station in the 
Northern Territory. 
Greens Senator Scott 
Ludlam says federal par-
liament should not deal 
with the issue until after 
the outcome of a Federal 
Court case to determine 
which Aboriginal groups 
are the area’s rightful 
custodians is known.
“It’s a huge mistake of the 
Gillard government to be 
bringing this bill forward 
before they know whose 
land it is they’re dealing 
with,’’ Senator Ludlam 
told reporters in Canberra 
on wednesday.
The minority govern-
ment’s National Radioac-
tive Waste Management 
bill is expected to come 
before the Senate later 

wednsday.
The Greens plan to push 
amendments to include 
more appeal rights to 
bring the bill into line with 
modern environmental 
laws.
Their amendments also 
raise the issue of finding 
alternatives to dumping 
the waste at Muckaty Sta-
tion.
“We’re only a week out 
from the anniversary of 
Kevin Rudd’s apology’’ 
to the stolen generations 
in 2007, Senator Ludlam 
said.
“I think the government 
risks doing something 
with radioactive waste 
dump legislation that re-
ally, they will need to 
apologise for.’’
Senator Ludlam said if 
the Greens’ amendments 
are not passed, the party 
will oppose the bill. 

Greens aim to amend 
nuclear waste bill 

KEVIN Rudd is the 
punters’ favourite to 
lead the federal gov-
ernment to the next 
election and is leading 
Prime Minister Julia 
Gillard for the first time 
since the 2010 poll. 
Sportingbet Australia 
says the foreign minis-
ter’s odds have shrunk 
to just $2.40, from $11 
six months ago, while 
Ms Gillard’s have wid-
ened to $2.60, from 
$1.60.
Sportingbet Australia 
chief executive Michael 
Sullivan said the bet-
ting group had taken 
bets totalling around 
$20,000 on Mr Rudd 
over the past couple of 
months.
“The money is still 
coming,’’ he said in a 
statement today.
“In the same time pe-
riod, punters have 
placed only a few hun-

dred on Ms Gillard to 
still be prime minister 
at the next election.’’
Mr Sullivan says punt-
ers think the Labor 
minority government 
will undergo another 
change of leadership 
and go back to Mr 
Rudd “despite dump-
ing him so unceremo-
niously in his first term 
as PM’’.
There have also been 
bets on government 
frontbenchers Simon 
Crean and Stephen 
Smith, whose odds are 
at a distant equal third 
at $7.
Bill Shorten has odds 
of $8 and Greg Combet 
$15, while àny other’ 
also sits at $15.
The rank outsiders are 
Deputy Prime Minister 
and Treasurer Wayne 
Swan at $71 and Immi-
gration Minister Chris 
Bowen at $81.

Sportingbet puts Rudd in 
lead for next election

ABOUT 15,000 Queen-
sland police officers 
and civilian staff dis-
covered they had not 
received their fortnight-
ly pay after another pay 
glitch hit the state gov-
ernment. 
The money was sup-
posed to be paid into 
staff bank accounts ON 
Tuesday night, but did 
not go in.
Police Commissioner 
Bob Atkinson said the 
problem was not the 
government’s fault and 
a bank error was to 
blame.
“The state government 
gives the money to the 
Commonwealth Bank 
and that apparently 
was done,’’ he told the 
ABC.
The commissioner 
said staff should all re-
ceive their pay by 9am 
(AEST). 
A police spokeswoman 
told AAP shortly after 
9am (AEST) the prob-
lem appeared to be re-
solved.
Mr Atkinson said the 
problem was similar 
to one that affected 
Queensland Health last 
month when the Com-
monwealth Bank con-
firmed it was at fault.
The recent woes follow 
the disastrous March 
2010 rollout of the 
Queensland Health pay 
roll system in which 
tens of thousands of 
workers were overpaid, 
underpaid or not paid 
at all.
The fallout from that is 
still ongoing, as Queen-
sland Health works to 
recoup around $80 mil-
lion in overpayments.
The bungle has so far 
cost the government 
around $219 million.

Pay glitch 
means po-
lice weren’t 

be paid
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اعالنات

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

072ICD1466

Visit our website www.ultimatecarpetcleaning.com.au for coupon on any 
of these offers, or give us a call on (02) 8214 8811

Find us on facebook.com/ultimatecarpetcleaning Eftpos & Credit Card Accepted

PROFESSIONAL CARPET CLEANING DRY IN 2 HOURS
We pre-vacuum, move basic furniture for those hard to reach places. We use non-toxic products that are safe for your family and pets.

3 ROOMS OR
3 SEATER LOUNGE

5 ROOMS OR 
5 SEATER LOUNGE

5 SEATER
LEATHER LOUNGE

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

(please note lounge/dining considered two rooms) (please note lounge/dining considered two rooms)

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

DRY CLEAN 
OR STEAM 

CLEAN

DRY CLEAN 
OR STEAM 

CLEAN

CLEANED 
MOISTURISED 
& PROTECTED

TILE & 
GROUT 

CLEANING

$75 $110 $195
$65WAS $140 WAS $175 WAS $325

WAS $89

*Max room 
size 12sqm

*Max room 
size 12sqm

*Max room 
size 12sqm *Max room size 12sqm

MINIMUM
2 ROOMS



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

^„Œ^�fljâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀfiÊ<ÌÈfi^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈfi^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈfi^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F

ÍäÈõ^fl«π]<‹ËÁflj÷^e<t¯¬F
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

^„Œ^�fljâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀfiÊ<ÌÈfi^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈfi^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈfi^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F

ÍäÈõ^fl«π]<‹ËÁflj÷^e<t¯¬F
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald

McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

^„Œ^�fljâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀfiÊ<ÌÈfi^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈfi^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈfi^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F

ÍäÈõ^fl«π]<‹ËÁflj÷^e<t¯¬F
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

^„Œ^�fljâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀfiÊ<ÌÈfi^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈfi^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈfi^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F

ÍäÈõ^fl«π]<‹ËÁflj÷^e<t¯¬F
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald

McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®

McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®


	herald_issue_565_page 01
	herald_issue_565_page 02
	herald_issue_565_page 03
	herald_issue_565_page 04
	herald_issue_565_page 06
	herald_issue_565_page 07
	herald_issue_565_page 08
	herald_issue_565_page 09
	herald_issue_565_page 10
	herald_issue_565_page 11
	herald_issue_565_page 12
	herald_issue_565_page 13
	herald_issue_565_page 14
	herald_issue_565_page 15
	herald_issue_565_page 16
	herald_issue_565_page 17
	herald_issue_565_page 18
	herald_issue_565_page 19
	herald_issue_565_page 20
	herald_issue_565_page 21
	herald_issue_565_page 22
	herald_issue_565_page 23
	herald_issue_565_page 24
	herald_issue_565_page 25
	herald_issue_565_page 26
	herald_issue_565_page 27
	herald_issue_565_page 28
	herald_issue_565_page 29
	herald_issue_565_page 30
	herald_issue_565_page 31
	herald_issue_565_page 32
	herald_issue_565_page 33
	herald_issue_565_page 34
	herald_issue_565_page 35
	herald_issue_565_page 36
	herald_issue_565_page 37
	herald_issue_565_page 38
	herald_issue_565_page 39
	herald_issue_565_page 40

