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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

اجللسة النيابية تضيع بني تراخي »األكثرية« وانسحاب »املستقبل«

احلكومة تستعيد نفسها االثنني ... وجريصاتي بديل حمتمل لنحاس
شربل  ملف  امس  ُطوي 
املستوى  حناس كليًا على 
تعيني  خالل  من  احلكومي 
وزير آخر مكانه، فيما يعقد 
»العائد«  الوزراء  جملس 
جلسة يوم بعد غد االثنني، 
تدشن صفحة  أن  ُيفرتض 
بني  العالقة  من  جديدة 
ميقاتي  جنيب  الرئيس 
والعماد ميشال عون، وفق 

ما أكده رئيس احلكومة.
املتأتية  الدفع  قوة  ولكن 
الثالثي«  »التفاهم  عن 
بري  نبيه  الرئيس  بني 
وميقاتي وعون مل ُتصرف 
جملس  يف  االول  أمس 
ينجح يف  مل  الذي  النواب 
 8900 الـ  نفقات  قوننة 
النقل،  وبدل  لرية  مليار 
نتيجة  اجللسة  رفع  بعد 

انسحاب معظم نواب كتلة 
املستقبل، فيما أدى سوء 

اإلدارة  سوء  او  التقدير 
األكثرية  فريق  التتمة صفحة 17داخل 

»أصدقاء  مؤمتر  عشية 
يف  عقده  املقرر  سوريا« 
تونس مبشاركة ممثلني لـ 
)امس(،  اجلمعة  دولة   70
حتدث مشاركون عن احتمال 
السوري  الرئيس  امهال 
بشار االسد 72 ساعة كي 
يتيح  للنار  بوقف  يقبل 
انسانية  مساعدات  ادخال 
السورية  املناطق  اىل 
منها  سيما  وال  املنكوبة 
محص، حتت طائلة تعرض 

»أصدقاء سوريا« ميهلون األسد 72 ساعة
كلينتون: املعارضة ستجد الوسائل للهجوم

Full Ad and 
details on  
page 20

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

وأصيب  عراقيا،   60 قتل 
حواىل 250، يف 29 تفجريا 
 12 استهدفت  وهجوما 
بغداد  بينها  ومدينة  بلدة 
صالح  حمافظات  ويف 
وكركوك  ودياىل  الدين 
وبابل ونينوى، وذلك قبل 
القمة  انعقاد  من  أسابيع 
 29 يف  بغداد  يف  العربية 

آذار املقبل.
احلكومة  أعلنت  ذلك،  إىل 
أنها  بيان،  يف  العراقية، 
من  مخسة  إيفاد  ستبدأ 
دعوات  لتوجيه  وزرائها 
العرب  الزعماء  إىل  رمسية 
وأوضح  القمة.  حلضور 
املقرر  »من  انه  البيان 
اخلارجية  وزراء  يبدأ  أن 

بغداد تبدأ توزيع الدعوات للقمة العربية
29 هجوماً يستهدف 12 مدينة 

عراقية: 300 قتيل وجريح

التتمة صفحة 17

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

زعرت 1،20$ - جبنة 3،00 $  - لحمة 3،50 $ - سبانغ 2،50 
$ - جبنة وسجق 3،50 $ - جبنة وزيتون 3،50 $

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد.. بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ 5،00 صباحا لغاية الـ 10،00 ليال

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

************************
نتعهد كافة املشاريع من األبنية 

الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 
 الخريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

مجلس النواب خالل اجتماعه
لورقة  جمانية  خسارة  اىل 
»تقاعس«  بسبب  النصاب 

هذا  نواب  بعض  سفر  او 
كان  أنه  علمًا  الفريق، 
احللفاء  ان  لالنتباه  الفتًا 
اخلانة  يف  املصنفني 
التزامهم  نفذوا  الوسطية 
كتلة  من  باحلضور، 
اىل  الطرابلسية  ميقاتي 
اجلنبالطية  النضال  جبهة 
املسافر  النائب  باستثناء 
اىل  وصواًل  طعمة،  نعمة 

النائب نقوال فتوش.
الوزير البديل

أن  علم  الوقت،  هذا  يف 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
احلكومة  ورئيس  سليمان 
املقرر  من  ميقاتي  جنيب 
ان يكونا اعلنا صباح امس  
اجلديد  الوزير  اسم  عن 
الوزير  مكان  سيحّل  الذي 

من  ملزيد  السوري  النظام 
املت  وقت  العقوبات، 
االمريكية  اخلارجية  وزيرة 
هيالري كلينتون ان تصل 
اىل  السورية  املعارضة 
فيه  تصري  الذي  اليوم 
شن  على  وقادرة  قوية 

هجمات على النظام.
على  للضغوط  وتصعيدًا 
حمققون  اتهم  االسد، 
جهازه  املتحدة  االمم  من 
االمين بارتكاب جرائم ضد 

اقتحمت  بينما  االنسانية، 
حي  السورية  الدبابات 
باباعمرو يف محص، وصدر 
نداء استغاثة عن الصحافية 
بوفييه  اديت  الفرنسية 
بول  الربيطاني  واملصور 
يف  املوجودين  كونروي 
يف  نقلهما  اجل  من  احلي 
اسرع وقت اىل لبنان. وال 
يزال مكان جثيت الصحافية 
كولفني  ماري  االمريكية 
رميي  الفرنسي  واملصور 

بعدما  جمهولني  اوشليك 
املركز  تعرض  لدى  قتال 
داخل  للمعارضة  االعالمي 
االربعاء.  للقصف  باباعمرو 
الفرنسي  الرئيس  واعترب 
مقتلهما  ساركوزي  نيكوال 

»عملية اغتيال«.
 61 ان  ناشطون  وافاد 
اعمال  يف  قتلوا  شخصًا 
امس  سوريا  يف  عنف 
ناشطون  وقال  االول. 

هوشيار زيباري والتخطيط 
الشكري  يوسف  علي 
الدليمي  سعدون  والثقافة 
والصناعة امحد ناصر دلي 
لشؤون  الدولة  ووزير 
صفاء  النواب  جملس 
من  اعتبارا  الصايف  الدين 
يوم غد )اليوم( زيارة إىل 
الشقيقة  العربية  الدول 
والرؤساء  امللوك  لتسليم 
العرب دعوات رمسية بهذا 

الشأن«.
وأنهت أعمال العنف أسابيع 
بينما  النسيب  اهلدوء  من 
سعى رئيس الوزراء نوري 
السّنة  من  وزعماء  املالكي 
سياسية  أزمة  الحتواء 
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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 مع تركيب بقيمة 499 دوالرًا
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 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

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 e l 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
$499 

Installed

Saturday 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 
2116

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

مار  املاروني  البطريرك  استقبل 
ظهر  قبل  الراعي  بطرس  بشارة 
امس االول يف الصرح البطريركي 
يف بكركي نائب رئيس احلكومة 
ان  اىل  اشار  الذي  مقبل  مسري 
حبثنا  وقد  الربكة،  الخذ  الزيارة 
البلد، وحنن  يف شؤون وشجون 
نعترب ان البطريرك الراعي هو جمد 
اللبنانيني  جلميع  ورصيد  للبنان 
على  لنحافظ  طوائفهم  مبختلف 

بلدنا لبنان.
الراعي  البطريرك  استقبل  ثم 
الضاهر  خمايل  السابق  النائب 
ثم كاهن  االوضاع،  وعرض معه 
يف  الكاثوليك  االرمن  رعية 
اليونان االب روفايل شيفيكيان 
الذي اطلع البطريرك على اوضاع 
ابناء الطائفة املارونية يف اليونان 

واليت يقوم خبدمتها روحيا.
واستقبل وفدا من آل محادة يف 
خالد  املغرتب  ضم  الدين  بيت 
ابي  ووديع  مكرم محادة  محادة، 
راشد الطالع غبطته على مشروع 
العقل  مشايخ  بيت  بناء  اعادة 

الذي تهدم بفعل احلرب.
أن  اىل  محادة  خالد  وأشار 
البطريرك الراعي هو املرجع لكل 
ضرورة  على  وشددنا  اللبنانيني 
التارخيية  العالقات  تفعيل  إعادة 
محادة  آل  مشايخ  بني  العريقة 

والبطريركية املارونية.
املدير  أيضا  الزوار  ومن 
البطريركي ألبرشية جبيل املارونية 

املونسنيور جوزف معوض.
املكرم الدويهي

نهاية  ويف  أخرى،  جهة  من 
الكنيسة  صعيد  على  التحقيق 
العجائيب  الشفاء  يف  املارونية 
البطريرك  املكرم  اىل  املنسوب 
اسطفان الدويهي، وقع البطريرك 
الراعي امللفات اليت سرتسل اىل 
جممع القديسني يف روما، الذي 
بالتحقيق يف صحة  بدوره  يقوم 
اىل  قراره  ورفع  الشفاء  هذا 
قداسة البابا ألخذ القرار النهائي 
البطريرك  تطويب  خبصوص 

الدويهي.
وبعد التوقيع شكر رئيس مؤسسة 
البطريرك الدويهي املطران مسري 
وكل  املؤسسة  باسم  مظلوم 
حميب البطريرك املكرم البطريرك 
الراعي الذي سلم ملفات التحقيق 
االب  الدعوى  طالب  اىل  هذه 
جممع  اىل  حلملها  القزي  بولس 

القديسني يف روما .
بعمل  املاروني  البطريرك  وأشاد 

احملكمة الكنسية وكل من ساهم 
بطريقة أو بأخرى يف هذه الدعوى، 
متمنيا متابعة الصالة لكي مينحنا 
اهلل نعمة اعالن البطريرك الدويهي 

طوباويا جديدا عما قريب.
بعد  الراعي،  البطريرك  واستقبل 
لالمم  اخلاص  املنسق  الظهر، 
املتحدة يف لبنان ديريك بالملي 
الزيارة  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
وكنت  وللتعارف،  بروتوكولية 
قد زرت الرؤساء الثالثة وبعض 
وكان  االحزاب.  ورؤساء  الوزراء 
القيادات  للقاء  اصرار  لدي 

البطريرك الراعي التقى مقبل والضاهر وممثل االمم املتحدة امل بتقارب االديان
الدينية وهذا مهم جدا، وكان لي 
شرف لقاء غبطة البطريرك للمرة 

االوىل.
الودية  االحاديث  تبادلنا  اضاف: 
لبنان  عن  كثرية  أشياء  وتعلمت 
اللبنانية  واالوضاع  وتارخيه 
ضرورة  واكدنا  املنطقة،  ووضع 
التقارب بني االديان ليس فقط 
ككل  املنطقة  امنا يف  لبنان  يف 
يف هذه الظروف الراهنة، حبيث 
ودور  كبرية،  حتديات  هناك 
الكنيسة ورجال الدين هو مشكور 

فيه يف هذه الظروف. 

Saturday 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
عالقات عامة: اكرم املغّوش

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
مكتب لبنان: رامي القروش

Contact Info 
 

Tel:(02) 8764 8186   
Fax:(02) 8764 8062

العماد  اجلمهورية  رئيس  تناول 
رئيس  كالم  سليمان  ميشال 
نتنياهو  بنيامني  العدو  وزراء 
وقوله  لبنان  بضرب  التهديدي 
االسم  بهذا  دولة  وجود  بعدم 
اجلديدة،  العامل  خريطة  يف 
عمرها  دولة  لبنان  إن  فقال 
آالف السنني وهي متجذرة يف 
وجودها  من  ينال  ولن  التاريخ 

مثل هذا الكالم.
وأضاف خالل استقباله اجمللس 
اجلديد جلمعية املراسلني العرب 
بعبدا  اجلمهوري يف  القصر  يف 
وعلى  لبنان،  ان  االول،  امس 
عسكري  دعم  وجود  عدم  رغم 
الذي  للدعم  مشابه  ومالي 
هو  اسرائيل،  عليه  حتصل 
هزمية  أحلق  الذي  الوحيد  البلد 
عسكرية بإسرائيل اليت ال تزال 
اىل  املعنوية  تداعياتها  تعاني 
اليوم. ولفت رئيس اجلمهورية 
اىل أن لبنان برتكيبته املتنوعة 
مناهض،  التعددي،  ونظامه 
لنظام  كامل  نقيض  هو  بل  ال 
نظام  وهو  العنصري،  اسرائيل 
انظمة  بني  مكانا  له  قد ال جيد 
العوملة  بفعل  بدأت  اليت  العامل 
تتجه حنو التعددية والتنوع اليت 

هي ركيزة النظام اللبناني.
وأشار سليمان اىل أن لبنان هو 
من مؤسسي االمم املتحدة وأحد 

العاملي حلقوق  واضعي االعالن 
االنسان الذي ال تنم ممارسات 
سوى  نتنياهو  وكالم  اسرائيل 
عن ازدراء باإلنسان كقيمة يف 
ذاتها جيب أن تكون مصونة من 

القوانني والشرائع.
توقيع مرسومني

الرئيس  وّقع  النشاط  ويف 
سليمان مرسومي قبول استقالة 
وزير العمل شربل حناس وإعطاء 
التعليم  ومنح  يومي  نقل  بدل 
للمستخدمني  موقتة  بصورة 

والعمال.

إستقالة حناس
اثر  جاء  حناس  إستقالة  توقيع 
قبوهلا من رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي الذي التقى صباحا يف 
بالوكالة  العمل  وزير  السراي 
توىل  الذي  فتوش  نقوال 
مبوجب  بالوكالة  الوزارة  مهام 
مرسوم توزيع احلقائب الوزارية 

بالوكالة، خلفا لنحاس.
بدل النقل

وعلى االثر وّقع الرئيس سليمان 
النقل بعدما وقعه  مرسوم بدل 
من  اعلن  الذي  فتوش  الوزير 
انه: استنادا اىل قرار  السراي 
جملس الوزراء القاضي باملوافقة 
على إصدار مرسوم بتحديد بدل 
وفقا  املدرسية،  واملنح  النقل 

سليمان عرض األوضاع مع سفري األردن وزوار:

ال جيوز ترك بدل النقل من دون حّل
لالتفاق الرضائي الذي مت بني 
واالحتاد  االقتصادية  اهليئات 
انين كنت  علما  العام،  العمالي 
املرسوم  هذا  على  وافقت  قد 
جملس  جلسة  يف  عرض  عندما 
مين  لقناعة  حينه،  يف  الوزراء 
بأهمية حلحلة األمور بني العمال 
وأرباب العمل، مبا حيفظ مصلحة 
لبنان ويصون أمنه االقتصادي 
الظروف  أدق  يف  واالجتماعي 
اليوم  وّقعت  هلذا  وأحرجها، 
املراجع  وأودعته  املرسوم  على 

املختصة.
يكون  ان  فتوش  الوزير  ومتنى 
من  لالنطالق  فرصة  االمر  هذا 
احلكومة  عمل  لتفعيل  جديد 
وحتقيق ما يتمناه اللبنانيون من 
عمل وانتاج من حكومتهم، بعدما 
اىل  السياسية  التجاذبات  أدت 
عرقلة عمل احلكومة اليت ال يعيد 
التزام  اال  احلقيقية  عجلتها  هلا 

مجيع الفرقاء بالقانون.
وأكد فتوش ان املسار الوحيد 
املفرتض سلوكه بعد اليوم هو 
مطالب  معاجلة  يف  االستمرار 
العام  الشأن  وقضايا  الناس 
االجراء  املرعية  القوانني  وفق 
الوطنية  الثوابت  واحرتام 
بعيدا  املؤسسات،  دولة  ضمن 
الضغوط  من  نوع  اي  من 

واالستفزازات.

فضل  علي  السيد  العالمة  دعا 
املسيحية  القيم  ترمجة  اىل  اهلل 
واالسالمية واقعًا يوميًا واالضاءة 
اىل  ولفت  بينهما  جيمع  ما  على 
لالصوات  التصدي  ضرورة 

الساعية اىل الفتنة.
وفدا  اهلل  فضل  العالمة  إستقبل 
إيرانيا برئاسة الشيخ عبد احلسني 
بابائي، وكانت جولة أفق يف أوضاع 
اليت  والتحديات  العامل اإلسالمي، 
تواجهها مسرية الوحدة اإلسالمية، 
تعزيز  يف  العلماء  ومسؤولية 
احلوارية،  اإلسالمية  اللقاءات 
املذهبية  الفتنة  منع  على  والعمل 
اليت تطل برأسها يف أكثر من مكان 

وخصوصا يف العامل العربي.
بالدور  اللقاء  بعد  بابائي  واشاد 
الكبري الذي قام به املرجع الراحل، 
السيد حممد حسني فضل اهلل، يف 
الذود عن اإلسالم والعمل للوحدة 
اإلسالمية، قائال: لقد كان السيد 
هلا  مميزة،  شخصية  اهلل  فضل 
خصوصياتها الكربى على املستوى 
والسياسي  والثقايف  الفقهي 
سريته  يف  وكان  واجلهادي، 
العملية من أبرز الدعاة إىل الوحدة 
اإلسالمية، ومن الذين عاشوا هذه 
الوحدة وجسدوها، وكان املصداق 
بني  للوحدة  سعيه  يف  العملي 
املسلمني لقوله تعاىل: واعتصموا 

حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا.
املرجع  مسرية  أن  على  وشدد 
فضل اهلل ومؤسساته ونهجه تسري 
خبطى ثابتة من خالل كل العاملني 
يف خطها ومؤسساتها وعلى رأسها 

جنله العالمة السيد علي.
من جهته أشار فضل اهلل إىل أن 
الذي  اهلاجس  هو  كان  اإلسالم 
وأنه  اهلل،  فضل  املرجع  شغل 

فضل اهلل دعا اىل ترمجة القيم املسيحية 
واالسالمية والتصدي لدعاة التفرقة

كان يدرك أن أكرب خطر ميكن أن 
يتهدد األمة يتمثل يف الفنت من 
أم  طائفية  أكانت  سواء  داخلها، 
مذهبية، ولذلك حترك على خطني: 
خط مواجهة اخلرافة والغلو، وخط 
العمل للوحدة اإلسالمية ليل نهار، 
ألنه اعترب أنهما ميثالن خطا واحدا 

وحركة واحدة.
ورأى أن املسؤولية تقع على عاتق 
يف  العلماء،  وخصوصا  اجلميع، 
العمل على وأد الفتنة والتأسيس 
حتاصر  جامعة  إسالمية  للقاءات 
من  تتغذى  اليت  الفتنة  عناصر 
أحداث سياسية وأمنية يف العامل 
إىل  تتحول  أن  هلا  يراد  العربي 

عناصر مذهبية قاتلة.
من  وفدا  اهلل  فضل  واستقبل 
السالم،  ملكة  مريم،  أبناء  مجعية 
أنطون،  عبدو  بيار  األب  برئاسة 
حسني  احملامي  اجلمعية،  وأعضاء 
ورامز  دكاش،  وباتريسيا  جابر، 

األتات.
عن  اهلل  فضل  مع  الوفد  وحتدث 
بني  تفرق  ال  اليت  اجلمعية  عمل 
جيمعها  واليت  ومسيحي،  مسلم 
واملسيحيني  املسلمني  حب 
الوفد يف  للسيدة مريم، ووضعه 
يف  ستنطلق  اليت  املسرية  أجواء 
املقبل  الشهر  من  الثاني  النصف 
من أمام مقر الرهبنة املارونية يف 
زوق مصبح واليت ستضم كل من 
يدعم قيم احملبة يف لبنان، داعيا 
مجعية املربات اخلريية ومؤسسات 
اهلل  فضل  السيد  الراحل،  املرجع 

إىل املشاركة فيها.
العمل يف  أهمية  اهلل  وأكد فضل 
نطاق كل العناوين املشرتكة اليت 
واملسيحيني،  املسلمني  جتمع 
خصوصا عنوان السيدة مريم اليت 
متثل منوذج العفة والقيمة الرسالية 
مشريا  ومسيحيا،  إسالميا  الكربى 
تقديم  يف  احلاصل  التقصري  إىل 
ويف  للعامل،  الرسالية  شخصياتنا 
اإلضاءة على املساحات املشرتكة 
بني األديان، وخصوصا املسيحية 

واإلسالم.
وقال: علينا العمل للقاء اإلسالمي 
املسيحي، وليس للحوار اإلسالمي 
املسيحي فحسب، ألن اللقاء يعين 
التعاون والعمل املشرتك والتفاهم 
قيم  لرتمجة  والسعي  والتنسيق، 
املسيحية واإلسالم على املستوى 
امليداني اليومي، مشريا إىل أخطار 
يتصل  ما  وخصوصا  ذلك  تتهدد 
للنزعة  املثرية  باخلطابات  منها 
األحداث  إىل  إضافة  الطائفية، 
األمنية اخلطرية اليت شاهدنا مناذج 
ومصر  وسوريا  العراق  يف  منها 
الساحة  أن  ومؤكدا  ونيجرييا، 
الذين  على  وأن  للجميع  تتسع 
أن  الشمل  ومل  للمحبة  يعملون 
ترتفع أصواتهم يف مواجهة دعاة 

الفتنة واالحرتاب. 
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مقايضة  عدم  على  اخلالف  اطاح 
لرية  مليار   ٨٩٠٠ بقيمة  االعتماد 
لغاية  احلكومي  االنفاق  لتغطية 
 ١١ ال  مبلغ  بقوننة   ٢٠١١/١٢/٣١
مليار دوالر الذي انفقته احلكومات 
اىل   ٢٠٠٦ العام  منذ  السابقة 
٢٠١٠، باجللسة التشريعية امس، 
ما دعا نواب ١٤ آذار اىل مغادرة 
القاعة، حيث طار معهم النصاب، 
بري  نبيه  اجمللس  رئيس  فرفع 
بعد  املقبل،  آذار   ٥ اىل  اجللسة 
النواب بندا وحيدا  ان اقر جملس 
ضريبة  الغاء  هو  االول  امس 
املازوت  على  املضافة  القيمة 

االمحر واالخضر.
عدة  اجللسة  سبق  كان  انه  علمًا 
لقاءات ثنائية عقدها الرئيس بري 
مع كل من الرؤساء جنيب ميقاتي 
عون،  وميشال  السنيورة  وفؤاد 
ثانية  عاد  ميقاتي  الرئيس  وان 
اىل اجمللس بعد ارفضاض اجللسة 

للقاء الرئيس بري جمددًا.
سجاالت  شهدت  اجللسة  وكانت 
عديدة أبرزها بني بري والسنيورة 
انضاج  على  عملوا  وسطاء  وان 
ومنها  الزوايا  بتدوير  ما  تسوية 
الوزير علي حسن خليل الذي نشط 
داخل  رئيس اجمللس  من  وبطلب 
اجللسة وخارجها يف لقاءات جانبية 
مع ميقاتي والسنيورة وعون اال ان 
حدة النقاش حالت دون الوصول 

اىل اتفاق.
فقد استأنف جملس النواب جلسته 
عند  الثاني  يومها  يف  التشريعية 
ربعًا  اال  عشرة  احلادية  الساعة 
الرئيس  برئاسة  امس  ظهر  قبل 
احلكومة  رئيس  وحضور  بري، 
والنواب  والوزراء  ميقاتي  جنيب 
حضور  امس  جلسة  يف  والالفت 
العماد ميشال عون والنائب وليد 

جنبالط.
نائبًا  اجللسة يف حضور 7٥  بدأت 
الحقًا.  العدد  ارتفع  ان  لبث  وما 

وحتدث النواب كاآلتي:
مداخالت

هناك  قال:  زهرا  انطوان  النائب 
موضوع  يف  مسؤوليات  تقاذف 
الوزارات  بني  االمحر  املازوت 
عند  انه  واضحًا  وبات  املعنية 

نضع  مل  األمحر  املازوت  دعم 
الدعم  لوصول  الصحيحة  اآللية 
السؤال مع  املواطنني. يبقى  اىل 
وزراء يصرون على ان الوزير سيد 
املوظف  يصبح  ملاذا  وزارته،  يف 
الوزير عن  هو املسؤول، ويتخلى 
مسؤولياته يف هذا األمر. وملناسبة 
طرح الغاء ال T.V.A عن املازوت 
للنفط  وزارة  بتخصيص  نطالب 
بدل ان تكون حمصورة بشخص ال 

يستطيع ان ينظم القطاع.
حنن  يوسف:  غازي  النائب  وقال 
وبالنسبة  الضريبة.  الغاء  نفضل 
باألمس  القطاع،  هذا  حترير  اىل 
غريبة  معادلة  باسيل  الوزير  طرح 
املازوت  تسعرية  ان  علمًا  عجيبة، 
سعر  يكون  ان  تفرتض  عامليًا 
األخضر يفوق االمحر. ونالحظ هنا 
العكس ومعنى ذلك ان الوزير هو 

من يسيطر على هذا الكارتال.
ان  قال  املوسوي  نواف  النائب 
الطريقة اليت اعتمدت يف موضوع 
اىل  الدعم  توصل  ال  املازوت 
حترير  عن  الكالم  ومت  املواطنني، 
االسترياد والسوق، لكن جيب ان 
آلية  بوضع  التزام  هناك  يكون 
مستحقيه،  اىل  الدعم  إليصال 
وهكذا نكون أدينا اهلدف من هذا 

املوضوع.
الرئيس بري

قائاًل  بري  الرئيس  تدخل  وهنا 
امر  السوق  حترير  موضوع  ان 
يستهويين لكنه حيتاج اىل املزيد 
موضوع  اليوم  وأمامنا  الوقت  من 
مادة  عن  املضافة  القيمة  رفع 
املازوت وهذا األمر أشبع باألمس 

مناقشة.
ان  قال  فياض  علي  النائب 
افضلياتها،  تأخذ  ال  املنشآت 
التخزين  هي  عندها  واألفضلية 
اجملاورة  الدول  يف  حيصل  كما 
ومن   - النفطية  وارداتها  لتغذية 
ثم املتاجرة - ولنتفق مبدئيًا على 
حترير استرياد النفط ونتفق على 
اآللية الحقًا، ولنعط الوزارة الوقت 
واإلدارية  التجارية  اآللية  لدرس 
الضريبة  برفع  األخذ  ونتمنى 
املضافة عن مادتي املازوت األمحر 
واألخضر. ولفت اىل ان املازوت 

اخلالف على ربط االعتمادات لالعوام السابقة اطاح باجللسة التشريعية وبري حدد موعدا جديداً يف ٥ آذار الستكمال جدول االعمال

جملس النواب اقر رفع القيمة املضافة عن املازوت بشكل دائم
وأقل  للبيئة  األفضل  هو  األخضر 
مبوضوع  يتعلق  ما  ويف  تلوثًا، 
الغش فإن اي دمج بني املادتني 
دون  من  للخزانات  تزويد  وأي 
كبدنا  نكون  املازوت  لون  معرفة 
عن  الدعم  لنرفع  لذلك  اخلزينة، 

االثنني معًا.
انا  عراجي  عاصم  النائب  وقال 
احلرارة  ودرجة  باردة  منطقة  من 
وبعد  الصفر  حتت   ٥ اىل  وصلت 
ومشاهدتي  الناس  من  مراجعة 
استخدام  مثل  خطرة  بيئية  مظاهر 
لذلك  والدواليب  احملروق  الزيت 
فعلى اجمللس أن يتخذ قرارًا برفع 
األمحر  املازوت  عن   T.V.A ال 
أكثر  تلوثا  هناك  ألن  واألخضر 

بكثري من الناتج عن املازوت.
النائب نبيل نقوال قال ان موضوع 
بطلب  القضاء  امام  بات  املازوت 
احلديث  ولكن  باسيل،  الوزير  من 
قضية  اىل  لتحويله  هو  عنه 
احلكومة جمتمعة  ان  علمًا  سياسية 
مهلة  وأعطت  الدعم  قرار  أخذت 
وسأل   T.V.A ال  إللغاء  شهر 
ملاذا احلكومة مل تقم بواجبها، ومل 

تراقب وزارة االقتصاد.
وقال النائب عاصم قانصوه: ان 
الوانه  مبختلف  املازوت  موضوع 
القوة  سوى  هلا  معنى  ال  كلمات 
احلرارية من هذه املادة. وأنا مع 
االقرتاح الذي تفضلت فيه دولتك 
املادتني.  عن  الضريبة  ترفع  ان 
تصل  ال  اهلرمل  بعلبك  يف  حنن 
اىل  ودعا  إلينا،  املطلوبة  الكمية 
االنصاف يف عملية التوزيع. ورأى 
ان احلل اجلذري هو بإعادة تأهيل 

مصفاتي طرابلس والزهراني.
السنيورة

السنيورة  فؤاد  الرئيس  وقال 
مشروع  يف  التشاور  جرى  بعدما 
صدمنا  البارحة  القانون  هذا 
صدرت  اليت  وبالعبارات  باملنطق 
الثاني  األمر  املعين.  الوزير  عن 
انه كما تبني ان ليس من فائدة 
ولقد  واألخضر،  األمحر  بني 
أود  وألسباب  شخصيًا  اقرتحت 
املضافة  الضريبة  رفع  يكون  ان 
الدولي  اجملتمع  اىل  رسالة  لسنة 
حرصًا  املالية  العاملية  واألسواق 

على االستقرار النقدي يف لبنان، 
وطالبت بأن يصار اىل حترير عملية 
متوافرة  املادة  لتكون  االسترياد 
الشركات.  ولدى  املنشآت  لدى 
يصار  ان  املفيد  من  انه  وأعتقد 
ان  شرط  االسترياد  حترير  اىل 

نضبط عملياته.
اجمللس  لدى  السائد  اجلو  بري: 
االسترياد  حترير  يريد  اجلميع  ان 
اعداد  احلكومة  من  وسنطلب 
مشروع يف أسرع وقت لكن اآلن 
وتوفريًا للوقت أمتنى السري برفع 

.T.V.A ال
وقال النائب إبراهيم كنعان، حنن 
منعًا  الضريبة  رفع  على  حنرص 

لالحتكار ومنعًا للتخزين.
نناقش  حنن  قال:  عمار  النائب 
العام  الرأي  واشتغال  املوضوع 
وراءها،  ما  األكمة  وراء  وكأن  به 
القضية قضية فساد أسود، وهذا 
ولكن  الضريبة...  الغاء  مع  ألننا 
ال أرى مربرًا لتحرير إقرار املوافقة 
أيدي  من  السوق  مبدأ حترير  على 
يطال  األمر  وهذا  اللصوص 
املازوت والبنزين والغاز واهلاتف 
واحدًا  مستوردًا  هناك  وكأن 
موضوع  على  إمجاع  هناك  وطاملا 
من  ضربة  نوجه  ال  ملاذا  التحرير 
ومحاية  األمة  جملس  اجمللس  هذا 
الناس بإقرار مبدأ التحرير واقرتح 

ان يقر هذا املوضوع.
باسم  الطلب  هذا  سأسجل  بري: 
سوق  لتحرير  النواب  جملس 
احملضر،  يف  ونسجله  االسترياد 
ونطالب احلكومة بالعمل على هذا 

املوضوع.
اىل  حيتاج  ال  األمر  السنيورة: 

قانون إمنا الطلب من احلكومة.
وقال وزير املال حممد الصفدي، 
كان هناك مطالبة برسم استهالك 
٤% والزمالء اقرتحوا ٣% وأمتنى 
رسم  على  املوافقة  اجمللس  على 
لتحرير  متهيدا  االستهالك  هذا 

األسواق املالية.
ميقاتي

وقال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
ان حترير السوق هو مطلب احلكومة 
وننتظر عمل املنشآت حتى ال يكون 

هناك احتكار.

جربان  الوزير  وقال 
نقع  ال  لكي  باسيل 
جديدة  مشكلة  يف 
فاليوم حنن يف صدد 
عن  ناجتة  مشكلة 
العام  منذ  احلكومة 
٢٠٠٤ وبلغ اهلدر ٢٠٩ 
مليارات لرية لبنانية، 
اهلدف  كان  وإذا 
الناس،  مساعدة 
وإذا وضعنا من جديد 
رسم استهالك جديدا 

فلصاحل من؟
مع  انت  هل  بري: 
عن  الضريبة  رفع 

املادتني؟
باسيل: انا مع رفعها 
وسجل  األمحر  عن 
ثم  حتفظه،  باسيل 
تلى املشروع القانون 
عن  الضريبة  برفع 
مادتي املازوت األمحر 
واألخضر بشكل دائم 

فصدق.
اعتماد ٨٩٠٠ مليار

مشروع  طرح  ثم 

القانون الوارد يف املرسوم ٦١٤7 
قدره  اعتماد  بتخصيص  واملتعلق 
لتغطية  لبنانية  لرية  مليار   ٨٩٠٠
 .٢٠١١/١٢/٣١ لغاية  االنفاق 
الرئيس  املوضوع  يف  وحتدث 
السنيورة، فقال: ان االنفاق جرى 
يف أمكنة خصصت هلا، وحنن منذ 
موازنات  اعداد  جرى   ٢٠٠٥ العام 
اقراره  جير  مل  واآلخر  اقر  بعضها 

يف جملس الوزراء.
اىل  السنيورة  الرئيس  واشار 
 ٢٠٠7 و   ٢٠٠٦ األعوام  خالل  انه 
و ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بلغ حجم االنفاق 
عشرية  االثين  القاعدة  عن  زيادة 
١١ مليار دوالر فقامت الدنيا ومل 
 ٢٠١٠ عامي  يف  والحظنا  تقعد، 
دوالر  مليار   ١١ بلغ  انه  و٢٠١١ 
اربع  يف  مليار   ١١ انفاق  فكيف 
العام،  للمال  اعترب سرقة  سنوات 
هو  سنتني  يف  مليار   ١١ وانفاق 
نتجاوز هذه  ان  مال طاهر، علينا 
وأشار  حولنا،  من  والنار  األمور 
اىل انه خالل احلرب مل يتم اعداد 
قطع حساب منذ العام ١٩7٩ حتى 
العام ١٩٩٢، وبني العامني ١٩٩٢ 
وفق  املوازنات  اقرار  مت  و١٩٩٨ 

األصول ويف املهل احملددة.
تريد  احلكومة  كانت  اذا  وسأل 
العام  عن  االنفاق  حجم  زيادة 
القاعدة  رفع  وبالتالي   ،٢٠٠٥
النظر  وصرف  عشرية  االثين 
ان  جيوز  وال  املوازنة،  اعداد  عن 
واحد  سقف  على  ونشيت  نصيف 
جرى  ما  فكل  مبكيالني،  ونكيل 
انتقاده بني العامني ٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
خالل  حبة مسك  مع  اعتماده  جرى 
العام ٢٠١١، وهل نريد ان يقال 

هذا سارق وذلك طاهر.
أمرًا  ان  نعرتف  ان  علينا  بري: 
خارجًا عن إرادتنا حصل عام ٢٠٠٥ 
وهو اغتيال الرئيس احلريري وهو 
اعتربناها  زلزال وأدى اىل حكومة 
النواب.  وأقفل جملس  غريشرعية 
وأقرت  حق،  تعبري  ذلك  ان  اعترب 
انها  قلنا  حكومات  من  موازنات 

برتاء.
اذا أردنا ان نبقى كذلك فال نعّد 
موازنات او نعدها وال تنشر، لقد 
مجعت األرقام ١١ مليارا انت اشطر 

مين باحلساب خصوصًا بالطرح.
العربي  العامل  يف  بري:  أضاف 
تارخيه،  من  حصل  ما  حيصل  مل 
بلدنا،  يف  حيصل  ماذا  نعرف  ال 
ناشدتك باألمس ان تشكل جلنة ال 
الوزارة ومن  متثل طرفًا فيها من 
الكتل إلعطاء حلول قانونية مقبولة 
حول  اخلالفية  األمور  هذه  لكل 

األموال واملراسيم اليت أقرت.
وتابع انا مل أميز. املشروع جاء من 
املال،  جلنة  اىل  وأحالته  احلكومة 
عليك  اقرتحت  كما  حصل  واذا 
الطريق  هو  وهذا  األمور  فتحل 
املستقيم، وتأجل األمر وقلته لك 
سأؤجل املوضوع اىل اليوم التفق 
معك وما زلت على اقرتاحي وهذه 

يدي ممدودة لك وللمجلس.
عقل  يبقى  ان  نأمل  السنيورة: 

الرمحن مرفرفًا علينا مجيعا.
بري: هذا ما لقطته من كالمي.

السنيورة: عندما يكون هناك ارادة 
حل  ولدي  أيام  بثالثة  األمور  تتم 
كامل لكل املوضوع وال أمانع يف 
وجود جلنة، لكن ال جيوز ان جتتزئ 
احتضان  أريد  لطرف،  نسيء  لئال 

املشكلة واجياد حل متكامل هلا.
األمر  تأجيل  اقرتح  اضاف: 

ألسبوعني او عشرة أيام وميكن ان 
حنل األمر.

وصل  املشروع  هذا  كنعان: 
على  نقاشه  وجرى  احلكومة  اىل 
املالية  من  وطلبنا  شهر  مدى 
فيه  وعدلنا  املعلومات  كل 
عن  كثريًا  خيتلف  املشروع  وهذا 
وخالل  دوالر  مليار  ال١١  موضوع 
نواب  خرج  كنعان  النائب  كلمة 

املستقبل.
اخلروج  عدم  بري  الرئيس  فطلب 

واالستماع للرد.
وتابع كنعان فقال ال ميكن وصف 
مثل  لرية  مليار  ال٨٩٠٠  مشروع 
املشاريع سابقاتها، ألن املشروع 
األصول،  وفق  عرض  املطروح 
وطلب السري بهذا املشروع ونتابع 

البحث يف أمور أخرى.
جنبالط

وقال النائب جنبالط: كانت ظروف 
إلنهاء  مهلة  من  هل  استثنائية، 
هذا املوضوع، انا كنت يف فريق 
لوحظ  وهنا  آخر.  اىل  وانتقلت 

انسحاب نواب كتلة املستقبل.
يف  سليم  تفكري  هذا  فياض: 
تشهدها  اليت  العواصف  زمن 
هذا  من  خنرج  ان  ونأمل  املنطقة 
بأصل  يتعلق  ما  ويف  الوضع 
إجازة  دون  انفاق  فال  املوضوع 
بهدف  النيابي وذلك  من اجمللس 
ان  خطأ  وليس  املوضوع،  قوننة 
تعتمد القاعدة اإلثين عشرية وهذا 
هذا  مثل  اىل  احلكومة  يدفع  ما 
عندما  االنفاق  لتغطية  املشروع 
طبيعية،  موازنة  اصدار  يتعذر 
بأي  املوضوع  هذا  ربط  جيوز  وال 
موضوع آخر، علمًا ان هذا املشروع 
تفصيلية  بنود  اليه  أضيفت 
وجداول مبندة وجاء ذلك بطلب من 
زمالئنا يف املعارضة فهم مارسوا 
التفاصيل،  على  باإلطالع  حقهم 
واجلداول املرفقة اآلن وضعت من 
قبل وزارة املالية بناًء على طلب 
زمالئنا يف املعارضة وما حنن يف 
قانون  مشروع  هو  اآلن  صدده 
وفقًا  اضايف  اعتماد  بفتح  معجل 
وحنن  االجراء  املرعية  للقوانني 
تعتمد صيغة  ان  اما  حالتني  امام 
اضافية  باعتمادات  خاصة  قوانني 
احلسابات  يف  تعتمد  ان  وإما 

النهائية وقطع احلسابات.
ان  يستطيع  مّنا  كل  عدوان: 
القانونية  باألصول  يستفيض 
ونستطيع اليوم ان ننسحب ونفقد 
كف  اىل  البلد  ويتحول  النصاب 
التشنج  جو  يف  وندخل  عفريت 
فإذا غرقت السفينة فلن ينجو احد 
بقانون  سلفة  اقرار  واقرتح  منها 
ونستطيع من خالل أجهزة الرقابة 
ان نراقب االنفاق ومتنى احملافظة 
على النصاب لطرح هذا االقرتاح.

قاله  الذي  الكالم  اؤيد  حرب: 
الوزير  اآلن  ويكرره  بك  وليد 
نلغي  ان  جيوز  وال  عدوان  جورج 
من ذهننا وجود أشخاص تعرضوا 

يف كراماتهم.
كل  اتهمت  العامل  كل  بري: 

العامل.
مير  ان  إما  حل  امام  حنن  حرب: 
وحياسب  الرقابة  يف  شيء  كل 
من  فلننته  هنا  من  خمتلس،  كل 
عالقة  احملاسبة  ونرتك  املاضي 
 ١٥ خالل  انه  مينع  شيء  من  وما 
هذه  تبحث  دولتك  برعاية  يومًا 
اللجنة املوضوع وتعود اىل السقف 
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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Ï‡‰€a@çÓ–•Î@Ú„åaÏæa@fiÎb‰m@szj€a@Zá–ó€a

bÌÜbón”a@b«b‡nua@ëcãmÎ@ıbnœ¸a@áœÎ@Û‘n€a@Ômb‘Ófl
JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç

<t^£] <∞äu <ÜËáÁ÷] <xïÊ]Ê
<·_ <H‰iÖÅ^«⁄ <ÔÇ÷ <H‡äu
<ò√e <±] <—Ü�i <≈^€jq˜]
<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π]
<ò√e <Ì◊v◊uÊ <‹„¬^�Œ <ÜËÁ�i
<p¯n÷] <l]Ö]áÁ÷] <ƒ⁄ <ΩÊÜé÷]
<ÏÖ]áÊ <ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄ <·] <^€◊¬
<ÿ£]<±]<^„œËÜõ<lÑ}_ <Ì¬]Öà÷]

JÌ¢^√π]Ê
<^œ◊e <^fl Üéi <VŸ^œ  <ÇÈeÜ¬ <^⁄_
<ÏÇ¬ <ª <^flnùÊ <ãÈÒÜ÷] <Ì÷ÊÅ
<‹„Ë <≈ÁïÁ⁄ <^‚áÜe_ <ƒÈï]Á⁄
<—¯õ] <Á‚Ê <l]á^Èj⁄˜] <≈^�Œ
<ÏÅ^¬cÊ<·Áfi^fÈ÷<»flËÇfi]Üe<≈ÊÜé⁄
<Ç√Ë <ÎÑ÷] <—Áäj÷] <Ü„ç <—¯õ]
<HÍfi^flf◊÷] <Å^íjŒ¯÷ <^€„⁄ <]Ü⁄]
<ƒ⁄<^fli^¬^€jq]Ê<^fli]^œ÷<ƒe^jflâÊ
<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√fl÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ÷]
<Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ì÷ÊÅ <^œ◊÷
<:÷] <Ÿ^€¬˜] <ÏÖÁë<ª<‰√ïÁ÷
<]ÖáÁ÷] <ƒ⁄ <^‚4ñ† <‹jÈâ
<Ü€ni <·] <ÿ⁄] <Ó◊¬ <∞Èfl√π]
<Å^íjŒ˜]<ºÈéflj÷<˜^√ ]<^fiÅÁ„q

JÍfi^flf◊÷]
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç Ê

<]Ç Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€“
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄
<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ¯÷
<ÎÖ]Å˜] <ã◊.] <Áñ¬ <HÌÀÈ◊}
<H^e^f÷] <Ç∑_ <'Èé÷] <Õ^ŒÊ¯÷
<'Èé÷] <Ì⁄^√÷] <l^Œ¯√÷] <ÜËÇ⁄Ê

JÎÜíπ]<ÎÅ^ç

<Ö^⁄ <ÍfiÊÖ^π] <’ÜËÜ�f÷] <kÀ÷
<›Ç¬<±]<Í¬]Ü÷]<åÜ�e<ÏÖ^ée
<T<∞e<¯�√⁄<Ö]Á£] <^œe <á]Áq
<Í“Ü”e<Ö]Áu<·]<]2j√⁄<Ö]É]<MPÊ
<�̂Èâ^Èâ <ãÈ÷ <!] <hàu <ƒ⁄
<Ì÷Ê^õ <·^”⁄ <ÿ¨ <˜ <Á‚Ê
<l]4È«i <±] <Ö^ç]Ê <JÖ]Á£]
<‡⁄Ê <·^flf÷ <ª <k◊íu <ÌËÖÑq
<·Áfi^Œ <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π]
<‘÷ÉÊ <JÍe^~jfi˜] <MURL <›^√÷]
<Ìe^œfi <‡⁄<]Ç Ê<‰÷^fœjâ] <Ÿ¯}
<gÈœfl÷]<gÒ^fi<Ìâ^ÒÜe<‡ËÖÜ-]
<Óœ÷]<ÎÑ÷]<‡ËÇ÷]<Üë^fi<ÇÈ√â

V^„È <Ÿ^Œ<Ì€◊“
<^fiÜøjfi] <HÌ�f«÷] <gu^ë <^Ë
<·^“<Çœ <HÏÖ^éf÷]<ÂÑ‚<¯ËÁõ
<±] <Ìq^u <ª <∞Èfi^flf◊÷] <ÿ“
<ÅÁ√È  <H0^í÷] <Í¬]Ü÷] <]Ñ‚
<‹√flËÊ <HÏ4ø£] <±] <‹„ñ√e
<ÎÑ÷] <·^⁄˜^e <Ü}˚] <‹„ñ√e
<lÜ <:÷]<ÏÅ^√ä÷^eÊ<HÂÊÇœj ]
<Ht^Èä÷] <‡‚Ê <·] <Ç√e <‹„fl⁄
<Jt^√fl÷] <Ó◊¬ <h^ÒÑ÷] <Üm^”iÊ
<‡⁄<Ün“]<‹”÷<Í�¬]<·^flf÷<Ç•
<Ì€√fi<ì◊~π]<‘vfl⁄<›ÁË<HÏÜ⁄
<HÌâÇœπ] <‰ïÖ`eÊ <‰e <·^µ˜]
<ÔÁœj÷]<gfi^q<±]<’^�¬]<›ÁËÊ
<ÏÁœ÷] <H‹„e <›]àj÷˜]Ê <Ì¬^�÷]Ê
<·^“<‹“Ê<HÌ Ü√π]Ê<Ì¬^ré÷]Ê
<·^“Ê <H]4ée <ÎÊ]Ç÷] <‘iÁë
<]4é⁄Ê <^ËÅ^‚ <4fl÷] <‘◊œ¬
<·]<g´<oÈu<±]<k◊ëÊ<Óju

J·Á”i
<Ÿ]á<^⁄<·^flf÷<HÌ�f«÷]<gu^ë<^Ë
<‡⁄<‰e<ºÈ†<Ãë]Á√÷]Ê<Ü�}<ª
<‡õÁ÷]<^fle]<ƒÈ∂Ê<Hgfi^q<ÿ“
<H‘⁄]ÇŒ]Ê<‘j€”u<±]<Ìq^u<ª
<‘ÀŒ]Á⁄Ê <‘√ŒÁ≤ <·˜] <kfi]
<^⁄ <]Ñ‚Ê <HÉ^œfi˜] <ÌflÈÀâ<·^eÖ
<·˜ <^fiÖÊÇë <ª <ÿ⁄˜] <o√fË
<H|Á◊Ë <_Çe <ÇŒ <Ì⁄¯ä÷] <Ûõ^ç
<ÌÈfi^flf◊÷] <Ì ^ví÷] <ÊÖÜ¶ <‡©
<ÌÈuÊÜ÷]<^fli¯Ò^¬Ê<^fli]^€jfi]<ÿ”e
<‘€◊äfiÊ<HÌœn÷]Ê<ÅÁ÷]<‘ñv¥
<·`e<Ç„√÷]<‘⁄^⁄]<ÅÇ®Ê<HÌË]Ü÷]
<^fl⁄¯Œ]Ê <^fleÁ◊Œ <ª <·Á”Ë <˜
<H·^flf÷ <hÖ <˜] <·^flf÷ <—Á 
<HÇËÇ¢]<›^√÷^e<ÌÚfl„j÷]<‹”j�f«÷
<‹√j÷ <4§]Ê <‡€È÷^e <!] <ÂÅ^¬]
<öÖ˜]<Ó◊¬Ê<ÏÜäπ]<^fleÁ◊Œ<ª
<Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯ä÷]Ê<H›¯ä÷]

J!]

Í¬]Ü÷]
<Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <Ü”çÊ
<VŸ^ŒÊ <‰j€◊“ <Ó◊¬ <‡ËÇ÷]Üë^fi
<Ì€◊”÷] <ÿ¶ <ÿ¨ <Íç <˜
<·^ÈœfË <^€„  <hÁj”π] <ìfl÷]Ê
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·] <ÕÊÜ√⁄ <‰fi˜
<ÌË]<ÃŒÁji<˜<·]<Ófl≥]Ê<Hgj“
<Ê] <ÏÇËÜq <ÌË]Ê <ÌÈ⁄¯¬] <Ì◊ÈâÊ
<ÕÊÜø÷]<gfäe<ÿ€√÷]<‡¬<Ì◊r¬

JÌËÅ^íjŒ˜]
<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ÅÖ <‹m
<ÏÁ¬Å <ÅÇr  <∞È⁄¯¬˜] <Ì◊Úâ]
<]Á√ÈfË <˜ <·] <±] <∞Èfi^flf◊÷]
<ƒÈ∂ <^È¬]Å <HÇu˜ <‹„ïÖ]
<ÎÑ÷] <Ö^È§] <É^°c <±]<^ŒÜ ˜]
<ÙÅ^f⁄ <– Ê <‡”÷Ê <H‰fiÊÇËÜË
<·^È“Ê <Ífi^flf◊÷] <·^äfi˜]
<ÏÅ^Èä÷]Ê <ÌËÜ£] <l]É <·^flf÷
<’^fl‚ <VŸ^ŒÊ <JŸ¯œjâ˜]Ê

<^„fl¬ <Ó◊~jfi <˜ <·] <g´<ke]Ám
<—¯�fi˜]<Ì�œfi<·Á”i<·]<g´Ê

JƒÈ€r◊÷
<·] <ŸÊ^u <ÍvÈäπ] <·] <Ç“]Ê
<H‹◊äπ]<‘÷Ñ“Ê<HÂÇuÊ<èÈ√Ë
<xrfli <% <Ì÷Å^√π] <ÂÑ‚ <‡”÷Ê
<H’3éπ] <èÈ√÷] <·^”⁄ <ÿvj÷
<ÍÈvÈä⁄ <Ó◊¬ <Õ^}] <˜ <^fi]
<ª <ÎÜ´ <^⁄ <ÿæ <ª <—Üé÷]
<—Üé÷]<Ó◊¬<ªÁ}<^¥]<Ìœ�flπ]

J‰È€◊ä⁄Ê<‰ÈÈvÈä≤<‰◊“
<^√È∂ <∞Èfi^flf◊÷] <Í¬]Ü÷] <^¬ÅÊ
<;õÁ÷]<—^nÈπ]<±]<ÏÅÁ√÷]<±]
<g´Ê <HƒÈ€r◊÷ <Á‚ <·^flf÷ <·˜
<ÂÑ‚ <å^ÈŒ <·] <ŸÁœfi <˜ <·]
<ÌÚ <Ê]<–ËÜÀ÷]<]Ñ‚<‹rù<Ì÷ÊÇ÷]

JÌflÈ√⁄
<VŸ^Œ<!]<hàu<ƒ⁄<Ö]Á£]<‡¬Ê
<ÿ¨ <˜ <–◊�fi] <ÎÑ÷] <^fiÖ]Áu
<ãÈ÷<Á‚Ê<HÖ]Á£]<Ì÷Ê^õ<·^”⁄
<:÷] <Í“Ü”eÊ <H^Èâ^Èâ <]Ö]Áu
<ÌœÈœ£] <ŸÁœi <ÌäÈfl”÷] <ÿn≥
<Ó◊¬ <ÖÊ^vjfi <‡©Ê <HÌÈ¬ÁïÁ≤

Vp¯m<Ω^œfi
JÌ÷ÊÇ“<·^flf÷<·^È“<IM

<H·^flf÷<Å^ÈuÊ<;õÁ÷]<—^nÈπ]<IN
<Ìq^u <ÓœfÈâÊ <·^“ <·^flf÷ <·˜

JÍeÜ√÷]<%^√◊÷
<Ìq^u<Á‚<ÎÑ÷]<·^flf÷<Ì÷^âÖ<IO
<±]<ƒ◊�jfi<‡©Ê<HÍeÜ√÷]<%^√◊÷
<^flÈ◊¬Ê <HÌËÁœ÷] <Ì÷ÊÇ÷] <›Á„À⁄
<›^ÈŒ <ÿŒÜ√Ë <^⁄ <ÿ“ <‰q]Áfi <·]
<·] <^flÈ◊¬ <g´Ê <HÌ÷ÊÇ÷] <ÂÑ‚
<Ì÷ÊÇ÷] <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬ <·Á”Ë

Jã”√÷]<ãÈ÷Ê
<HÌeÁj”π] <Ì ^ví÷^e <Å^ç]Ê
<Í“ <^„€¬Å <±] <Ì÷ÊÇ÷] <^È¬]Å
<ÌÈ⁄¯¬˜] <l^äâˆπ] <Ü�ñi <˜
<·^e <‡⁄ˆfi <^flfi˜ <HŸ^ÀŒ˜] <±]
<^⁄ <– Ê <Óœfi <ÌeÁj”π]Ì€◊”÷]
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·^e <^⁄ÁË <ÿÈŒ

Jgj“
<ƒâÁπ] <ÍvÈäπ] <^œ◊÷] <‡¬Ê
<ª <où <ÎÑ÷] <Í“Ü”e <ª
<’ÜËÜ�f÷] <Ÿ^Œ<h^~jfi˜] <·Áfi^Œ
<ÌÈ¬Áfi <Ó◊¬ <·^“ <àÈ“3÷] <·]
<^„flä£<ÌœËÜõ<ÿñ ]Ê<HÿÈn€j÷]
<HÌÀë^flπ] <Ó◊¬ <Ìø ^-]Ê
<kvj  <l^¬^€jq˜] <ÂÑ‚ <ÌrÈjfiÊ
<ŸÁu <ê^œfl÷]Ê <Ö]Á£] <h]Áe]
<‡⁄Ê<Hÿñ ˜]<h^~jfi˜] <·Áfi^Œ
<Î] <]ÖÁ÷] <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π]
<ª<·˜<MURL<›^√÷]<·Áfi^Œ<±]
<ÌËÖÑq <l]4È«i <k◊íu <·^flf÷
<JÏÇ√ë˜] <ÿ“ <Ó◊¬ <l]ÖÁ�iÊ
<Íç <ÿ“ <ª <‹„π] <VŸ^ŒÊ

JÖ]Á£]Ê<ê^œfl÷]
<ÿ“ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ƒïÊÊ
<^„e <›Áœi <:÷] <l]Ö]Á£] <sÒ^jfi
<Ì ^“Ê <·^flf÷ <Ì⁄Ç} <ª <Í“Ü”e
<·] <áÁ´ <˜ <VŸ^ŒÊ <Õ]Üõ˜]
<MPÊ<T<∞e<¯�√⁄<Ö]Á£]<ÓœfË

JÖ]Éa
<Ì¢^√⁄ <ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <à“ÖÊ
<ÌËÅ3π] <ÌËÅ^íjŒ˜] <≈^ïÊ˜]
<xfë]<Ífi^flf◊÷]<g√é÷]<o◊m<·˜
<]É]Ê <HÜœÀ÷] <º} <ÔÁjä⁄ <k†
<›¯”÷] <Ó◊¬ <Ì¢^√π] <lÜíjŒ]
<g√é÷] <–ù<ÌµÜq <ÂÑ„  <ºœ 
<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çfi<‰qÊÊ<JÍfi^flf◊÷]
<Ì⁄á˜] <ÕÜ√fi <V¯Ò^Œ <ÌÈfi^flf◊÷]
<‡”÷Ê<H%^√÷] <^7<öÜ√jË<:÷]

ÍäaÎå@…fl@ böÎ¸a@üã«Î@ÂÌäã0a@Úib‘„@áœÎ@›j‘né

äaÏ®a@Ú€Îb†@ÔÃ‹Ì@¸@!a@lçyÎ@Ô◊ãÿi@äaÏy@ZÔ«aã€a
<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g´
<∞È√i <ÿ“ <›^⁄] <^„◊€¬ <ÿ�√iÊ
<ƒ◊�jfi <^flfi] <±] <]4é⁄ <HÎÖ]Å]
<ÌÈ¬ÁïÁ⁄ <ÏÜu <Ì ^ví“ <‹”È÷]
<^fle<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
<ª <^fl÷á˜ <! <Ç€£]Ê <·^äfi˜]
<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jfi<·^flf÷

J^⁄<Çu
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
<·] <VŸ^ŒÊ <[ÌeÁ√÷] <ÍeÜ√÷]
<]4f“ <]ÖÊÅ <]Áf√÷ <∞ÈvÈäπ]
<˜ <^fi]Ê <HÌÈeÜ√÷] <Ìñ„fl÷] <ª
<Ífi^flf◊÷] <‹◊äπ]<Üä}]<·]<ÇËÖ]
<‰iÖ^ñu <‡⁄ <Ífi^�¬] <ÎÑ÷]
<Ífi]<ŸÁŒ]<˜<^fi]<‘÷Ñ÷<H‰j ^œmÊ
<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé}]
<ÿfœjä⁄ <Ó◊¬ <ÿe <—Üé÷] <ª
<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ]
<Ÿ^�i <‰fl⁄ <ÏÜr7] <·]Ê <HÂÜâ^e
<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ“

J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ]

∞◊âÜπ]<ÌÈ√∂
<Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ÿfœjâcÊ
<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ÷]
<Íï^⁄ <Í◊Ë] <h˜] <∞Èfi^flf◊÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ãÈÒÖÊ
<Ö^ç] <ÎÑ÷] <å^fläfi <‰ÈqÊÖ
<ÅÊàj◊÷ <kfi^“ <ÏÖ^Ëà÷] <·] <±]
<Ì�f∆ <l^„ÈqÁiÊ <l]Å^çÖ^e
<‡¬ <‰÷ <keÜ¬]Ê <H’ÜËÜ�f÷]
<4f”÷] <;õÁ÷] <ÖÊÇ◊÷ <ÎÜËÇœi
<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ÷]
<l^„qÊ <ŸÅ^fj÷ <Ìfâ^fl⁄ <kfi^“Ê
<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÿÒ^äπ]<ŸÁu<Üøfl÷]
<ªÊ <ÌÈÒ^¥˜]Ê <ÌÈ¬^€jq˜]Ê
<≈^ïÊ˜] <∞ä† <ÌÈÀÈ“
<‹Ò]Ç÷] <ÂÇÈ“`iÊ <HÌÈéÈ√π]
<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄ <Ó◊¬
<Å^íjŒ˜] <ÌÈ€fliÊ <HoËÇ£]
<ÅÁ€√÷] <Â2j√Ë <ÎÑ÷] <;õÁ÷]
<HÍfi^flf◊÷] <ƒ€jr€◊÷ <ÎÜœÀ÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê

JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
<ÿ√q <ÏÖÊÜï <’ÜËÜ�f÷] <Ç“]Ê
<Ì⁄Ç} <ª <Íâ^Èä÷] <ÿ€√÷]
<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ÿÈ√ÀiÊ

JÍ¬^€jq˜]Ê
·Áf÷]

<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <ÿfœjâ] <^€“
<ÖÁífl⁄<–e^ä÷]<gÒ^fl÷]<VÍ÷]Áj÷]
<ÌËÖ]Å˜] <ÌÚÈ7] <H·Áf÷] <&^∆
<∞œe^ä÷]<h]Áfl÷]<Ì�e]Ü÷<ÏÇËÇ¢]
<gÒ^fl÷] <Ì�e]Ü÷] <ãÈÒÖ <Ìâ^ÒÜe
<ÎÑ÷] <Í÷Á◊√⁄ <Ÿ^éÈ⁄ <–e^ä÷]
<kfi^“ <ÏÖ^Ëà÷] <·] <±] <Ö^ç]
<l^õ^éfl÷]<Ó◊¬<’ÜËÜ�f÷]<≈¯õ˜
<|¯ë˜<Ì�e]Ü÷] <^„e<›Áœi<:÷]
<Íi^äâˆπ]Ê <›^√÷] <ƒïÁ÷]
<·^¢ <Ÿ¯} <‡⁄ <Ì÷ÊÇ÷] <ª
<ã◊•<›^¬<∞⁄]<‹m<HÌíí~j⁄
<Õ˜Ê]<ãœ÷]<Íπ^√÷]<ãÒ^fl”÷]
<∞i¯÷<åÇœ÷]<’ÜËÜ�eÊ<kË^Ài
<Ÿ^éÈ⁄Ê <|^fë <Ÿ^éÈ⁄ <^œe^â
<—Üé÷] <‹äŒ <ŸÊˆä⁄Ê <Üífi
<ª <Áï <ÎÅ^  <h˜] <ºâÊ˜]
<›^√÷]<Í“ÜËÜ�f÷]<gÒ^fl÷]<ÖÁñu

<J|^Èë<ã÷Áe<·]Ü�π]

املوازنات،  موضوع  يف  السليم 
ان  دولتك  على  أمتنى  ونصيحيت 
املشروع  هذا  لدراسة  جلنة  نؤلف 
يف  السري  لعدم  ال  نأسف  وإال 
التهم  بقاء  املشروع يف ظل  هذا 
قديسني  الناس  وتصنيف 

وزعران.
ألنين  مداخلتك  على  اثين  محاده: 
اللجنة،  هذه  بشمولية  اقتنعت 
وكذلك مبرافعة الرئيس السنيورة 
الدولة  رجال  من  أعتربه  الذي 
الحظت  وانا  واناشدك  احلقيقيني 
من انسحب ومن بقي وهذه ظاهرة 
تدل على مدى االنقسام. ومن خرج 
من القاعدة ميثل شرحية كبرية من 
هذا  مترير  جيوز  وال  اللبنانيني، 
املشروع دون حل املشكلة ككل، 
اىل  أيضًا  حنن  نضطر  ال  وحتى 
االنسحاب وال يكون هناك معاجلة 
وأناشدك  أمتنى  مبعيارين  لألمور 
النظر اىل املقاعد املوجودة، وان 
من  البلد  النقاذ  تتصرف حبكمتك 

املزيد من االنقسام.
ما  على  بناًء  اجلميل:  سامي 
تأجيج  ملنع  جنبالط،  من  مسعناه 
الصراع اقرتح يا دولة الرئيس ان 
ألن  اساسها،  من  املشكلة  تعاجل 
املشكلة مل حتل الن هناك مشاكل 
يف  ختتبئ  وأناسًا  حتصل  كثرية 
اليوم هي يف  بيوتها، ومشكلتنا 
كيفية تعطيل الدستور على مدى 
أشخاصًا  جعل  مما  سنوات  مخس 
يتعاطون يف شكل ال يتناسب مع 
هذا  ظل  هذا  كل  ويف  األصول، 
وحتى  احلرب  انتهاء  ومنذ  الواقع 
اليوم جيب ان حياسب كل انسان 
مشارك بشكل مباشر وغري مباشر 
وبالفساد  العام  املال  هدر  يف 
من خالل القضاء املختص، ال ان 
حناسب فقط على مرحلة مل تكن 
املؤسسات الدستورية فيها تعمل 

كما جيب.
لتعاجل  فرصة  نعطي  ان  أمتنى 
اللجنة املقرتحة كل هذه املواضيع 
مل  وإذا  اسبوع  مهلة  تعطى  وان 
ستذهب  بالعالج  نية  هناك  يكن 
االنقسام  من  مزيد  اىل  األمور 
وأمتنى على دولتك مبا لديكم من 
حكمة ان مننع االنقسام لنصل اىل 

احلل املناسب.
حماولة حل توافقي

ويف هذه االثناء نشط الوزير علي 
حسن خليل يف لقاءات جانبية، مع 
حل  إلجياد  النيابية  الكتل  خمتلف 

توافقي حول املشروع.
وتابع اجلميل: حنن مع فتح املرحلة 
علمًا  األساس  من  كلها  املاضية 
للنفي  فيها  نتعرض  كنا  اننا 
نريد  حنن  واالغتياالت  والقتل 

احملاسبة على كل هذه املرحلة.
ما تفضل  أكرر  ان  أريد  غامن: ال 
دولتك  سيما  وال  الزمالء،  به 
والرئيس السنيورة وباقي الزمالء 
وأذكر بأن دولتك رجل املبادرات 
اىل  دعيت  ان  وسبق  واحللول 
تأجيل  من  مينع  وال  حوار  طاولة 
املوضوع 15 يومًا وان ننقذ البلد 
ونعيد احلوار يف اجمللس النيابي.

على  ارد  ان  اود  هاشم:  عباس 
ومداخلته  السنيورة  الرئيس 
النقاش  يف  وسأنطلق  الطويلة، 
استغرق  الذي  املشروع  هذا  من 
منا  اخذت  وجلسات  طويال  نقاشًا 
موازنة  مناقشة  حجم  الوقت  من 
ولدرجة  اجلميع حيضر  وكان  عامة 
جدي  مشروع  بأنه  اقروا  انهم 
من  هناك  كان  اذا  والسؤال 
تشابه بني واقع غري قانوني وبني 
واريد  صرف،  قانوني  مشروع 
ليس  االنقسام  ان  أوضح  ان 

حزبيًا وال طائفيًا او سياسيًا امنا 
دولة  لبناء  واحدة  ذهنيتني  بني 
يف  التغلب  يريد  مشروع  وبني 

احملاسبة.
ولكن  ملقاطعتك  أسف  بري: 
ان  يف  شك  ال  اليوم  املؤسف 
انه  صحيح  القاعة  من  االنسحاب 
مع  ولكن  دميوقراطية،  وسيلة 
لكل  استمعت  فالرئاسة  كله  هذا 
الرئاسة  قررت  ولذلك  األصوات 
ارجاء اجللسة اىل اخلامس من آذار 

املقبل.
ورفعت  اجللسة  حمضر  تلي  ثم 
الثانية  اىل  الساعة تشري  وكانت 

عشرة والنصف.
رئيس احلكومة

قال  اجمللس  مغادرته  ولدى 
أسئلة  على  ردًا  ميقاتي  الرئيس 

الصحافيني:
ينبغي علينا النظر اىل اجلزء املليء 
اجلزء  اىل  وليس  الكأس،  من 
األزمة  ،من  خرجنا  فقد  الفارغ، 
احلادة اليت مرت يف خالل األسابيع 
الفائتة بعدة إجيابيات ينبغي علينا 
أخذ العرب منها، وهي متسك اجلميع 
بالنظام اللبناني وبالدستور وبدور 
التمسك  واألهم  املؤسسات، 
ترمجت  اليت  اللبنانيني  بوحدة 
اليوم. وإذا أخذنا االمور مبنظارها 
إقتناعنا  مدى  لنا  لتبني  االمشل 
مجيعا بالنظام والدستور ونتعاطى 
مع املسائل باجيابية ، بدءا بقبول 
حناس،  الوزير  معالي  استقالة 
الوزراء  جملس  بدور  والتمسك 
بني  الوطنية  وبالوحدة  وقراراته، 
مجيع اللبنانيني، على رغم االجواء 

العاصفة من حولنا .
ما رأيك بإنسحاب عدد من النواب 

من اجللسة؟
- كان هناك نصاب يف اجللسة، 
لكن دولة الرئيس بري حبكمته ظل 
اللبنانيني،  مجع  كلمة  عند  دائمًا 
وان شاء اهلل يف اخلامس من اذار 
عديدة  خطوات  على  اتفقنا  نكون 

وتأخذ االمور مسارها الصحيح.
فتح  يف  امل  سؤال  على  وردا 
صفحة جديدة يف العمل احلكومي 
املصلحة  نغلب  وأن  املنتج 
من  عداها  ما  كّل  على  الوطنية 
أو  حزبية  أو  شخصية  حساباٍت 
طائفية ونتعاون لتحقيق األهداف 
اليت حتقق نهضة وطننا وتطوره. 
رهاننا دائما هو على إرادة اجلميع 
يف القيام بواجباتهم الوطنية جتاه 

الوطن واملواطنني.
تصريح السنيورة

بعد  السنيورة  الرئيس  وحتدث 
اجللسة فقال: بداية أود أن أوجه 
الذي  باملوقف  أنوه  وأن  حتية 
اختذه الرئيس بري بتأجيل انعقاد 
من  يوما   15 اىل  اجللسة  هذه 
انعكاسات  تارخيه، وهذا األمر له 
اجملال  يف  وإفساحا  وطنية  جد 
املعاجلات  اىل  يؤدي  عمل  لكل 
الصحيحة والشاملة ملشكلة سادت 

على مدى سنوات طويلة.
يف  اليوم  جرى  لقد  اضاف: 
استعراض  النواب  جملس  جلسة 
املفيد  من  واليت  القضية  هذه 
تكون  لكي  ثانية  مرة  توضيحها 
مبتناول ومعرفة اجلمهور، احلقيقة 
ان آخر موازنة أقرت كانت العائدة 
جمموعها  كان  واليت   2005 للعام 
لبنانية،  لرية  مليار  آالف  عشرة 
وتقديم  إعداد  جرى  ذلك  وبعد 
موازنات للسنوات 2007، 2008، 
تسلمها  وبعضها  و2010،   2009
اآلخر  والبعض  النواب  جملس 
تسلمها اجمللس لكنها مل تعرض 
على اهليئة العامة إلقرارها، كذلك 
موازنة ال 2011 قد أعدت ولكن 
مل جير إقرارها يف جملس الوزراء 
فبقي فعليا وضع الدولة اللبنانية 

دون موازنات.
الفرتة  هذه  خالل  ولكن  وتابع: 
تنفق  أن  للحكومات  متاحا  كان 
القاعدة  يسمى  ما  أساس  على 
أن  تتيح  واليت  عشرية  اإلثنيت 
مبلغ عشرةآالف  انفاق  اىل  يصار 
مليار لرية لبنانية كما كان احلال 
بالنسبة للعام 2005، وخالل هذه 
كثرية  مستجدات  طرأت  الفرتة 
املثال  سبيل  وعلى  منها  جدا 
أقرها جملس  اليت  القوانني  مجيع 
النواب واليت أوجدت أعباء إضافية 
على املال العام مل تكونه ملحوظة 
ان دعم  ال2005 كما  موازنة  يف 
الكهرباء ايضا ختطى احلدود اليت 
 2005 العام  يف  موجودة  كانت 
العام  الدين  كلفة  اىل  باإلضافة 
وغريها من جماالت اإلنفاق، وعلى 
املاضية  احلكومات  أنفقت  ذلك 
العام  وحتى   2006 العام  منذ 
2009 مبا يزيد عن القاعدة اإلثنيت 
عشرية مبالغ يف حدود 11 مليار 
دوالر على مدى أربع سنوات، ثم 
يف السنتني التاليتني جرى انفاق 
مبالغ تعادل 11 مليار دوالر، يعين 
 11 إنفاق  صار  سنوات  أربع  يف 
مليار دوالر إضافية ويف العامني 
10 و 11 وال سيما يف العام 2011 
جرى انفاق 6 مليارات دوالر، كما 
هو ملحوظ يف هذا املشروع الذي 
يقول باإلقرار ب8900 مليار حواىل 

ستة مليارات دوالر.
أمام  املطروح  املشروع  واردف: 
جيتزىء  اليوم  النواب  جملس 
اىل  عائدة  هي  اليت  املشكلة 
وحياول   2011 و   2006 السنوات 
أن حيل مشكلة سنة، وهنا أيضا 
املشكلة، ال يشرع فقط ملدة سنة 
اىل  تستند  أن  للحكومة  يتيح  بل 
تنفق  حتى  االضايف  اإلنفاق  هذا 
موازنة  تعد  وال   2012 العام  يف 
اجملالس  مجيع  ان  نعلم  وحنن 
النيابية يف العامل أوجدت أساسا 
من اجل أن تنظر يف اإلنفاق اليت 
تقوم به السلطة التنفيذية وتشرع 
له، وبالتالي هذا األمر يبدو وكأنه 
إعداد  اىل  يصار  ال  حتى  اعداد 

موازنة.
وقال:حنن ما طلبناه انه يا دولة 
الرئيس هذه مناسبة ألن ننظر اىل 
ما سبق  نعاجل  أن  األمام وحناول 
وما جرى انفاقه وبطريقة قانونية 
قانون  اقرتاح  أعددنا  قد  وكنا 
إعطاء  مع  األمور  هذه  بكل  لينظر 
ديوان احملاسبة الصالحية الكاملة 
هذا  مراقبة  يف  النواب  وجملس 
اإلنفاق وحتى يف املواد اليت هي 
مذكورة يف اقرتاح القانون الذي 

كنت قد أرسلته.
يف  كانوا  الذين  يذكر  اضاف: 
تلك الفرتة انه عندما دخلت وزارة 
الوزارة  تلك  يف  يكن  مل  املالية 
آلة حساب، وكانت ابنيتها مدمرة 
وحساباتها مطرطشة هنا وهناك، 
كان علينا أن نبدأ من مكان واحد 
يقتضي  هذا   ،1993 بداية  وهو 
أن  احلساب  قطع  جتري  عندما 
يكون هناك شيء امسه احلسابات 
اخلتامية  تكون  وهي  اإلفتتاحية 
على  مبنية  وتكون   ،1992 لعام 
 1991 للعام  اإلفتتاحية  احلسابات 
ألن  اضطررنا  دواليك،  وهكذا 
انه  وقلنا  معينة،  نقطة  من  نبدأ 
أن  الحد  إمكانية  هناك  صار  إذا 
فليكن  اإلفتتاحية  احلسابات  يعد 
احلسابات  قطوعات  بإعداد  وبدأنا 
هذا،  يومنا  اىل   1993 العام  من 
هذا ما جرى وهذا املوضوع أدخلوا 
ان  ويتبني  مبشاكل  الناس  فيه 
كل ذلك عواصف فنجانية ال قيمة 

هلا.
العماد عون

يف  عون  العماد  النائب  وقال 

يف  وأنا  مغادرته:  لدى  تصريح 
مبحل  مررت  اجللسة  اىل  طريقي 
مسانة قرب منزلي، سألته: كيف 
أبيع  فأجاب:  يوميا؟،  عملك  تدير 
وما  أدفعه  ما  وأسجل  وأشرتي 
آخر  وأعرف  دفرت،  يف  أقبضه 
أو  رحبت  قد  كنت  إذا  النهار 

خسرت وكم املبلغ.
اىل  هنا،  اىل  وصلت  أضاف: 
ال  ان  واكتشفت  النواب  جملس 
11 مليارا اليت يتكلمون عنها هي 
غري مسجلة يف أي قيد، فال أحد 
أي  عنها  يعرف  أحد  وال  سجلها، 
خسرت.  أم  رحبت  هل  شيء. 
يريدون  وال  مسجال،  شيء  ال 
تقديم أي كشف حساب. هذا هو 
املوضوع، واكثر من ذلك اكتشفنا 
ان هذا االمر بدأ منذ العام 1993 
وتكرر خالل السنوات الالحقة. هل 
مديون؟  لبنان  ملاذا  اآلن  عرفتم 
ويف  املالية  يف  فوضى  هناك 
االقتصاد. لذلك نطالب من ضمن 
حساب،  بكشف  االصالحية  خطتنا 
حساب  كشف  اجراء  يرفض  ومن 
الشعب  كل  وأطالب  اطردوه. 
االنتخابات  يطرد يف  أن  اللبناني 
كل أولئك الذين يرفضون القيام 

بكشف حساب.
سامي اجلميل

سامي  النائب  حتدث  كذلك 
اجلميل فقال: حنن نطالب بفصل 
موضوعني ال عالقة هلما ببعضهما 
حماربة  موضوع  أوال  البعض، 
غري  انفاق  أي  وضبط  الفساد 
اللبنانية  الدولة  قبل  من  شرعي 
بل  سنوات،   4 من  فقط  ليس 
حنن  اليوم،  اىل  سنة   20 من 
نطالب بأن يصبح هناك حماكمات 
ونكرس نصف القضاء من اجل أن 
حيقق ويدقق بكل لرية صرفت من 
الدولة اللبنانية من سنة 1990 اىل 
سنة 2011 دون أي استثناء، أما 
أن حناسب املؤسسات الدستورية 
اىل  ال2005  من  تعمل  مل  ألنها 
تعطيل  يوجد  كان  ألنه  ال2010، 

للبلد واستعمال للسالح واغتياالت 
ونواب يف الفنادق و7 أيار، وكان 
النيابي،  للمجلس  إقفال  هناك 
انه  حناسب  أن  نستطيع  ال  حنن 
طبيعي  دستوري  عمل  حيصل  مل 
البلد  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 

مشلوال.
بالفساد  يتعلق  ما  أما  اضاف: 
والسرقة فأي اقرتاح يتقدم فيه 
التيار الوطين احلر أو يتقدم فيه 
أي نائب، حنن أيضا بصدد تقديم 
أفكار بهذا امللف، جيب أن جتري 
جردة حسابية كاملة، وكل إنسان 
وضع يده على املال العام، حنن 
وتدفع  حساباته  اىل  الدخول  مع 
للناس  األموال من حساباته  هذه 
وللدولة اللبنانية، حنن مسرورون 
مبهلة األسبوعني لنفكر برتو كيف 
هلا  اليت  املشكلة  هذه  سنعاجل 
وال  املؤسسات  بتعطيل  عالقة 
عالقة هلا بالفساد أو باإلنفاق غري 
تعاون  حصول  نتمنى  الشرعي، 
خالل  من  املشروع  هلذا  وختط 
بري  الرئيس  بها  يقوم  مبادرة 
الكتل  وكل  ميقاتي  الرئيس  مع 

النيابية.
عدوان

فقال:  عدوان،  النائب  وصرح 
كلنا نعرف كلبنانيني دقة املرحلة 
اليت متر بها البالد يف ظل ما جيري 
يف سوريا ويف كل العامل العربي. 
حنن اليوم كان لدينا مسعى واضح 
لكي حنصن كلنا سويا اإلستقرار. 
حتصني  ان  للبنانيني  ونقول 
مجيعا  بالتفافنا  يكون  اإلستقرار 
حول مؤسساتنا، وان التعطيل ال 
على  واإلنقسام  اللبنانيني،  خيدم 
خيدم  ال  املواطنني  تهم  قضايا 
بوعي  حنن  نستطيع  اللبنانيني. 
بدون  األمور  نقونن  أن  كامل 
أو  الفساد  عن  النظر  نغض  أن 
ما  األساسية.  القانونية  املبادىء 
حصل اليوم هو طلب منا. وليس 
من الطبيعي ان نأخذ أمرا ونرتك 
أن  نريد  اننا  نعترب  ال  آخر.  أمرا 

نقونن موضوعًا على حساب قوننة 
نقونن كل  أن  نريد  آخر.  موضوع 
املواضيع وقوننة كل املواضيع ال 
عن  النظر  نغض  أن  إطالقا  تعين 
خارج  مت  شيء  أي  أو  فساد  أي 

القانون.
اليت  اخلطوة  ان  أقول  أضاف: 
ألننا  مباركة  خطوة  هي  حصلت 
أظهرنا مرة جديدة كمجلس نيابي 
اىل  املوضوع  يصل  عندما  انه 
حادة  وانقسامات  األهلي  السلم 
تنعكس على اإلستقرار واإلقتصاد 
واملال جيب أن يكون لدينا الوعي 
املواضيع.  هذه  لتجاوز  الكايف 
شيء  املواضيع  هذه  جتاوز  لكن 
موضوع  أي  ميرر  أن  نقبل  وأن 
وبالفساد  العام  باملال  يتعلق 
شيء آخر. حنن نتطلع قدما جللسة 
5 آذار ولدينا اسبوعان، الرئيس 
القيمني،  وكل  واحلكومة  بري 
كانت  اليت  املواضيع  كل  لنأخذ 
برأيي  متعددة.  ألسباب  عالقة 
صفحة  لنطوي  الوقت  أتى  فقد 
لكي تعمل هذه املؤسسات بشكل 
منتظم وضمن الدستور والقانون، 
من  نصرف  لكي  قدما،  ولنمضي 
موازنة  خالل  من  وصاعدا  اآلن 

ونوقف بدعة سلفات اخلزينة.
أي  عن  النظر  نغض  لن  وختم: 
حماسبة بأي شيء حصل يف املال 
اليوم،  العام من سنة 1990 اىل 
ولكن يف الوقت نفسه علينا أن 
بقضايانا  التعاطي  من  نتمكن 
دون  ومن  انتقائية  دون  من 
املس  دون  ومن  األجواء  توتري 

باإلستقرار والسلم األهلي.
كنعان

وحتدث النائب كنعان فقال: كل 
األعذار اليت أعطيت اليوم لتعطيل 
حمال  قانون  مشروع  فيها  جلسة 
عدم  أو  للموافقة  احلكومة  من 
استثنائي  اعتماد  على  املوافقة، 
مفند،  مبند،  مليار   8900 بقيمة 
وزارة  كل  بإدارتها،  إدارة  كل 
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الذين  لبعض  االربعاء  الصورة  بدت  هكذا  و«رّيح«؟  ارتاح شربل حناس 
حاربوا شربل حناس وزيرًا لالتصاالت.

كذلك بدا ان الذين أراحتهم استقالة حناس من وزارة العمل يلتقون والذين 
كانوا قد ارتاحوا من إزاحته يف احلكومة التالية من وزارة االتصاالت إىل 
وزارة العمل، بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية ومبادئهم االقتصادية 
ونظرتهم إىل املواطن ـ اإلنسان الذي أراد حناس خدمته يف وزارة العمل 
واحملافظة على حقوقه، وكذلك اسرتجاع ما سلب منها، كمثل بدل النقل 
الراتب  خارج  من  املاضية  السنة  عشرة  اخلمس  خالل  ُيعطى  كان  الذي 
الراتب، وقد شّكل القشة اليت قصمت  واستنسابيًا، بينما هو جزء من 
ظهر البعيد. وقد أمجع فقهاء القانون، ويف مقدمهم احملامي الدكتور بهيج 
طبارة على أن »املبلغ الذي ُيدفع كبدل نقل جيب أن يدخل يف صلب 
األجر«، مضيفًا أنه »عندما تقرر احلكومة زيادة غالء املعيشة، فإنها تكون 

قد أخذت يف االعتبار الزيادة الطارئة على بدل النقل«.
ومبا أن احلكومة هي ائتالف مال وأعمال وأمراء حرب، فقد أصرت على 
التصويت على مشروع مرسوم غري قانوني يف هذا الشأن، ووضعت رقبة 
حناس حتت املقصلة: توّقع أو نقطع رأسك! فأجاب: »لن أوّقع، وسيبقى 

رأسي مرفوعًا«.
وكان ان تبارى االربعاء »الغيارى« على الدولة، وصالحيات رئيس احلكومة 
وكذلك فعل احلرصاء على موقع »رئاسة اجلمهورية« يف اإلعالن عن رحبهم 
معركة دفعه إىل االستقالة ورفضه توقيع مرسوم يعتربه خمالفًا للقانون، 
من دون أن ُيعطى فرصة لعرضه على جملس شورى الدولة. ومن هو 

اخلاسر.
البعض وضع الرئيسني ميشال سليمان وجنيب ميقاتي يف خانة الراحبني، 
يف مقابل خاسر كبري، إىل اآلن، هو العماد ميشال عون، رئيس »تكتل 
التغيري واإلصالح« الذي كان دعا حناس إىل متثيله يف احلكم استنادًا 
إىل اعتبارات علمية ومهنية وأخالقية، ثم ختّلى عنه بطريقة غري الئقة، ال 
تشجع نظراء لنحاس على سلوك طريق الرابية إال إذا كانوا من املستوزرين 
املتلّهفني للقب واللوحة إضافة إىل املرافقني، وما تفتحه الوزارة أمامهم 

من أبواب االسرتزاق، مع األزالم واألتباع.
وإىل عون وتياره الذي تعرض للقضم يوميًا، خصوصًا من جانب »القوات 
التنفيذية مسري جعجع يعلن شرعتها  اللبنانية« اليت كان رئيس هيئتها 
السياسية، استكمااًل لتنظيم حزبه، يف الوقت الذي كان هناك يف الرابية 
من حياول سحب البساط من حتت قدمي شربل حناس والتنكر للعهود 
انفراط عقد  أدى ذلك إىل  التخلي عنه وإن  بعدم  له عون  اليت قطعها 
احلكومة، يف إشارة واضحة إىل عدم ثبات عون على مواقفه، واىل خفة 
من  انطالقًا  أعذارًا  فيها  بعضهم جيدون  كان  مواقف  أحيانًا يف  وتسّرع 
تقديرهم لشجاعته ونزاهته ونظافة كفه، وهي صفات غري كافية للقيادة 
السياسية اليت حتتاج إىل تعّقل وضبط أعصاب ولسان، ملا فوق الزنار 
وما حتته، فضاًل عن القدرة على اجرتاح احللول اليت تنسجم مع القوانني 
وال ختالف الدستور، كما حترتم الرأي اآلخر، وال تذهب باحلق يف االختالف 
إىل فرض مواقف فيها الكثري من االنتقاص من الكرامة واحلّط من القدر 
العلمي واألخالقي لإلنسان. بعد عون وتياره، هناك الدولة، أي اجملتمع 
الذي يضم مجيع املنتجني، فكرًا وغالاًل وصناعة، إىل العمال الكادحني 
والشباب  والطالبات،  والطالب  البيوت،  وربات  العمل،  عن  والعاطلني 
والشابات الطاحمني إىل دولة حترتم القانون، وحتافظ على احلقوق، وال 

سيما حقوق الكسبة الفقراء.
االجتماعي  ـ  والدميوقراطي  اليساري  التوجه  ذات  األحزاب  هناك  كذلك 
املناطق  يف  أفراده  ينشط  الذي  املدني  واجملتمع  واملسيحي،  املسلم 

املهمشة حيث الفقر يسحق.
ومبقدار ما خّيب عون آمال حمبيه ومريديه، وأفرح أخصامه وأراح منتقدي 
سياساته ومواقفه، فإن شربل حناس بتصرفه النبيل قد أنعش اآلمال 
يف نفوس جمموعات كبرية من اللبنانيني الذين كانوا يراهنون على أمثاله 
ممن يضعون القانون فوق كل اعتبار، وال يساومون على املصلحة العامة. 

وقد فاز هؤالء يف الرهان.
لقد وضع حناس صدقية عون على احملك.

يبقى سؤال جوهري: ماذا؟ ومن أوصل البالد إىل هذه احلال من الرتدي 
والتسّيب والشلل؟

الطائف،  يف  العتالة«  »جلنة  أعضاء  يعطيه  شاف  أنه  ُيعتقد  جواب  مثة 
الذي حتّول  اجلديد  الوطين  امليثاق  الذين شاركوا يف صوغ  النواب  أي 
رزق  وادمون  منصور  ألبري  السابقان  الوزيران  مقدمهم  ويف  دستورًا، 
العضو يف »لقاء الوثيقة والدستور« الذي يضم 12 نائبًا ممن شاركوا يف 
الطائف، وهو ان املسؤولية األساسية تقع على عاتق رئيس اجلمهورية، 

ثم بدرجة أقل على رئيس جملس الوزراء.
فعلية  صالحيات  يومًا  له  تكن  مل  اجلمهورية  رئيس  إن  هؤالء  ويقول 
كتلك اليت أعطيت له يف الطائف، ألن الصالحيات اليت ُزعم انها انتزعت 

صدقية عون على حمّك حناس

ادمون صعب
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منه وُأعطيت إىل جملس الوزراء جمتمعًا، كانت مقررة للمفوض السامي 
الفرنسي أيام االنتداب، ومل متارس إال نادرًا بعد االستقالل.

دستوريًا  مقامًا  اجلمهورية  لرئيس  جعل  قد  الطائف  اتفاق  »ان  ويرون 
أعلى، ومرجعية سامية، لكن املمارسة حولت الرئاسة إىل فريق )منذ عهد 
الرئيس الياس اهلراوي( وعّرضتها للتشكيك وهّزت مكانتها، فصدمت 
أماني الشعب وخّيبت آماله«. ويضيفون: »إن رئاسة اجلمهورية هي القيمة 

الثابتة يف رصيد األمة، وليس ألحد التفريط بها، أو االفتئات عليها«.
والرئيس يف الطائف »ليس عضوًا يف فريق، بل هو مرجع لكل االفرقاء، 
أعمال  جدول  على  االطالع  صالحية  وان  مجيعها«،  السلطات  قمة  على 
جملس الوزراء »قد وضعت حرصًا على التوافق املفرتض ان يكون قائمًا 
بني الشركاء يف السلطة، على اختالف درجاتهم«. أما يف موضوع اجلدل 
حول الصالحيات اليت يطالب الرئيس بأن تعطى له حتى يستطيع فرض 
»جمرد  هو  املوضوع  هذا  ان  »العتالة«،  فيقول  يردد،  ما  على  احللول، 
ملهاة«، ألن الرئيس هو »مرجع كل السلطات، وله ان حيتكم إىل األمة 
يف أزمات احلكم وقضايا املصري، فال ميكنه التنصل مما حيصل يف عهده 
بأي حجة أو ذريعة«. كما أنه هو الذي يشّكل جملس الوزراء مع الرئيس 

املكلف.
يف  احملاسبة  دور  تعطيل  »ان  إىل  الصالحيات،  باب  يف  ويشريون، 
على  الرؤساء  وتزاحم  الوزراء،  القرار يف جملس  وشل  النواب،  جملس 
الصدارة واحلصص والنفوذ )...( قد شكل نقضًا عمليًا ملبدأ الفصل بني 
السلطات. فبدت املؤسسات أشبه بإقطاعات شخصية، وحتولت الوزارات 
واإلدارات حمميات حزبية ومذهبية. وبات كل مرتئس يعترب نفسه رئيسًا 

أوحد، مما أسقط فكرة الدولة املوحدة«.
لصالحياته  تقديره  سوء  الوزراء  جملس  رئيس  على  »العتالة«  ويأخذ 
الدستورية »فهو حينًا ال ميارس صالحياته، وأحيانًا يأخذ صالحيات غريه، 

كما يتجاوز صالحيات الوزراء«.
اإلصالحات  إقرار  منذ  طبق  ما  ان  منصور،  ألبري  السابق  الوزير  ويرى 
الدستورية عام 1992 ليس الطائف الذي شارك يف صوغه، إذ »ُأحدثت 
بدعة الرتويكا، فاختصرت املؤسسات، وجرى حتالف بني املال والسالح، 
وحتول الوزراء موظفني عند الرئيس رفيق احلريري وأدى ذلك إىل قيام 
حكم خارج جملس النواب، ومورس تشبيح ملصادرة الصالحيات من فريق 

خلق كيانية رئاسية حلت حمل الرئيس الذي يعرتف الدستور به وحده.
وأوضح ان النظام احلالي ليس هكذا إذ اننا يف »نظام قبلي، طائفي، 
ومذهيب، ال يساوي بني اللبنانيني، وهو تاليًا بعيد عن نظام املواطنة«.

إىل  إعطائه  بدل  إىل مسكري  وُأعطي  كريم  الطائف حبجر  أزمة  واختصر 
»جوهرجي«! واحلل؟

بتطبيق الطائف احلقيقي، من دون زيادة أو نقصان، إذا شئنا أال تتكرر 
مأساة شربل حناس. 

حني ُأسقط سعد الدين احلريري قبل سنة ونيف، وحني بدا أن 
بديله سيكون جنيب ميقاتي، سارع متزجل األلب الفرنسي العاثر 
مذهيب  إنزال  تنفيذ  إىل  فبادر  مضاد.  هجوم  شّن  حماولة  إىل 
اختيار  الغضب«. وكان  »يوم  يف طرابلس حتديدًا، حتت عنوان 
طرابلس واضح األبعاد. فهي عاصمة لبنان الثانية، بعد سقوط 
خيار العاصمة األوىل، على خلفية »سقوطها العسكري« يف 7 أيار. 
وهي طرابلس الشام، الشام نفسها املتهمة يومها باملساهمة يف 
إسقاط احلريري االبن، وصاحبة الثأر الطرابلسي القديم، منذ قدم 
مدينة  وهي  األقل.  على  احلريرية  احلسابات  وفق  الثمانينيات، 
جنيب ميقاتي نفسه، البديل اآلتي بواسطة »الغدر والكذب«، كما 
قال احلريري نفسه الحقًا يف 14 آذار 2011. وهي أخريًا »قلعة 
املسلمني«، كما حتولت ساحة عبد احلميد كرامي، فيما مل جيرؤ 
سياسي طرابلسي أو مشالي أو لبناني واحد، على املطالبة بإزالة 
تلك الالفتة املخالفة للميثاق، واملنتهكة جلوهر الفقرة »ط« من 

املقدمة امليثاقية للدستور اللبناني...
املهم أن احلريري قرر اهلجوم يومها على ميقاتي، عرب معركة ال 
لبس فيها، ساحة وعنوانًا: الساحة عقر الدار طرابلس، والعنوان 
حقوق »أهل السّنة واجلماعة«. حتى خرج يف ذلك اليوم الشهري 
عن  إال  يتحدث  ال  »املستقبليني«  احلريري  »مثقفي«  من  صوت 
أمساء من 14 قرنًا مضت، وسط ناٍر كادت حترق أكثر من اهلواء 

املباشر...
سنة وشهر تقريبًا، هو الزمن الذي مضى على تلك الواقعة. زمن 

كان كافيًا إلعادة خلط كل شيء، من دون أي تغيري. كيف؟
الزور«.  »الشهود  مُسي  ما  مبسألة  متعبًا  احلريري  كان  يومها، 
حتى كادت تبتزه. فكتب يف 6 أيلول اعتذارًا إىل دمشق األسد، 
ثم حار ودار وساير وناور... ومل ينفعه كل ذلك، حتى ُأسقط 
بتلك الذريعة حتديدًا. بعد سنة وشهر، يبدو ميقاتي مرتاحًا إىل 
تلك القضية نفسها. ال وجود هلا، ال ذكر وال مطالبة. ولو كانت 
الزور  الشهود  أعوام خبيط  أربعة  ُذحبوا  احلكومية ممن  أكثريته 
أنفسهم، ولو كان وزير عدله مربُط خيله الرابية، ال معراب كما 

يف حكومة احلريري.
ويومها كان احلريري منهكًا يف مسألة متويل احملكمة الدولية، ال 
جيد هلا خمرجًا من مأزق حُمكم حول عنقه وحكومته. استنجد بالرتكي 
دون  من  استغاثة،  وواشنطن  نيويورك  إىل  والقطري، ووصل 
جدوى. حتى طلب من أهل احملكمة تأجيل املوضوع، عله يذلل 
ضمن صفقة الـ«س ـــ س«، كما تؤكد وثائق »ويكيليكس«... 

لكن مساعيه ظلت بال نتيجة، حتى سقوطه.
بعد سنة وشهر، ال مشكلة لدى ميقاتي يف هذا اجملال. فهو قرر 
بشطحة قلم، أن ميول احملكمة، ومن أموال املودعني اللبنانيني 
يف مصارفهم اخلاصة بالذات، وخالفًا ألي قانون أو أصول أو 
أنظمة، وسكت اجلميع وقبلوا. قبل أن يقبلوا أكثر فضيحة التجديد 
للمحكمة وبروتوكوهلا وقضاتها، بتنازل عن آخر فاصلة سيادية 

يف الدستور كما يف نظام احملكمة نفسها.
ويومها كان احلريري منكوبًا يف مسألة العالقة مع سوريا، اضطر 
أربع  دمشق  زيارة  وإىل  إزاءها،  السابق  كالمه  كل  مسح  إىل 
مرات، واملبيت يف »بيت األسد«، ليضمن حدًا أدنى من استقراره 
يف السرايا... بعد سنة ونيف يستقر ميقاتي هناك، من دون 
أي زيارة لدمشق، ال بل بنأي عنها، على قاعدة أن النأي يف 

اللغة ُبعٌد...
القائمة  الرديفة  دولته  احلريري مرتحنًا يف مسألة  كان  ويومها 
داخل الدولة، حيار سباًل لرد هجوٍم على وسام احلسن أو غارة 
أو مناكفات يومية  أو مساءلة ألشرف ريفي  على سهيل بوجي 
آخرين  أو  يوسف  املنعم  عبد  أو  اجلسر  نبيل  أو  احلوت  حملمد 
ممن يسميهم خصوم احلريري »موظفي سادات تاور«... بعد سنة 
وغري  منهم  القانونيون  مواقعهم،  هؤالء يف  يرتاح كل  وشهر، 
أو  املتَعبون  تعب  ولو  لراحتهم...  ميقاتي  ويرتاح  القانونيني، 

املتِعبون.
ويومها، أشار مرة شربل حناس إىل حسابات إسرائيل يف الداخل 
اللبناني، فانتفض احلريري، رفع إصبعه يف وجه من ال ميليشيا 
خلفه وال مليارات، وال قبيلة من نوع الطائفة وال عشرية من نوع 
العائلة، وهدده باملباشر. ومع ذلك، انتصر شربل حناس على 
تهديد احلريري، صمد على طاولته سنة وثالثة أشهر، قبل أن 
انتصار  من  وشهر  سنة  بعد  حناس...  ويبقى  احلريري  يسقط 
املنهزم  ومشت  املنتصر  سقط  هدده،  من  على  حناس  فريق 

وفرض ميقاتي كل شروطه...
مثل  ميقاتي  حققه  تنفيذه،  عن  احلريري  عجز  ما  باختصار، كل 
شربة ماء. وكل ما استنفر احلريري عصبية املذهب للمطالبة به 
وتذرع الدفاع عنه، انتزعه ميقاتي من دون حروب وال معارك. 
ولو بال مجيل ُسين، وال حتى تقدير أو عرفان. حتى يبدو جنيب 
ميقاتي وكأنه القائد املكتوم للتيار احلريري، أو بطل اإلجنازات 
نية  السُّ البيئة  تلك  من  يتحمل  فيما  بامتياز،  احلريرية  نية  السُّ

احلريرية حتديدًا، أقصى اتهامات الغدر والكذب واالنقالب...
حقًا ال ُيكرم »نيبٌّ يف قومه«، ولو كان »جنيبًا«... أما إذا كان 

شربل، فُيذبح.

يكرَّم »جنيب« يف قومه...
جان عزيز

ساطع نور الدين
بغداد  العربية يف  القمة  خطوة صغرية، مواربة ، فرضتها متطلبات عقد 
يف نهاية آذار املقبل، لكنها ميكن ان متثل انعطافًا مهمًا يف اجلو العربي 

املضطرب بشتى انواع التوترات السياسية واالجتماعية والطائفية.
مقيم  األردن سفريًا غري  احلالي يف  تعني سفريها  أن  السعودية  قررت 
يف العراق، الذي قطعت عالقاتها الدبلوماسية معه إثر غزوه الكويت عام 
1990، ومل تعد اليه منذ ذلك احلني، على الرغم من أن بقية دول اخلليج 
املاضية،  السنوات  خالل  العراقية  العاصمة  اىل  عادت  أن  سبق  العربي 

بأشكال خمتلفة ودرجات متفاوتة.
اخلطوة بسيطة لكنها متثل اول تأكيد رمسي بأن السعودية ستحضر قمة 
اليت  والعربية  اخلليجية  الدول  بقية  اىل  أخريًا  وستنضم  العربية،  بغداد 
العراق  وسيظل  عربية،  وستبقى  كانت  العراقية  العاصمة  بأن  اعرتفت 
جزءًا من العامل العربي، على الرغم من اخلطاب السياسي الذي دأب على 
اليت  الشيعية  للغالبية  خاضعًا  نظامًا  بصفتها  العراقية  السلطة  اختصار 

ختضع بدروها للنفوذ اإليراني املطلق.
ال يعين االعرتاف السعودي أن الرياض ختلت عن هذا االتهام املوجه اىل 
شيعة العراق، أو أنها تسعى اىل حتويل بالد الرافدين اىل ارض لقاء او 
حوار سعودي إيراني، بداًل من ان يظل ارض صراع ومواجهة، هدأت يف 
اآلونة االخرية نتيجة انفجار ساحة املواجهة السورية. مثة ما يوحي بأن االمر 
اليت  بالوقائع املوضوعية  التسليم  للبلدين، حيتمل  اختبارًا  ال يعدو كونه 
أفرزها االحتالل األمريكي، لكنه يشري أيضًا اىل إمكان إعادة العراق على 
اختالف مكوناته القومية والدينية اىل احلضن العربي.. مهما بدا هذا احلضن 

غري دافئ أو غري جاهز ملثل هذه اخلطوة املهمة.
ولعل أهم ما يف االعرتاف السعودي انه ميثل افرتاقًا عن اخلطاب الرمسي 
والسياسي الذي كان وال يزال يصنف إيران باعتبارها دولة غزو واخرتاق 
اسرائيل،  مثل  مثله  الوجود،  بلدًا ال يستحق  أو بصفتها  العربي،  للعامل 
حسب تعبري شهري نسب اىل امللك السعودي عبد اهلل العام املاضي ومل 

تنفه الرياض.
حتى ولو كان األمر جمرد هدنة سعودية إيرانية فرضتها ظروف انعقاد القمة 
العربية يف بغداد، فإنه يستحق التوقف عنده عله يؤسس لتحييد العراق 
وتشجيع شيعته، الذين ال حيتاجون اىل الكثري من التشجيع أصاًل، من اجل 
االحتفاظ مبسافة كافية عن طهران. وهو ما مييلون اليه، مبن فيهم الذين 

أقاموا لعقود طويلة يف املنفى اإليراني هربًا من حكم صدام حسني.
الصراع  حتديدًا  خيرتقها  ثابتة،  ليست  أيضًا  وهي  مؤكدة  ليست  اهلدنة 
الذي يكاد يصبح مباشرًا بني البلدين على سوريا.. واليت تبدو معها القمة 
العربية املقررة يف بغداد بالذات جمرد مزحة ال حيتملها أحد ال يف دمشق 

وال يف الرياض وال يف أي عاصمة عربية اخرى.

هدنة غري مؤكدة

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0704 0.0069 0.65% 
AUDEUR 0.8006 -0.002 -0.25% 
AUDGBP 0.6802 0.0016 0.24% 
AUDJPY 85.58 0.21 0.25% 
AUDNZD 1.2812 -0.0016 -0.12% 
Equities     #DIV/0! 
DJIA 12984.69 46.02 0.36% 
S&P500 1363.45 5.79 0.43% 
Nasdaq 2956.98 23.81 0.81% 
FTSE 5937.89 21.34 0.36% 
DAX 6809.46 -34.41 -0.50% 
ASX200 4286.185 -6.925 -0.16% 
Shanghai 2409.554 5.974 0.25% 
Commodities      #DIV/0! 
Gold 1779.89 3.04 0.17% 
Crude Oil 108.12 2.11 1.99% 
Copper 8390 -45 -0.53% 
Australian Bond Futures   #DIV/0! 
3 Year 3.650% 0.02%  
10 Year 4.090% -   
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Shanghai an ASX 200 proxy? 24 February 2012 
Daily Market Update 

 
It’s been heard plenty of times before – buying Australian-denominated assets is like buying a 
proxy for China. While there is plenty of truth in this statement, perhaps the idea is now bordering 
on the extreme with the ASX 200 (in blue) again tracking the tick movements on the Shanghai 
Composite Index (in black) on Thursday. While using the Composite might appear to be a good 
way to trade the ASX, the hard facts beg to differ with Chinese equities off 61pct from the highs 
struck in 2007. While some may feel the ASX should be trading at 2672 (matching the move in 
China), for those who don’t, the notion of using the Composite as a guide for the domestic market 
must be brought into question.  

 

  

Overnight Market Wrap 
A modest rally in risk assets overnight as better-than-expected US and German economic data 
helped offset higher oil prices and renewed concerns over growth prospects in Europe Gains of 
around 0.5pct were common across US equities whilst currency markets saw the Dollar weaken 
against all of its major trading partners. Despite the gains seen there, the “risk on” theme wasn’t 
universal with base metals finishing lower while traditional safe havens such as gold and US 
treasuries were bid. 

The Day Ahead 
- After losing ground yesterday, Australian stocks look set to rise this morning with SPI futures 
pointing to a gain of 13pts on the open. In order to maintain the bullish momentum seen earlier in 
the year, traders will be looking for a close above 4290.1, the 200-day MA. 
- After failing to break support at USD1.0600, the Aussie Dollar has rocketed higher overnight 
with the currency currently fetching 1.0702. While it has run into selling pressure at USD1.0715 
overnight, an optimistic RBA Governor may well be enough to see the currency push higher into 
the mid-1.07 region today  
- RBA Governor Glenn Stevens will address the House of Representatives standing committee 
on economics from 9.30AEST in Sydney. This is a major market event with volatility in the AUD 
and domestic debt market possible depending on his remarks. 
Economic highlights this evening include new homes sales and the Uni of Michigan survey in the 
States, second readings of German and UK Q4 GDP along French consumer confidence. There 
are also a number of FOMC officials speaking (4) with Dudley of the NY Fed the headline act. 
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  اجتماعه األسبوعي يف 
العماد  حتدث  اللقاء  وبعد 
أهم  عن  الصحفيني  إىل  عون 
وأبرزها  طرحت  اليت  املواضيع 
النقل  بدل  موضوع  كان 
فأكد  الوزير حناس،  واستقالة 
يف  تأتي  ال  االستقالة  أن 
أطلقت  اليت  التهديدات  سياق 
والتصاريح  األخرية  الفرتة  يف 
رفض  بسبب  بل  اهلمايونية، 
الوزير االلتزام مبا قرره التكتل 

جمتمعًا.
الذي شكر للوزير  العماد عون 
منوهًا  واجنازاته  عمله  حناس 
تكن  لو مل  أنه  بكفاءته، شّدد 
بدل  مرسوم  قوننة  ستتّم 
اجللسة  يف  قانون  عرب  النقل 
التكتل قد  التشريعية ملا كان 

وافق أبدًا على توقيعه.

ويف ما يلي نّص احلديث:
من  الكثري  اليوم  تناولنا 
أذكرها  لن  ولكن  املواضيع 
مجيعها كونها مواضيع عادّية، 
مهّمًا:  موضوعًا  سأذكر  ولكن 
مشروع  تقديم  مّت  فرتة  منذ 
النّواب  جملس  إىل  قانون 
املتعاقدين  املوّظفني  لتثبيت 
وكونه  اخلارجّية،  وزارة  مع 
املكّرر،  املعّجل  بطريقة  جاء 
عرب  إّما  تقدميه  جيب  إّنه  قيل 
عن  أو  عادّي  كقانون  اقرتاحه 
واعتقد  الوزراء،  جملس  طريق 
أّنه كان جيب تقدميه عن طريق 
جملس الوزراء، وحّتى اآلن نرى 
تقّدم  مل  اخلارجّية  وزارة  أّن 
من  ذلك  عرفت  وقد  املشروع 
أّن  نعلم  حنن  اخلارجّية.  وزير 
تقديم  يف  النّية  الوزير  لدى 
هذا املشروع ولكن حنن خناف 
أن ينسى ذلك، ونستذكر هنا 
طعمة  السيدة  مع  حصل  ما 
اليت ظّلت متعاقدة ملّدة مثانية 
من  وُحرمت  عامًا،  وعشرين 
األساسّية  احلقوق  من  الكثري 
أن  نريد  ال  هلا.  تعود  اليت 
تتكّرر هذه املأساة، وإن كان 
جيب  جاهزًا،  املرسوم  مشروع 
ذلك  بغري  ألّننا  بسرعة  تقدميه 
سنقّدم إقرتاح قانون حول هذا 
أن  نفّضل  ولكّننا  املوضوع، 

يقوم وزير اخلارجّية بتقدميه.
باألزمة  يتعّلق  الّثاني  املوضوع 
األجور  قانون  احلكومّية، 
والّتعيينات. فاجأتنا القّصة يف 
هناك  كان  األخرية.  مرحلتها 
جلسة جملس وزراء وحصل خالف 
على الّتعيينات، فيصّرح رئيس 
من  اجللسات  عّلق  أّنه  احلكومة 
حني  يف  األجور،  مرسوم  أجل 
تتضّمن  مل  اجللسة  وقائع  أّن 
األجور  قانون  من  شيء  أّي 
املوضوع  استغربنا  حينه.  يف 
يومها، وانتقل الّتحّدي ليصبح 
حول موضوٍع نعلم جّيدًا أّننا كنا 
أطلقوا  إجنازه.  يريد  من  أول 
حول  الّتهديدات  من  الكثري 
االنصياع،  وعدم  الّتوقيع  عدم 
وكّل ما قالوه ليس سوى »قّد 
مراجل يف اهلواء« كونه مل يكن 
نعمل  كّنا  ألّننا  أحد،  أّي  بوجه 

نسعى لقوننة مرسوم بدل النقل عرب قانون يطرح يف اجللسة التشريعية

العماد عون بعد اجتماع التكتل: كل احرتامنا للوزير حناس ولكن ال أحد فوق إرادة التكتل
لئاّل  املرسوم  هذا  قوننة  على 
الّشورى  جملس  يف  رّده  يتّم 
على  إضافّية  مدة  يعين  ما 
هذا املوضوع. قبل يومني من 
صدور هذا القرار »اهلمايوني«، 
كان جملس الّشورى قد رفض 
عددًا من القوانني اليت اّتذتها 
لعدم  نظرًا  الّسابقة  احلكومات 
مل  القوانني  تلك  قانونّيتها. 
استغربنا  ولذلك  قانونّية  تكن 
شربل  الوزير  ودعمنا  الطرح، 
املرسوم  توقيع  برفضه  حّناس 
جملس  قبل  من  رّده  يتّم  لئاّل 
األخري  رّد  أن  بعد  الّشورى 
األجور،  موضوع  حول  قانونني 
وكأّن احلكومة تتهّرب من رفع 
الّتعويض وليس حنن، ألّن هذا 
بالّتأكيد.  سيتغرّي  املوضوع 
حلّل  طريق  عن  البحث  بدأنا 
جاءت  أن  إىل  املوضوع  هذا 
فاعتمدنا  الّتشريعّية،  اجللسة 
من  جنعل  لكي  قانونّيًا  نّصًا 
قانونّيًا،  الوزراء  جملس  قرار 
حبيث يتّم وضع املرسوم وفقًا 
تفاهم  حصل  وهنا  للقانون. 
على  بّري  الّرئيس  وبني  بيين 
املوضوع وعلى مشروع القانون 
مشل  ثّم  ومن  قّدمناه،  الذي 
احلكومة.  رئيس  الّتفاهم  هذا 
القانون  تقديم  طريقة  حبثنا 
املقّدم  باملرسوم  حبثنا  كما 
وبطريقة توقيعه، واتفقنا على 
يف  القانوني  املسار  متابعة 
حال حصل أّي طعن بالقانون. 
حّناس  شربل  الوزير  أطلعت 
على ما اّتفقنا عليه، وهنا أشكر 
الوزير حّناس على خدمته معنا 
الوزراء  من  وهو  تعاونه  وعلى 
عالية  بكفاءٍة  يتمّتعون  الذين 
تسمح  مل  ظروفه  ولكن  جّدًا، 
تقرر  اآلن.  معنا  بالّتعاون  له 
تقديم اعرتاض جمللس الّشورى 
أن  منه  فطلبنا  املرسوم،  على 
حيّضر املرسوم وحيّضر يطعن. 
الّتحويل جمللس  رسالة  فوضع 
الّشورى واملرسوم على صفحٍة 
إىل  حتّولت  وبهذا  واحدة، 
رسالة جمللس الّشورى ومل تعد 
املرسوم  أن  كما  طعن،  طلب 
ورقة  على  مرساًل  يكن  مل 
منفردة كما يفرتض، وصارت 
الورقة املقّدمة عبارة عن رسالة 
وبذلك ال يكون املرسوم صاحلًا 
تقديم  جيب  كان  لإلستغالل. 
األوىل  الّصفحة  صفحتني، 
لإلرسال  رسالة  عن  عبارة 
جمللس الشورى حتمل األسباب 
والّصفحة  للطعن،  املوجبة 
كما  للمرسوم  تكون  الّثانية 
هو. كان من املفرتض أن ميّر 
القانون غدًا يف جملس النواب، 
فيصبح املرسوم، بعد غد، غري 
صدر  قد  سيكون  ألّنه  صاحل 
قانون حيّدد كيفية تنظيم بدل 
يوّقع  مل  الوزير حناس  الّنقل. 
أي  ُيفرتض،  كما  املرسوم 
ورقة  عن  منفصلة  ورقة  على 
الطعن، وحتّول اخلالف معه إىل 
ال  له  داخلّي، وال عالقة  خالف 
بالّضغط احلكومي وال بالّتصاريح 
اهلمايونية حول توقيعه أو عدم 
توقيعه وعن إقالته. فلو مل تكن 

ستتّم قوننة مرسوم بدل النقل 
النيابي  اجمللس  قانون  عرب 
التوقيع،  على  وافقنا  كّنا  ملا 
به  بالّطعن  فقط  اكتفينا  وكّنا 
وحدها  احلكومة  تتحّمل  وعندها 
هذا  كّل  اتذنا  املسؤولّية. 
حافظنا  قانونًا  وأجنزنا  الوقت 
وعلى  العّمال  حقوق  على  فيه 
حقوق أرباب العمل أيضًا، ألّنه 
العمل هي  وزارة  لنا،  بالّنسبة 
العمل  وأرباب  العّمال  وزارة 
يبقى  وكي  سواء،  حّد  على 
هذا  يظّل  أن  عمل جيب  هناك 

الّتفاهم بني اجلهَتني.
لقد  داخلية.  هي  املشكلة  إذًا 
وموضوع  االستقالة  وصَلتين 
معاجلتها يكون طبعًا مع الوزارة 
وليس معي أنا، ألّن االستقالة 
سرُتَسل يف نهاية املطاف إىل 
اّلذي  القانون  الوزراء.  جملس 
أقر، وكل العمل اّلذي قمنا به 
األدنى  احلد  حتسني  أجل  من 
ِقَبل  من  تصحيحات  هو  لألجور 
الوزير شربل حّناس. ومن اآلن 
أي  القوانني  هذه  فصاعدًا، 
األجور،  وزيادة  العمل  قانون 
اّليت  الّطريقة  حسب  سُتَنّظم 
خاضعة  وستكون  هو،  وضعها 
ملؤّشر الغالء ولن تبقى زودات 
للوزير  تقديرنا  كّل  اعتباطية. 
حناس وننتظر إقرار قانون بدل 
ُنَتّمم كل شيء  النقل غدًا كي 

خبري.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
استقالة  عن  اإلعالن  منذ  س: 
بدأنا  حّناس  شربل  الوزير 
تكتل  تطال  انتقادات  نسمع 
أّن  مفادها  واإلصالح  الّتغيري 
استقالته قد تكون ضربة قوية 
جّدًا للّتكتل. فهل سيتمسك أو 
سيقبل بها العماد عون وملاذا 

ال يتمسك بوزير العمل؟
يف  قرارًا  نأخذ  عندما  ج: 
الّتكتل، فإن كل الّتكتل ُملَزم 
به. من جهة أخرى، حنن حافظنا 
على  وحافظنا  القانون  على 
على  وحافظنا  العمال  حقوق 
ال  إذًا  القانون.  هذا  شرعية 
ّمد  وجُيَ يقف  أن  ألحدهم  ميكن 
بكفاءة  اعرتافنا  مع  قرارنا، 
الوزير حناس وبأدائه الّسليم. 
اّليت  اإلرادة  فوق  أحد  ال  إذًا، 

ميّثلها الّتكتل جمتمعًا.
نقول  أن  اليوم  نستطيع  س: 
الّتسوية  يف  دخلت  إّنك 

بشربل  وأَطحَت  الّسياسية 
حناس.

ج: هذا رأيك أنت. أتركه لك.
أّن  عليكم  ُيؤَخذ  قد  س: 
رمّبا مكاسب قد حيّققها  هناك 
حناس  الوزير  وكان  الّتكتل، 

كبش احملرقة.
رأيك.. يف كل  هذا  أيضًا  ج: 
أكثر  الوزير حناس  إن  األحوال 
هذه  عن  اإلجابة  يعرف  من 

األسئلة.
مّت  قد  إّنه  القول  ميكننا  س: 
حناس  الوزير  استقالة  قبول 
الّتكتل، وكنَت  ِقَبل  اليوم من 
قد قلَت سابقًا إّنه إذا طار شربل 
ميكننا  احلكومة.  تطري  حناس 
احرَتمُتم  إّنكم  اليوم  نقول  أن 

إرادته وقبلُتم استقالَته؟
اليوم  الّتكتل  أطَلعُت  لقد  ج: 
بشأنها  وسأقّرر  استقالته  عن 

بعد أن مسعت أعضاء الّتكتل.
أنك  يعين  هذا  هل  س: 

قبلتها؟
ج: مل أقّرر بشأنها بعد، مل أُقل 
إذا قبلُتها أو مل أقبلها. ال يزال 

القرار بيدي.
س: أي أّنك مل تقبل االستقالة 

بعد؟
جملس  إىل  ُترَفع  عندما  ج: 
القبول  مّت  قد  يكون  الوزراء، 

بها.
اليوم  تستقبل  مل  ملاذا  س: 
يف  حناس  شربل  الوزير 

الّرابية؟
ويف  أمس  يوم  استقبلُته  ج: 
الّليل.. ولكن اليوم كان جدول 
مواعيدي ضاغطًا. من قال إّني 

مل أستقبله؟!
ُترَفع هذه االستقالة  س: كي 
أن  جيب  الوزراء  جملس  إىل 
الوزير  ألّن  أنتم،  ترفعوها 
بعهدتكم. حتى  حناس وضعها 
الّلحظة أنتم مل ُتقدموا على هذه 

اخلطوة بدايًة؟
ج: ال تزال عندي يف املكتب.

س: ستقّدمونها؟
ج: ال تناقشوني اآلن بشأنها. 
ال  شأني.  فهذا  أقدمها،  متى 
ولكن  باملوضوع.  تناقشوني 
أن  بعد  أسألكم  أن  أريد  أنا 
طرحُتم علّي هذه األسئلة وهذه 
وأّني  حمرقة«  »كبش  الّصفات 
وكذا  وكذا  عنه«  »اسَتغنيُت 
وإىل ما هنالك.. ماذا لو جئُتم 
قانون  وكان  اليوم  هنا  إىل 
وال  معّد  غري  االنتقال  بدل 
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ماذا كنُتم  الشأن؟  بهذا  شيء 
اسألوني  حينها؟  سألتموني 
مل  األمر  هذا  وكأّن  الّسؤال 
حيصل، وكأّن قانون العمل غري 
معّد.. ماذا كنُتم ستسألونين؟ 

تيلوا الوضع!
أنت  هل  سألُتك:  كنُت  س: 
مستعد أن تبقى يف هذه األزمة 
من  احلكومة  وتطرّي  احلكومية 

أجل شربل حناس؟
ج: )يضحك(

س: غدًا جلسة تشريعية وقيَل 
أن  تضمن  ضمانات  هناك  إّن 
امُلَقّدم من  القانون  مير اقرتاح 
ِقَبل الّتكتل عرب الّنائب ابراهيم 
كنعان حول مرسوم بدل الّنقل 

وامِلَنح.
من  فهذا  طبعًا  نعم  ج: 
سيسعى  أجل  االتفاق،  ضمن 
احلكومة  رئيس  وسيحاول 
مترير  الّنواب  جملس  ورئيس 
القانون. لسُت أقول إّنه سَيمر، 
ولكّنهم سيقومون جبهدهم كي 

مير.
عند  اليوم  عشاء  هناك  س: 

الّصحناوي  نقوال  الوزير 
جنيب  الّرئيس  مع  سيجمُعك 

ميقاتي...
غريه  ووزراء  سفراء  ومع  ج: 
وليس  فقط  معه  ليس  أيضًا. 

»عشاء سريًا«.
تسّلموه  لن  أّنكم  أي  س: 

االستقالة خالل العشاء؟
ج: هذه مناسبة اجتماعية وليست 
مناسبة عمل. يف املّرة الّسابقة 
تناولنا العشاء سوّيًا وكان لقاًء 
عائليًا ملّدة ثالث وأربع ساعات 
خالهلا.  بالّسياسة  نتحّدث  مل 
تصّدقوا،  مل  أو  صّدقُتم  إن 
هذا  ولكن  آخر.  موضوع  فهذا 
هو  الّليلة  وعشاء  حصل.  ما 
لقاء اجتماعي وليس كي نبحث 
أّن  خصوصًا  وزارية،  شؤونًا 
آخرين  وأشخاصًا  وزراء  هناك 
يف  مسؤولني  ليسوا  أيضًا 

احلكومة.
داعمني  كنُتم  أّنكم  يبدو  س: 
شربل  للوزير  الّسابق  يف 

حناس...
ج: وال زلنا ندعمه!

املال  جلنة  اىل  حمال  بوزارتها، 
وأقرته  اجتمعت  اليت  واملوازنة 
بإمجاع اعضائها بعدما أخذ شهرا 
ومن  العمل  من  الشهر  ونصف 
طلبت  اليت  والوثائق  املستندات 
من وزارة املالية هذا املوضوع مت 
اىل  تصل  مل  مالية  مبرحلة  ربطه 

اجمللس النيابي مبا خيصها.
هناك  يكون  أن  جيب  اضاف: 
حساب عام يف الدولة اللبنانية، 
وقطع  موازنات  هناك  يكون  ان 
حساب، أوراق ثبوتية تؤدي اىل 
موضوع  أي  أقرار  عدم  أو  إقرار 
ليس  املوضوع  املوضوعات،  من 
سياسيا أو طائفيا أو مذهبيا، من 
حوله هكذا هو االنسحاب لألسف 
من هذه اجللسة، وبعدها تربير هذا 
اإلنسحاب انه ملعاجلة كل األمور 
مثل  ليست  األمور  بعضها،  مع 
ارسلت  مليار   8900 ال  بعضها 
من  عليها  للموافقة  احلكومة  من 
خالل بنود وأوراق وإدارات، بينما 
ال 11 مليارا ليس كما حكي من 
كان  اجمللس  ألن  ليس   ،2005
غري  احلكومات  كانت  او  مقفال، 
املوضوع  لنا،  بالنسبة  شرعية 
يعود اىل 1993، يعود اىل عدم 
اىل عدم  للحسابات،  وجود قطع 
وبالتالي  مهمة،  حسابات  وجود 
قانون،  اقرتاح  من  هناك  ليس 
املشروع  أو  النيابي  يف اجمللس 
لكي نسوي هذه احلسابات، لذلك 
حساب  على  تسوية  أي  نرفض 
املال العام، ونرفض أي تسوية 
وعلى  الشفافية  حساب  على 
احرتام  وضرورة  القانون  حساب 

القوانني.
واحدة  ملرة  نبدأ  لو  وختم: 
مع  املسيس  غري  بالتعاطي 
التسويات  بعملية  وال  األمور، 

والصفقات، الذي انسحب اليوم 
لألسف عطل فرصة أمام استعادة 
املؤسسات  واستعادة  الدولة 

حسب القوانني واألنظمة.
نقوال

بعد  نقوال  نبيل  النائب  وقال 
جمللس  التشريعية  اجللسة 
يف  انه  اليوم  لنا  تبني  النواب: 
خيص  موضوع  يطرح  مرة  كل 
ومعيشته،  حياته  يف  املواطن 
نالحظ ان الفريق الذي أفقر البلد 
شؤون  يعطل   1993 العام  منذ 
اليوم  ذلك  والحظنا  املواطنني، 
يعطل  من  العام  للرأي  وتبني 
حياة  يعطل  ومن  الدولة  شؤون 
سهال  كان  فاملوضوع  الناس، 
اليوم  باستطاعتنا  وكان  جدا، 
 8900 ال  مبلغ  على  نصوت  ان 
ميكن  وبعدها  لبنانية  لرية  مليار 
بدل  وباستطاعته  اآلخر  للفريق 
اإلنسحاب، أن يقدم خالل درس 
أي  املال  جلنة  املشروع يف  هذا 
اقرتاح ويبحث مبوضوعية، ولكن 
اجلدية  اىل  العملية  تصل  عندما 
سنقدم  حنن  ويقولون  ينسحبون 
يقدم  فمن  الشأن.  بهذا  اقرتاحا 
يستطيع  ال  جديا  ويكون  اقرتاحا 
بعد عشر سنوات أن يقوم اليوم 

بعملية إصالح إلخطائه.
يسمى  اليوم  نعيشه  ما  أضاف: 
الدميوقراطية  تعطيل  مجهورية 
خدمة  ملصلحة  مجهورية  وليس 

املواطن.
هلذه  إرجاء  أمام  حنن  هل 

املشكلة؟
- حتى ولومت ارجاؤها، سيتصرفون 
اخلامس من  التصرف يف  بنفس 
أحد  يصدقن  فال  الشهراملقبل. 
الفريق سيحل املشكلة،  ان هذا 
فالذي أفقر الشعب بدين بلغ 64 
مليار دوالر لن يقوم اليوم حبل 

أي موضوع.

تتمة املنشور الصفحة 5

جملس النواب أقّر
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حمالت محزة اخوان

 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

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

الصني تقاطع اجتماع تونس وترفض مع روسيا اي تدخل خارجي

مشروع قرار امام مؤمتر اصدقاء سوريا يطالب جملس االمن بوقف القتل
يف  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
نيويورك عن مسودتني خمتلفتني 
أصدقاء  ملؤمتر  اخلتامي  لإلعالن 
سوريا يف تونس، املقرر اليوم 
اجلمعة، واملسودتان املقرتحتان 
واألخرى  بريطانية  إحداهما 

قطرية.
على  الربيطانية  الوثيقة  وتنص 
ووحدة  سوريا  بسيادة  االلتزام 
أراضيها، وتبدي خيبة أمل كبرية 
يف  األمن  جملس  لفشل  نتيجة 
خطة  لدعم  قرار  إىل  التوصل 
اجلامعة العربية. وتناشد اجمللس 
قتل  لوقف  مبسؤولياته  القيام 
للشعب  احلماية  وتوفري  األبرياء 
على  احلرص  مع  السوري، 
اجلرائم  عن  املسؤولني  حماسبة 

ضده ومعاقبتهم.
أيضا  الربيطانية  الوثيقة  تتحدث 
عن النية يف االستمرار مبمارسة 
السياسية  الضغوط  كافة 
والدبلوماسية واالقتصادية على 
على  إلرغامها  السورية  احلكومة 
الوقف الفوري للعنف، مع تأييد 
فرض حظر على بيع األسلحة إىل 

سوريا.
وحتدثت كذلك عن دعم قرارات 
الثاني  كانون   22 يف  اجلامعة 
بالتطبيق  وتطالب  شباط،  و12 
الفوري السوري لقرارات اجلامعة 
سراح  إطالق  مع  هذه،  العربية 
مجيع املعتقلني، وسحب القوات 
السورية من املدن وضمان حرية 
التظاهر السلمي والسماح حبرية 
احلركة ملؤسسات اجلامعة العربية 
والصحافة الدولية يف مجيع أحناء 

سوريا للوقوف على احلقيقة.
االنتقالية  للمرحلة  بالنسبة  أما 
املسودة  فتؤيد  السياسية 

بيان  يف  الواردة  اخلطوات 
يناير   22 يف  العربية  اجلامعة 

وتسردها تفصياًل.
املعارضة  لدعم  وبالنسبة 
عن  الوثيقة  تتحدث  السورية 
املعارضة  مع  التواصل  زيادة 
تالحم  ضرورة  مؤكدة  السورية، 
نظرة  وتبين  املعارضة  هذه 
ومزدهرة.  حرة  لسوريا  مشولية 
بعقد  العربية  اجلامعة  وتطالب 
جمموعات  مجيع  يضم  مؤمتر 
داخل  السورية،  املعارضة 
وخارج سوريا مع االلتزام بعملية 
الدميقراطية  إىل  انتقالية سلمية 

مع االتفاق على أمرين.
املسودة  من  األخري  اجلزء  أما 
النهائي  لإلعالن  الربيطانية 
حول  الشديد  القلق  عن  فيعرب 
املرتدية  اإلنسانية  األوضاع 
طرق  وجود  وانعدام  سوريا  يف 
للمساعدات  وتسليم  للوصول 
اإلنسانية إىل من حيتاجون إليها. 
وتؤكد احلاجة ثانية إىل التعامل 
اإلنسانية  االحتياجات  هذه  مع 
وتناشد احلكومة السورية تطبيق 
وقف إطالق فوري للنار، وتوفري 
دون  للمساعدات  وصول  طرق 
الدولية  اإلغاثة  لوكاالت  عائق 

واملنظمات اإلنسانية.
بتشكيل  أيضا  الوثيقة  ورحبت 
عمل  جملموعة  سوريا  أصدقاء 
تبادل  إىل  تهدف  إنسانية 
االحتياجات  وتقييم  املعلومات 
للعمليات  واضحة  خطط  ووضع 
املستويات  على  اإلنسانية 
واجلماعية  والثنائية  الفردية 
يف  الوثيقة  وتشكر  للدول. 
نهايتها تونس، وتعلن عن مكان 
مستقبال  حيدد  وتاريخ  جديد 

ألصدقاء  املقبل  لالجتماع 
سوريا.

وهي  القطرية،  الوثيقة  أما 
اخلتامي  للبيان  الثاني  املقرتح 
للمؤمتر فتنص على أمور مشابهة 
باملسودة  مقارنة  تقريبا، 
أنها  إال  املقرتحة،  الربيطانية 
عندما تطالب جملس األمن بتحمل 
األبرياء  قتل  ووقف  مسؤولياته 
تطالبه  سوريا،  يف  واملذابح 
الالزمة  اإلجراءات  كافة  باختاذ 
ومؤيديه  السوري  النظام  لوقف 
عمليات القمع، مع تقديم مرتكيب 
اجلرائم ضد الشعب السوري إىل 

احملكمة اجلنائية الدولية.
اتفاق  عن  الوثيقة  وتتحدث 
إنساني  صندوق  إنشاء  على 
بني  من  املالية  للمساهمات 
ومن  سوريا  أصدقاء  جمموعة 
تنسيق  إىل  يهدف  خارجها، 
ملساعدة  اإلنسانية  العمليات 
الشعب السوري، على أن توضع 
آلية لضمان توصيل املساعدات 
يف  إليها  حيتاجون  من  إىل 
تؤكد  القطرية  الوثيقة  سوريا. 
أهمية فتح الطريق أمام منظمات 
األمحر  اهلالل  مثل  إنسانية 
الدولية  األمحر  الصليب  ومنظمة 
واحتاد األطباء العرب وأطباء بال 
حدود، ومنظمات إنسانية أخرى.

وتنص الوثيقة أيضا على ضرورة 
حشد التأييد لدفع جملس األمن 
إلصدار قرار لتشكيل قوات حفظ 
سالم عربية أممية ملراقبة تطبيق 
وقف إطالق النار. وحتث الوثيقة 
كذلك مجيع الدول على وقف كل 
مع  الدبلوماسي  التعاون  أنواع 
ممثلي النظام جبميع دول العامل 

ويف املنظمات الدولية.

اخلارجية  وزارة  وأعلنت  هذا، 
ان  االول  امس  الروسية 
جمددا  تؤكدان  والصني  روسيا 
اجنيب  تدخل  الي  معارضتهما 
دعوتهما  وجتددان  سوريا  يف 
دمشق  نظام  بني  احلوار  اىل 

واملعارضة.
وقالت الوزارة يف بيان انه خالل 
اتصال هاتفي بني وزير اخلارجية 
الروسي سريغي الفروف ونظريه 
الصيين يانغ جيشي اكد اجلانبان 
يدعو  الذي  املشرتك  موقفهما 
السلطة  بني  حمادثات  بدء  اىل 

واملعارضة ويستبعد اي تدخل.
ويف بكني، ذكرت وكالة الصني 
اجلديدة الرمسية أمس ان الصني 
اصدقاء  مؤمتر  يف  تشارك  لن 

سوريا.
ويف بروكسل، اعترب دبلوماسيون 
اقامة  فكرة  ان  أمس  اوروبيون 
اليت  انسانية يف سوريا  ممرات 
االونة  يف  فرنسا  اقرتحتها 
تطبيقها. الصعب  من  االخرية 

وقالوا ان االمر لن يكون سهال 
الصعب  من  سيكون  موضحا 
اىل  اللجوء  بدون  بذلك  القيام 
حصل  اذا  اال  العسكرية  القوة 

تعاون فعلي من قبل النظام.
ان  اخر  دبلوماسي  وقال 
تتناول  تقدما  االكثر  احملادثات 
كما  ساعات  لبضع  يومية  هدنة 
اقرتحت اللجنة الدولية للصليب 
االمحر. ويف باريس، اعترب وزير 
اخلارجية الفرنسي االن جوبيه ان 
مؤمتر اصدقاء سوريا الذي يعقد 
اليوم سيساهم يف عزلة النظام 
السوري مشددا مرة جديدة على 
انسانية  ممرات  اقامة  اقرتاحه 

ملساعدة ضحايا القمع.

االسرائيلي  الدفاع  وزير  اعرب 
عن  االول  امس  باراك  ايهود 
ايران  مواجهة  بانه جيب  اعتقاده 
االن، قبل ان نصبح دولة نووية، 
وبذل جهود حازمة من اجل وقف 

برناجمها النووي .
اليت  بالتقارير  يتعلق  ما  ويف 
حتدثت عن الضغوط اليت متارسها 
اسرائيل  على  املتحدة  الواليات 
قال  ايران،  مهامجة  من  ملنعها 
وحترتم  تقدر  اسرائيل  ان  باراك 
حكومة  ان  غري  املتحدة  الواليات 
هما  االحتالل  وجيش  اسرائيل 
الدولة  مستقبل  عن  املسؤوالن 

وامنها .
وزير  رفض  متصل،  سياق  ويف 
افيغدور  اإلسرائيلي  اخلارجية 
ليربمان دعوات من جهات دولية 
ضد  هجمات  أي  جتنب  اسرائيل 

الربنامج النووي االيراني.
وقال ليربمان يف القدس احملتلة 
»مع وافر احرتامي للواليات املتحدة 
أمن  شأنهم.  ليس  هذا  وروسيا 
ومستقبلها  وسكانها  إسرائيل 

مسؤولية حكومة إسرائيل«.
الوزير  تصرحيات  وتزامنت 
يرأس  الذي  اليميين  اإلسرائيلي 
القومي  بيتنا  اسرائيل  حزب 
املتطرف مع جهود امريكية مكثفة 
بأنه  اإلسرائيليني  الزعماء  إلقناع 
الوقت  من  متسع  هناك  يزال  ال 
عن  إيران  إلبعاد  للديبلوماسية 
وخماوف  نووية  أسلحة  إنتاج 
متزايدة من أن إسرائيل قد تشن 

هجوما على إيران.
إسرائيل  حذرت  روسيا  وكانت 
من مهامجة إيران بسبب برناجمها 
النووي وقالت إن العمل العسكري 
ستكون له عواقب تصل اىل حد 

الكارثة.

أن  واسع  نطاق  على  ويعتقد 
سريفع  إيران  على  هجوم  شن 
االقتصاد  ويعرض  النفط  أسعار 
وفرص  بل  للخطر  االمريكي 
باراك  الرئيس  انتخاب  اعادة 
وقد  ثانية.  رئاسية  لفرتة  اوباما 
ليساند  لضغوط  أوباما  يتعرض 
تتخذه.  حترك  اي  يف  إسرائيل 
ويتهم مرشحو الرئاسة احملتملون 
الرئيس  اجلمهوري  احلزب  من 
الدميقراطي بأنه لني يف التعامل 

مع طهران.
يف غضون ذلك، توقعت صحيفة 
على  االسرائيلية  »هارتس« 
االول،  امس  االلكرتوني  موقعها 
رئيس  برييس  مشعون  يبلغ  ان 
دولة اسرائيل، اوباما خالل لقائه 
يؤيد  ال  انه  ايام  تسعة  بعد  به 
توجيه ضربة عسكرية اليران يف 

املدى املنظور.
برييس  عن  الصحيفة  ونقلت 
يعترب  انه  منه،  مقربة  ألوساط 
التهديدات اليت تتصاعد يف قرع 
وان  ضرورية،  غري  احلرب  طبول 
على اسرائيل ترك ادارة املسألة 
وعلى  العظمى  للدول  االيرانية 

رأسها الواليات املتحدة.
عن  نقال  الصحيفة  اضافت 
ملا  جدوى  يرى  ال  انه  برييس، 
الذاتي الالحمدود  التخويف  أمساه 
متحدثني  قبل  من  يسمع  الذي 
اسرائيليني كبار وانه يعتزم نقل 

موقفه هذا اىل الرئيس اوباما.
ومن املنتظر ان يغادر برييس اىل 
الواليات املتحدة الثالثاء املقبل، 
األحد  اوباما  الرئيس  وسيلتقي 
وذلك  يليه  الذي  االسبوع  من 
على هامش مؤمتر ال«أيباك« الذي 
ويفتتحه  برييس  فيه  يشارك 

اوباما.

باراك يؤكد ضرورة مواجهة إيران قبل أن 
تصبح دولة نووية وليربمان يرفض دعوات 
القوى الكربى إلسرائيل اىل عدم مهامجتها
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الفلسطينية،  السلطة  اعتربت 
حتويل سلطة االحتالل االسرائيلي 
القدس  مطار قلنديا مشال مدينة 
احملتلة، إىل منطقة صناعية خمالفا 
للقانون الدولي، وانتهاكا فاضحا 

حلقوق الشعب الفلسطيين.
الصحايف  املكتب  مدير  وقالف 
امس  اخلطيب،  غسان  احلكومي 
اللجنة  قرار  على  تعقيبا  االول، 
لبلدية  التابعة  للتنظيم  احمللية 
االحتالل يف القدس اعتبار املنطقة 
أراضي  املطار  عليها  يقع  اليت 
إخضاعها  سيتم  إلسرائيل،  تابعة 

للتطوير وإقامة منطقة صناعية.
موجود  املطار  »إن  اخلطيب  وقال 
للقانون  وفقا  حمتلة  مناطق  يف 
إسرائيل  حق  من  وليس  الدولي، 
القدس  يف  االحتالل  بلدية  أو 
الوضع  على  تعديل  أي  إجراء 
اخلطوة  »هذه  أن  وأكد  القائم«. 
إسرائيل  لنهج  استمرارا  تشكل 
وتهويد  االستيطاني  التوسع  يف 
كذلك  يتعارض  ما  وهو  القدس، 
عملية  واستحقاقات  متطلبات  مع 
دولة  وجود  تفرض  اليت  السالم، 
القدس  عاصمتها  فلسطينية 
القيادة  أن  وأضاف  الشريف«. 
خططها  يف  تضع  الفلسطينية 
تفعيل  إعادة  املستقبلية  التنموية 
كان  دوما  ولكن  قلنديا،  مطار 
لتطوير  عائقا  يشكل  االحتالل 

املطار.
وأعرب اخلطيب عن رفض القيادة 
اإلجراءات  هلذه  الفلسطينية 
استمرار  مؤكدا  االستيطانية، 
السلطة يف مقاومة هذه اإلجراءات 
احملافل  يف  وسياسيا  دبلوماسيا 
الدولية، إضافة إىل أشكال الكفاح 

الشعيب السلمي.
جديدة  مواجهة  القرار  هذا  ويفتح 
والسلطة  إسرائيل  بني  ما 
وتلقت  سبق  اليت  الفلسطينية 

فلسطينيون يتصدون ليهود متطرفني يف »األقصى« واالحتالل مينع النائب أبو ليلى من السفر
السلطة تندد بقرار إسرائيل حتويل مطار قلنديا اىل منطقة صناعية
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مطار  بتحويل  إسرائيل  من  وعدا 
للدولة  دولي  مطار  إىل  قلنديا 

الفلسطينية العتيدة.
»معاريف«  صحيفة  وقالت 
اإلسرائيلية امس أن مطار قلنديا 
اسم  عليه  اسرائيل  تطلق  الذي 
يصبح  أن  املتوقع  من  »عرتوت« 
اجلانبني  بني  جديد  خالف  حمور 
ظل  يف  واإلسرائيلي  الفلسطيين 
للتخطيط  احمللية  اللجنة  مساح 
والبناء يف بلدية القدس بتسجيل 
مطار  عليها  املقام  لألرض  رمسي 
تابعة  إسرائيلية  كأرض  »عرتوت« 
اليت  الوعود  متجاهلة  للبلدية، 
الفلسطيين  اجلانب  عليها  حصل 

من احلكومة السابقة.
وتأتي هذه اخلطوة من قبل البلدية 
املطارات  سلطة  تقدمت  أن  بعد 
بأن  رمسي  بطلب  اإلسرائيلية 
يتم تسجيل وإضافة منطقة مطار 
للسلطات  تابعة  كأرض  »عرتوت« 
القدس  بلدية  أو  اإلسرائيلية 
وأوضحت  األراضي.  سلطة  يف 
الصحيفة أنه ومنذ نشوب انتفاضة 
السلطات  قررت  الثانية  األقصى 
إغالق  رمسي  بشكل  اإلسرائيلية 
املطار على الفور ومنذ ذلك احلني 
مل يعمل املطار نهائيًا، مشرية إىل 
منطقة  أراضيه  على  اقيمت  أنه 

صناعية حتت االسم »عرتوت«.
أعلن   2010 ايار  يف  أنه  ويذكر 
االسرائيلي  املواصالت  وزير 
تشكيل  عن  كاتس  يسرائيل 
وبلدية  وزارته  بني  مشرتكة  جلنة 
إدارة  من  كل  ومبشاركة  القدس 
أراضي إسرائيل وسلطة املطارات 
واليت  املدني  الطريان  وسلطة 
من  املكان  نقل  أجل  من  تعمل 
بلدية  لصاحل  املطارات  سلطة 

القدس من أجل حاجات صناعية.
ويف السياق ذاته أشارت الصحيفة 

الروسي  الوزراء  رئيس  وعد 
فالدميري بوتني يف خطاب هجومي 
انصاره  من  هائل  حشد  امام 
خالل  النصر  اىل  سيوصلهم  بانه 
ودان  روسيا،  اجل  من  املعركة 
ايام  عشرة  قبل  االجنيب  التدخل 
من االنتخابات الرئاسية اليت يرجح 

فوزه فيها.
وقد جرى هذا التجمع الكبري دعما 
ستاد  يف  القوي  روسيا  لرجل 
قالت  موسكو.  يف  لوجنيكي 
الشرطة انه ضم حواىل 1٣0 الف 
شخص. وقال بوتني للجموع اليت 
والفتات  الروسية  االعالم  رفعت 
للسلطة  الدعم  عبارات  حتمل 
اليوم حنن املدافعون عن الوطن. 
واضاف ان املعركة من اجل روسيا 
لنا.  سيكون  والنصر  مستمرة 
بالتدخل  الحد  نسمح  لن  واضاف 
نسمح  ولن  الداخلية  شؤوننا  يف 

الحد بفرض ارادته علينا.
بدعم  الغرب  روسيا  وتتهم 
حركة  وراء  تقف  اليت  املعارضة 
وصول  منذ  هلا  سابق  ال  احتجاج 
يف  السلطة  اىل  بوتني  فالدميري 
نهاية 1٩٩٩. وبدأت حركة االحتجاج 
اليت  التشريعية  االنتخابات  بعد 
وشهدت  االول  كانون  يف  جرت 
عمليات تزوير كما تقول املعارضة. 
واشار بوتني اىل معركة بورودينو 
حتتفل  اليت  موسكوفا  معركة  او 
روسيا هذه السنة مبرور مئيت عام 
عليها. وقد انتصر جيش نابوليون 
االول فيها لكنه ضعف اىل درجة 
انها اعتربت بداية فشل محلته يف 
روسيا. واستشهد بوتني بقصيدة 
للشاعر ميخائيل لريمونتوف تقول 
اخوتنا  مثل  موسكو..  امام  لنمت 
الثالث  قبلنا. وحتتفل روسيا يف 
والعشرين من شباط من كل عام 
وهو يوم عطلة بيوم املدافعني عن 

بوتني يعد اآلالف من أنصاره خالل احتفال 
يف موسكو بالنصر يف املعركة من أجل روسيا

الوطن، وهي مناسبة موروثة عن 
احلقبة السوفياتية.

وكان شعار تظاهرة اليوم لندافع 
بوتني  فالدميري  وندعم  البلد  عن 
آذار.  من  الرابع  انتخابات  قبل 
من  ردا  التظاهرة  هذه  وتعترب 
املعارضة  جتمعات  على  السلطات 

اليت تنظم يف موسكو
االول. ويرى  بانتظام منذ كانون 
الرئاسة  انتخابات  ان  املعارضون 
ستشهد عمليات تزوير ايضا. من 
ان  الروسي  النظام  يرى  جهته، 
انتخاب بوتني يف الرابع من آذار 
هو الضمان الوحيد لالستقرار يف 

البالد.
ماريا  السياسية  احملللة  وقالت 
يف  كارنيغي  مركز  من  ليبمان 
قلعة  بوجود  الشعور  ان  موسكو 
حماصرة يتعزز. حنن يف بلد يتم 
العمل على اضعافه وحتى تدمريه. 
يستطيع  الذي  الوحيد  هو  بوتني 
انقاذنا وبدونه كل شىء سينهار 
الننا حماطون باعداء. واضافت انه 
مع رؤية كهذه للعامل، يبدو حتديث 
اخرى،  جهة  من  روسيا مستحيال. 
اتهمت املعارضة ووسائل االعالم 
املستقلة السلطات بدفع مكافآت 
مالية للمشاركني يف التظاهرة او 
الضغط على موظفي القطاع العام 
ليتظاهروا. وقال احد املتظاهرين 
فالدميري نيكواليفيتش وهو سائق 
يف شركة عامة اليوم عيد ميالدي 
ان  اال  القدوم.  على  واجربوني 
انهم  اكدوا  املتظاهرين  معظم 
مؤيديون متحمسون للنظام. وقال 
حممد تادجييف 21 عاما جئت لدعم 
بوتني منذ ان جاء لدينا االستقرار 
اخلارج.  يف  حمرتمة  وروسيا 
واضاف ال ارى شخصا يستطيع ان 
حيل حمله وليست هناك معارضة. 

حاليا ليس هناك سوى بوتني. 

بدأت احلملة الرمسية لالنتخابات 
الثاني  يف  املرتقبة  التشريعية 
دعت  حيث  ايران  يف  آذار  من 
السلطة ووسائل االعالم الرمسية 
اىل مشاركة كثيفة من اجل الرد 

على تهديدات اعداء النظام.
املعارضة  من  قسم  قرر  وفيما 
االنتخابات  مقاطعة  االصالحية 
الذي  القمع  على  لالحتجاج 
انتخاب  اعادة  منذ  له  تعرضت 
جناد  امحدي  حممود  الرئيس 
للجدل يف 200٩، كثف  املثرية 
هذه  حول  براجمه  التلفزيون 
االنتخابات التشريعية والدعوات 
فيها.  كثيفة  مشاركة  اىل 
وقال املرشد االعلى للجمهورية 
خامنئي  علي  اهلل  آية  االسالمية 
انه عرب املشاركة يف االنتخابات 
الشعب  سيوجه  التشريعية، 
باملاليني  شارك  الذي  االيراني 
الثورة  ذكرى  تظاهرات  يف 
ضربة  شباط   11 يف  االسالمية 

قاسية جديدة للعدو.
لكن ضعف النقاشات السياسية 
مبختلف  عموما  واحملصورة 
احلاكمني،  احملافظني  تيارات 
سياسية  رهانات  وجود  وعدم 
رتيبة  اجواء  يضفيان  واضحة 
االنتخابات.  قبل  ما  فرتة  على 
واذا كان مسح ل ٣٤٤٤ مرشحا 
مقعد  لشغل  االنتخابات  خبوض 

الذي  الشورى  جملس  يف 
يضم 2٩0 مقعدا، فان املعركة 
ستكون حمصورة بني احملافظني 
وقت  اي  من  اكثر  املنقسمني 
انشئت  حتالفات  ضمن  مضى 
يف  غامضة  وتوجهاتها  ظرفيا 

غالب االحيان.
هذه  املتنافسني يف  ابرز  واحد 
املتحدة  اجلبهة  هو  املواجهة 
رئيس  من  املقربة  للمحافظني 
علي  احلالي  الشورى  جملس 
طهران  بلدية  ورئيس  الرجياني 
حممد باقر قاليباف. وتشدد هذه 
للرئيس  معارضتها  على  اجلبهة 
اعتماد  اىل  وتدعو  جناد  امحدي 
العمل  يف  العقالنية  من  املزيد 

السياسي.
وهذا التيار املهيمن على جملس 
الشورى املنتهية واليته، يواجه 
االسالمية  الثورة  ثبات  جبهة 
تقدم  واليت  ايضا  احملافظة 
املدافع  انها  على  نفسها 
الفعلي عن نهج املرشد االعلى 
وتندد  االسالمية  للجمهورية 
وقاليباف  الرجياني  بسياسة 
وهذا  املعارضة.  جتاه  اللينة 
الرئيس  عن  يدافع  التحالف 
مبدير  التنديد  مع  جناد  امحدي 
مشائي  رحيم  اصفنديار  مكتبه 
العدو اللدود للمحافظني بسبب 

رؤيته السالم منفتح وقومي. 

انطالق محلة االنتخابات التشريعية يف ايران

االسرائيلية  البلدية  أن  إىل 
املطارات  سلطة  مبادرة  استغلت 
املطار  ارض  بتحويل  طالبت  اليت 
اىل اراض تابعة هلا من أجل بناء 
مركز صناعي، ونقل مركز الصيانة 
التابع لبلدية القدس املوجود يف 
حي »عنجات شاؤول« هلذا املوقع 

أيضًا.
الشرطة االسرائيلية اعتقلت اربعة 
االقصى  املسجد  يف  فلسطينيني 
القدس  يف  القدمية  البلدة  يف 
الشرقية عقب اشتباكات مع زوار 
عن  صادر  بيان  حبسب  يهود 

الشرطة.
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أعربت رئيسة احلكومة الفدرالية 
عن  غيالرد  جوليا  األسرتالية 
بأن  أفادت  تقارير  إزاء  قلقها 
يف  املدرسي  التعليم  نظام 
زيادة  إىل  حاجة  يف  أسرتاليا 
دوالر  مليارت  خبمسة  ميزانيته 
لضمان  وذلك  تقدير  أقل  على 
لكل  جيد  تعليم  مستوى  توفري 
حد  على  األسرتاليني  األطفال 
مستوى  عن  النظر  بغض  سواء 
اليت  واملنطقة  زويهم  دخل 

يقطنون بها. 
»الدايلى  صحيفة  ونقلت 
 « تليغراف« عن غيالرد قوهلا:  
أول  يعد  -الذي  التقرير  إن 
متويل  مستوى  عن  تقرير شامل 
عام  منذ  أسرتاليا  فى  املدارس 
من  جدية  رؤية  وفر   -  1973
خالل اتباع نهج جديد فى متويل 
املدارس.. إننا حباجة إىل التأكد 
اجلديد  التمويل  منوذج  أن  من 
فضال  باالستمرارية   سيتسم 
احلكومة  مليزانية  مالءمته  عن 

األسرتالية«.
وأكدت غيالرد على ضرورة تبنى 
»إن  قائلة  اجلديد  النموذج  ذلك 
املزيد  ضخ  إىل  حباجة  أسرتاليا 

التعليم  قطاع  يف  األموال  من 
يف  لالستمرار  اجلامعى  قبل  ما 
أحالمنا  ولتحقيق  املنافسة، 
اليت نتمنى حتقيقها يف االرتقاء 

ببالدنا.
أعده  الذي  التقرير   وأوضح 
مستوى  تراجع  غونسكى  ديفيد 
الطالب يف أسرتاليا فى خمتلف 
أثر  مما  التعليمية،  املراحل 
أسرتاليا  مكان  على  بالسلب 
على مستوى العامل، مشريا إىل 
الطالب  أداء  بني  الفجوة  اتساع 

يف أسرتاليا بشكل متزايد.
ضرورة  على  التقرير  وحث 
األسرتاليني  الطالب  حتقيق 
عن  النظر  بغض  لطموحاتهم 
معيشتهم،   ومستوى  ظروفهم 
مؤكدا على ضرورة إعطاء البالد 
أداء من  األقل  للطالب  األولوية 

أجل تطوير أدائهم.
وشدد التقرير على أن أهمية متتع 
مبستوى  أسرتاليا  طفل يف  كل 
النظر  بغض  أفضل،   تعليم 
عن املكان الذي يعيشون فيه، 
اليت  املدرسة  أو  أسرهم  ودخل 
يدرسون فيها و أضاف التقرير 
من  طالب  أى  خترج  عدم  »جيب 

تقرير : تطوير قطاع التعليم فى أسرتاليا   يتطلب 5 مليارات دوالر على األقل

السابق  اخلارجية  وزير  وصف 
باملخلص  نفسه  راد  كيفن 
العنا  ألسرتاليا  السياسي 
انها  بالقول  غيالرد  جوليا 
يف  تفوز  ان  تستطيع  ال 
االنتخابات الفيدرالية املقبلة.

ويالرد  فندق  من  ومتحدثا 
اكد  العاصمة،  واشنطن  يف 
الليلة  يف  علنا،  راد  السيد 
اليت تلت استقالته من منصبه 
وزيرا للخارجية،  للمرة االوىل 
انه سيتم اختبار األرقام حتديا 

ملنصب رئيس الوزراء.
 وسئل السيد راد قبل عودته 
ان  عليه  حيث  اسرتاليا،  اىل 
يف  ساعة   20 حواىل  ميضي 
اجلو، ما اذا كان يعترب جوليا 
فاشلة  وزراء  رئيسة  غيالرد 
أن  أعتقد  ال  أعتقد،  »ال  قال 
ميكنها  غيالرد  الوزراء  رئيسة 
قيادة حزب العمال االسرتالي 

للفوز يف االنتخابات املقبلة«
اعالنه رمسيا  وقبل قليل من 
عن نيته يف املنافسة لزعامة 
راد  السيد  قال  العمال  حزب 

انه حيظى بدعم قوي.
انه  عن  راد  السيد  وكشف 
ليال  »حمادثات  هناك  كانت 
مع  البالد(  اىل  عودته  )قبل 
العديد من الزمالء من الوزراء 
غاية  يف  وانا  والنواب.. 
السرور والتشجيع لناحية حجم 
الدعم اإلجيابي الذي يشجعين 
حزب  لزعامة  املنافسة  على 
وأنهم  االسرتالي   العمال 
الّي كأفضل شخص  ينظرون 
لقيادة حزب العمال االسرتاىل 
املقبلة،  االنتخابات  للفوز يف 
وإلنقاذ حزب العمال االسرتالي  

العنا غيالرد.. ال تستطيع الفوز يف االنتخابات املقبلة

راد يصف نفسه باملنقذ السياسي السرتاليا

إكتسابه  بعد  إال  املدرسة 
االساسية  واملتطلبات  للمهارت 
التى تؤهلهم للمنافسة يف سوق 
العمل من أجل االرتقاء مبستوى 

معيشته«.
متويل  بزيادة  التقرير  وطالب 
أسرتاليا  فى  التعليم  قطاع 
القطاع  وخاصة  مراحل،  مبختلف 
احلكومى نظرا لألعداد الكبرية من 

ديفيد غونسكى املسؤول عن تقرير تطوير ميزانية التعليم فى املدارس 
األسرتالية

الطلبة والسيما الطلبة الفقراء من 
الذين يتلقون تعليمهم فى ذلك 

القطاع .
احلكومة  على  إنه  التقرير  وأعترب 
متويل  يف  دورهم  تكثيف 
حني  يف  احلكومية،  املدارس 
ينبغي  واألقاليم   الواليات  أن 
بتمويل  يتعلق  ما  يف  تساعم 

املدارس غري احلكومية .

القطاع  أن  إىل  التقرير  ولفت 
التعليمى يف أسرتاليا حباجة إىل 
به  للنهوض  دوالر  مليار   5 حنو 
أوجه  بإجياد  التقرير  وأوصى   ,
متويلية متجددة من أجل حتسني 
فى  التعليمية  املراحل  مجيع 

خمتلف أحناء أسرتاليا .
الطالب  أن  التقرير  واعترب 
األسرتاىل فى املرحلة االبتدائية 
االف   8 حبواىل  دعم  إىل  حيتاج 
دوالر فى حني أن طالب الثانوي 
أالف   10 من  أكثر  إىل  حيتاج 

دوالر.
وأكد التقرير على أن التمويالت 
فى  التعليم  لقطاع  املرتقبة 
اىل  تهدف  أن  ينبغى  أسرتاليا 
مجيع  بني  املساواة  ضمان 
إختالف  أن  لضمان  الطلبة،  
التخرج  عقب  العلمية  حصيلتهم 
قدراتهم  الختالف  نتيجة  ليست 
املالية أو حجم الدخل أو مكانتهم 

يف اجملتمع.
حكومة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
بإصدار  قامت  غيالرد  جوليا 
من   ،2010 عام  فى  توجيهاتها 
متويل  زيادة  سبل  حبث  أجل 
حاز  حيث  التعليمى،  القطاع 

يقرب  ما  على  غونسكى  تقرير 
من 7 آالف موافقة.

هلا  بيان  فى  غيالرد  وأكدت 
عزمها العمل على إجياد متويالت 
التعليم  مستوى  لتعزيز  جديدة 
يف البالد خالل املرحلة القادمة.

ومن جانبه  رحب السيناتور بوب 
براون زعيم حزب اخلضر مببادرة 
على  »أن  قائال  غونسكى  تقرير 
لتنمية  األولوية  منح  احلكومة 

قطاع التعليم« .
للنموذج  وفقا  أنه  إىل  وأشار 
تقرير  به  أوصى  الذي  اجلديد 
سنشهد  فأننا  غونسكى 
يف  هائلة  جديدة  إستثمارات 
و  احلكومية  املدارس  خمتلف 
أجل  من  منها  الفقرية  خاصة 
القطاع  عاتق  عن  األعباء  إزاحة 
الطالب  تعليم  فى  احلكومي 
ضرورة  على  مؤكدا   , الفقراء 
أوىل  دفعة  بضخ  احلكومة  قيام 
خالل  التعليم  قطاع  ميزانية  فى 
إلتزامها  لتأكيد  اجلارى  العام 
قطاع  إصالح  على  وعزمها 

التعليم والنهوض به.
 ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر: الدايلي تلغراف    

وإنقاذ البالد من ويالت حكومة 
أبوت«.

هلجة  جراء  صدم  انه  وقال 
بني  ضده  اهلجمات  وحشية 
أسرتاليا،  عشية وضحاها يف 
خالفاتنا  كانت  »مهما  موضحا 
أعتقد  ال  فأنا  السياسة،  يف 
اهلجمات  من  األنواع  هذه  أن 
هلا  الوحشية  الشخصية 
السياسية  حياتنا  يف  مكان 

الوطنية«.
»سوف  راد  السيد  وكشف 
ادلي ببيان كامل عن مستقبلي 
بشأن مسألة قيادة حزب العمل 
هذا  أسرتاليا.  يف  األسرتالي 
للقيام  املناسب  املكان  هو 
بذلك.. مل يكن لدي اي خيار 
استقاليت  تقديم  عن  بديل 
للخارجية،  كوزير  منصيب  من 
يف  املبينة  لألسباب  وذلك 

بياني أمس )االربعاء(«.
راد االسرتاليني  السيد  وحث 
على عدم االستماع إىل قصص 
اكثر  اعداد  لديه  من  حول 
قوله  أن  أستطيع  »ما  قائال 
لقد  كاملة،  لكم، يف صراحة 
فاجأني وأسعدني معدل الدعم 
الذي ملسته ليس فقط على 
املستوى احلزبي الربملاني  بل 

على الصعيد احلزبي العام«.
هذا  تلمس  »عندما  وقال 
حكومة  بان  تعرتف  ان  عليك 
ليست  املستقبلية  اسرتاليا 
والفصائل  االجنحة  قوة  فقط 
قوتنا  الشعب..  قوة  بل هي 
املساحات  يف  الدميقراطية، 
املفتوحة، وليس وراء األبواب 
رجال  حيكمها  اليت  املغلقة، 

جمهولي اهلوية«.

دعت رئيسة الوزراء جوليا غيالرد 
اىل »استفتاء« عمالي على زعامة 
احلزب وذلك  الساعة الـ 10:00 
يف  االثنني،  غد  بعد  صباح  من 
أعقاب االستقالة/ الصدمة لوزير 

اخلارجية كيفن راد من منصبه.
على  أكدت  انها  غيالرد  وقالت 
الساعة  احلزب  لقيادة  االقرتاع 
يوم  صــباح  من  الــعاشرة 
كان  االقرتاع  وان  االثــنني،  

ضروريا.
نشهد  زلنا  »ما  تقول  واضافت 
منذ  العمال  حزب  داخل  خالفات 
ما  وهذا حيجب  جدا  طويلة  فرتة 
مستقبل  بناء  أجل  من  به  نقوم 

أفضل ألسرتاليا'«.
قد  االسرتاليني  كيل  »ان  ورأت 
يريدون  وانهم  هذا  من  طفح 

وضع حد له«. 
ستعيد  انها  غيالرد  وقالت 
يف  للقيادة  نفسها  ترشيح 
احلصول  تتوقع  وانها  االقرتاع، 
على الدعم من غالبية زمالئها يف 

حزب العمال.
خسرت  إذا  انها  قالت  ولكنها 
فانها  االقرتاع،  صندوق  يف 
سوف تنتقل إىل مقعد خلفي يف 

احلزب.
أيضا  راد  يكون  ان  وتوقعت 
حتدته  انها  وقالت  منافسا، 
العادته اىل مقعد خلفي ايضا اذا 

خسر.
ارتكبت  انها  غيالرد  واعرتفت 
أخطاء كزعيمة، لكنها قالت انها 
تعتقد انها ال تزال أفضل شخص 
»ال  قائلة  العمال  حزب  لقيادة 
لقد  اخلطأ  عن  معصومة  حكومة 

ارتكبت أخطاء«.
واستطردت تقول »لكن لدينا عمال 
على  للبناء  بكثري  ذلك  من  أكثر 
تلك اإلصالحات.. إصالحات ذات 
هلا  يكون  أن  شأنها  من  مغزى 
تأثري على األسر االسرتالية، وانا 
دعم  على  احلصول  على  مصممة 

من الزمالء يف حزب العمال«..
واشارت اآلنسة غيالرد اىل بيان 
االعالم  وسائل  اىل  راد  كيفن 
حيث  واخلميس،  االربعاء  يومي 
ابوت يف  انه سريى طوني  قال 

االنتخابات املقبلة.
وقالت رئيسة الوزراء »اعتقد اننا 
قادرون على الفوز يف االنتخابات 
بطوني  اهلزمية  واحلاق  املقبلة 
قيادة  بامكاني  أن  أعتقد  أبوت. 

حزب العمال إىل النصر«.
أكون  أن  أيضا  »أريد  وقالت 
- احلكومة  واضحة جدا حول هذا 
احلمالت  من  بكثري  أكثر  هي 

االنتخابية.«
فرتة  إىل  غيالرد  واشارت 
»الشلل« مع كيفني راد - واصفة 
اياها بانها كانت فرتة صعبة جدا 
حلزب  بالنسبة  للغاية  وفوضوية 

العمال.
واستقالة كيفن راد الدراماتيكية 
من واشنطن العاصمة 1،20 فجرا 
هي  املتحدة  الواليات  بتوقيت 
فيها  يعلن  اليت  األوىل  املرة 
استقالته  اسرتالي  خارجية  وزير 

غيالرد تدعو اىل »استفتاء« على زعامة حزب العمال بعد غد االثنني

من جملس الوزراء  وهو يف مهمة 
خارج البالد.

بدوره أعلن نائب رئيس الوزراء 
قمة   حيضر  لن  انه  سوان  واين 
)G20(  20 الـ  الصناعية  الدول 
املقبلة يف املكسيك، يف أعقاب 
احدثها  اليت  االستقالة  صدمة 

كيفن راد يوم االربعاء. 
اليوم  صباح  صدر  بيان  ويف 
قال السيد سوان ان نائب وزير 
سيمثلين  كاالهان،  مايك  املال، 

يف القمة.
له صباح  بيان  وقال سوان يف 
اتصلت  الصباح  »هذا  اخلميس 
املالية  وزير  القمة،  مبضيف 
املكسيكي السيد خوسيه انطونيو 
له  واالعراب  بهذا  إلعالمه  ميد، 

عن خيبة أملي بعدم احلضور«.
اجريت  »لقد  يقول  وتابع 
قمة  يف  زمالئي  مع  مناقشات 
 )G20(  20 الـ  الصناعية  الدول 
السنة  هلذه  األولويات  حول 
بذلك  القيام  يف  نستمر  وسوف 

يف الفرتة املقبلة.
وقال »أتطلع قدما  إىل االجتماع 

قمة  يف  زمالئي  مع  أخرى  مرة 
يف   20 الـ  الصناعية  الدول 
الدولي  النقد  صندوق  اجتماَعي 
نيسان  يف  الدولي  والبنك 

املقبل«.
واين  اخلزانة  وزير  واعلن 
املؤيدين  اكثر  من  وهو  سوان، 
واملتحمسني لقيادة جوليا غيالرد، 
ان الوقت قد حان الن يضع حزب 
العمال حّدا لـ »زعزعة االستقرار« 
اليت يسببها السيد راد، قائال ان 
الوضع »بكل بساطة ال يطاق وال 

ميكن حتمله«.
اي  لراديو  سوان  السيد  وصرح 
كان  راد  السيد  ان  سي  بي 
القرار  صنع  يقّوض  اخللف  من 
عمدا  )راد(  كان  »لقد  احلكومي، 
العمل  يقوض  الكواليس  وراء 

املهم للحكومة«.
وقال سوان انه ما زال يف حزب 
عاما   30 من  أكثر  منذ  العمال 
مع   جنب  اىل  جنبا  يعمل  وكان 
السيد راد واآلنسة غيالرد، »لكن 
معيبا  راد  السيد  كان  احلقيقة 

للغاية«.
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تشري أحد األحباث اجلديدة املزمع 
تقدميها إىل جملس الشيوخ هذا 
األسبوع إىل أن نصف مبلغ ال 
الكسر  دوالر حصيلة  مليار   15
الضرييب يف مساهمات التقاعد 
تصب لصاحل أعلى 12 % دخال 

يف أسرتاليا.
عن  الصادر  البحث  وأضاف 
للخدمات  األسرتالي  اجمللس 
املبلغ  باقي  إن  االجتماعية، 
األقل   %88 ال  لصاحل  يذهب 
الذين  هؤالء  أن  بل  دخال، 
يقبعون يف مؤخرة قائمة الدخول 
على  يتحصلون  ال  األسرتالية 
اإلصالحات  عقب  حتى  شيء، 

املقرتحة.
اجمللس  يقوم  أن  املقرر  ومن 
األسرتالي للخدمات االجتماعية، 
بإخبار اللجنة االقتصادية مبجلس 
الشيوخ،  أن املساهمة احلكومية 
السوبر  التمويل  يف  املقرتحة 
الدخول  ذوي  لألسرتاليني 

املنخفضة، سوف خيفض فقط 
عليهم  الضريبية  الغرامات  من 
تاركة  إىل ال شيء،   %15 من 
بها  ليستأثر  الضريبية  املزايا 
مبقدار  العالية  الدخول  أصحاب 

32 سنت لكل دوالر.
وقال بيرت ديفيدسون املسؤول 
»حنن  اجمللس:  يف  الضرييب 
التنازالت  على  املزيد  ننفق 
ذوي  ألجل  السوبر  الضريبية 
تكلفة  من  أكثر  املرتفع  الدخل 
إن  التقاعد،  راتب  إعطاءهم 
حيث  مهدرة  أموال  مبثابة  ذلك 
يتمثل  األكرب  االحتمال  أن 
لرواتب  باالدخار  يقوموا  يف 
الظروف،  شتى  يف  تقاعدهم 
وال يبدو أن ذوي الدخل املرتفع 
يف حاجة ماسة لراتب التقاعد أو 

احملفزات الضريبية«.
بنظام  اجمللس  يتقدم  وسوف 
أخذ  خالله  يتم  للدعم  جديد 
املعدل  أساس  على  الضرائب 

 ضريبة السوبر تصب يف مصلحة أغنياء أسرتاليا وتتجاهل الفقراء!!

االثنني  كيفن  مناصرو  قال 
احلكومة  أعضاء  نصف  حنو  إن 
الفدرالية يؤيدون وزير اخلارجية 
احلالي يف مسعاه لقيادة احلكومة 
غيالرد،  جبوليا  واإلطاحة  جمددا 
الدعم  بأن  تفيد  أنباء  وسط 
من  غيالرد  تلقاه  كانت  الذي 
حكومتها  يف  أساسيني  أعضاء 
بدأ يف التهاوي، حيث عرب بعض 
سري  بشكل  السابقني  مؤيديها 
يف  الثقة  يفقدون  بدأوا  أنهم 

رئيسة احلكومة.
ستيفن  الدفاع  وزير  أن  وقيل 
اليت  الوجوه  أحدث  يعد  مسيث 
جوليا  قبضة  أن  إىل  أشارت 
أضحت  القيادة  على  غيالرد 

واهية.
نسبة  إن  بارز  وزير  قال  كما 
العمالية  احلكومة  يف  التأييد 
راد  وكيفن  غيالرد  بني  تتوزع 
الوقت،  ذات  ويف  بالتساوي، 
العمل  وزير  من  مقربون  قال 
أحد  أنه  املفرتض  شورتن،  بيل 
لغيالرد«  األساسيني  الداعمني 
التحالف  أنهم حياولون منعه من 
مع كيفن راد ضد جوليا غيالرد.

يأتي ذلك يف الوقت الذي دارت 
انتقال  حول  كثرية  أقاويل  فيه 
وزير التغري املناخي غريغ كومبت 
إىل معسكر كيفن راد، على وعد 
بارزة يف  ان حيتل حقبة وزارية 
حالة فوز راد باحلكومة القادمة، 
له  املقربني  من  مطالبات  وسط 
رئيس  نائب  مبنصب  يظفر  أن 

احلكومة.
يدعم  إنه  مسيث  السيد  وقال 
بقوة جوليا غيالرد يف االنتخابات 
القادمة، مؤكدا أنه سيمنح صوته 

هلا.
غيالرد  جوليا  البعض  وطالب 
احلكومة  من  راد  كيفن  بإقصاء 
لعدم والئه، إال أن أعضاء برملان 
يف املعسكرين طالبوا بوضع حد 
جمددة  النتخابات  والدعوة  لألمر 
عند استئناف الربملان جمددا يوم 

اإلثنني القادم.
لكيفن  علين  ظهور  أول  وأثار 
شرارة  انتخابي  مؤمتر  يف  راد 

التكهنات بعزمه اسرتداد منصبه 
السابق كرئيس للحكومة جمددا.

وأدى تسريب فيديو يرجع زمنه 
تشويه  بغرض  ماضيني  لعامني 
راد  السيد  تأكيد  إىل  صورته، 
املاضي  أخطاء  من  تعلم  بأنه 
سيدرك   « بقوله:  ذلك  مفسرا 
اآلخرون إىل أي مدى تغري كيفن 

راد وتعلم من أخطاء املاضي«
يأتي ذلك يف الوقت الذي أفشى 
أندرو  املستقل  النائب  فيه 
استغرقت  جلسة  أسرار  ويلكي 
كيفن  مع  مجعته  ونصف  ساعة 
أخربه عن  األخري  أن  مؤكدا  راد، 
احلكومة  رئاسة  استعادة  عزمه 

جمددا.
حبوذته  أن  راد  مؤيدو  ويتباهى 
أن  متوقعني  40 صوت،  حوالي 
املؤيدة،  األصوات  عدد  يزداد 
عقب الفيديو املسرب الذي يثق 
الكثريون أن تسريبه جاء بتخطيط 
مؤيديها،  أو  غيالرد  أنصار  من 
يف  ضلوعها  غيالرد  نفى  رغم 

األمر.
وعلى النقيض، قال وزير التجارة 
اليت  األرقام  أن  اميرسون  كريغ 
تكشف األصوات املؤيدة لكيفن 
والتضخم،  باملبالغة  تتسم  راد 
عضو  ريبول  بريني  قال  بينما 
أن  كوينزالند  يف  الربملان 
لغيالرد  خملصني  الغري  األعضاء 
مناصبهم  على  خيشوا  أن  جيب 
يف احلزب ويف احلكومة، حيث ال 
يعملون إال ملصلحتهم الشخصية، 

وليس لصاحل الوطن.
أعربت   قد  غيالرد  جوليا  وكانت 
إخالص  يف  املطلقة  ثقتها  عن 
مؤيديها قائلة: »عندي ثقة قوية 

يف أنصاري«.
نيو  يف  عماليون  نواب  وقال 
اختاذ  جيب  أنه  ويلز  ساوث 
خطوة بإعادة االنتخابات األسبوع 
اليت  الدعوى  وهي  القادم، 
حكومة  رئيسة  بليغ  آنا  تؤيدها 
كوينزالند، حيث تعترب ذلك مبثابة 

احلل الوحيد للخروج من األزمة.
ترمجة العنكبوت االسرتالية
املصدر: الدايلي تلغراف

تسريبات تؤكد أن قبضة غيالرد على احلكومة 
بدأت يف التهاوي وكيفن راد يقرتب!!

باحثا عن استشارة الخرباء....بل شورتن

العامل،  لضرائب  اإلمجالي 
التخفيضات  مع  يتوازن  والذي 
مع  السوبر،  بالتمويل  املتعلقة 

نهاية كل عام.
كما اقرتح اجمللس خالل البحث 
أن يتم اعفاء كامل بنسبة 100 
دوالر   300 ألول  بالنسبة   %
إعفاء  يطبق  ثم  للمساهمني، 
حتى  األكثر  للمساهمات   %20
وهو  عام،  لكل  دوالر   8000
اجمللس  ارتأى  الذي  االقرتاح 
 % 80 أنه سيصب يف صاحل 
على األقل من أعضاء صندوق 

التمويل السوبر.
ديفيدسون  السيد  وأضاف 
علم  على  األعمال  أصحاب  أن 
اإلمجالية  الضريبية  باملعدالت 
ملوظفيهم وبذلك ميكن استنباط 
الضريبة املقررة، واليت ستأتي 
صندوق  يف  للمساهمات  وفق 
وفقا  وليس  السوبر  التمويل 

املشكلة  أن  مردفا  لألجور، 
أكثر  أن  يف  تتمثل  احلالية 
الناس فهما للنظام احلالي هم 
استفادة  واألكثر  أجرا  األعلى 

منه.
شورتن،  بل  شكل  جهته،  من 
من  جلنة  التقاعد  شؤون  وزير 
املثلى  إلسداءالنصيحة  اخلرباء 
له بشأن الطرق اليت تضمن أن 
اإللزامي  السوبر  معدل  ارتفاع 
يعمق  لن   % 12 إىل   %9 من 
أكثر عدم االستفادة اليت يلقاها 

ذوو الدخل املنخفض.
احلكومة  اجمللس  سيطالب  كما 
تسمح  اليت  اخلطط  من  باحلد 
55 سنة   55 عمر  فوق  بالعمال 
صناديق  عرب  دخلهم  بإدارة 

التقاعد السوبر.

ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

كيفن  اخلارجية  وزير  استقال 
فقد  انه  قائال  منصبه  من  راد 
جوليا  احلكومة  برئيسة  الثقة 
غيالرد وعاد اىل اسرتاليا امس 
متوقع  قبل حتٍد  اخلميس  االول 

جلوليا غيالرد االسبوع املقبل.
قرار  راد  السيد  أعلن  وقد 
ومما  واشنطن،  من  استقالته 
هذا  ملغادرة  حزين  »انا  قاله 
املنصب ولكنين حزين اكثر النه 

قد حان الوقت لذلك«.
مرة  آخر  »كانت  يقول  واضاف 
استقلُت فيها من منصيب عندما 
منصب  من  استقاليت  قدمت 

رئيس وزراء أسرتاليا«.
وقال  اسرتاتيجي حزب العمال 
املؤيد لكيفن راد بروس هوكر 
ان رئيس الوزراء السابق )راد(

سينافس على قيادة احلزب.
يف  زمالءه  راد  السيد  ووصف 
كرين  سيمون  الوزراء  جملس 
اهلجمات  شنوا  الذين  وآخرين 

عليه بأنهم »رجال بال وجوه«.
وقال »عندما شنوا اهلجمات علّي 
اختارت رئيسة الوزراء عدم الرد 
عليهم. أستطيع ان أستنتج انها 

تشاركهم اآلراء«.
الوحيد  »الشيء  يقول  وتابع 

املشّرف،هي االستقالة«.
نيته  حول  منه  إشارة  ويف 
قال  الزعامة،  على  املنافسة 
ابدا  أكون  »لن  راد:  السيد 
على  الشبح  هجوم  يف  طرفا 
قبل  من  منتخبة  وزراء  رئيسة 
ذلك  أن  نعلم  وحنن  الشعب. 
أبدا  أال حيدث  وجيب  خطأ  كان 

مرة أخرى«.
أن  جيب  أسرتاليا  »ان  وقال 
وليس  الشعب،  قبل  من  حُتكم 

االجنحة والفصائل«.
وقد عاد السيد راد إىل اسرتاليا 
امس االول اخلميس قبل اختاذ 
قراره خالل عطلة نهاية األسبوع 
حول ما اذا كان سيتحدى زعامة 
الربملان  يستأنف  عندما  غيالرد 

جلساته االسبوع املقبل.
املعارضة  زعيم  قال  بدوره 
وزير  استقالة  ان  ابوت  طوني 

ان  تؤكد  راد  كيفن  اخلارجية 
تستمر  أن  تستحق  ال  احلكومة 

يف احلكم.
أبوت يقول يف  واضاف السيد 
بيان له »اكد كيفن راد أمرين: 
اهلوية  رجاال جمهولي  ان  االول 
يديرون حزب العمال وثانيا ان 
املستويات  يف  االستقرار  عدم 

احلكومية العليا يضر ببلدنا«.
»ان  املعارضة  زعيم  وقال 
الليلة  هذه  راد  كيفن  بيان 
هذه  ان  يؤكد  االربعاء(  )ليلة 
تستمر  أن  تستحق  ال  احلكومة 

يف احلكم«.
وأعلن السيد ابوت ان االئتالف 
حكومة  يوفر  أن  ميكنه  فقط 
شأنها  من  ومستقرة  قوية 
معاجلة القضايا اليت تواجه بلدنا 
واستعادة األمل  واتاحة الفرص 

جلميع االسرتاليني.
طوني  املستقل  النائب  ورأى 
مع  يشكل  الذي  ويندسور، 
واندرو  اوكشوت  روب  زميليه 
بقاء  يف  القبان  بيضة  ويلكي 
احلكومة او االطاحة بها، انه اذا 
اصبح السيد راد رئيسا للوزراء 
سيؤدي  ذلك  فإن  أخرى،  مرة 
على األرجح إىل إجراء انتخابات 

مبكرة.
وإذا كان السيد راد حياول قيادة 
األغلبية حتت قبة  الربملان، فانه 
دعم  على  االعتماد  يستطيع  ال 
صرح  حيث  وندسور،  السيد 

وزير اخلارجية راد يستقيل من منصبه

االخري لشبكة سكاي نيوز قائال 
»إذا كان حزب العمال يريد فجأة 
منتصف  يف  الرتتيبات  تغيري 
الرهانات  كل  فان  الطريق 

ستسقط«.
»أنا لن أضع نفسي يف منتصف 
قد  لعبة  يف  اخليال  من  نوع 
تأييد  أجرّي  وابقى  حتدث، 
املنافسات  تنتجه  ملا  الناس 
اتفاقا  وقعت  انا  والتحديات.. 

مع رئيسة الوزراء احلالية«.
وقال ويندسور ان املفاوضات، 
اليت اجراها مع زميليه املستقلني 
ويلكي  واندرو  اوكشوت  روب 
عام 2010 بشأن من الذي جيب 
يشكل احلكومة، كانت مع جوليا 
غيالرد وطوني أبوت، وليس مع  

أحد غريهما.
احد  اراد  »اذا  يقول  واضاف 
فجأة  يغرّي  أن  الطرفني  هذين 
لديه  أن  لو  كما  ويتصرف 
األغلبية يف جملس النواب فهو 
خمطئ اذ انه ال ميكنه ان حيسبين 

ضمن هذه اللعبة«.
اآلنسة  ان  ويندسور  وقال 
جيد  بعمل  تقوم  كانت  غيالرد 
الوزراء  رئاسة  منصب  يف 
الوزراء  رئيس  تغيري  وان 
املخاطر  عالية  اسرتاتيجية  هي 
أن  املرجح،  وهذا  شأنها،  من 
تؤدي إىل اجراء انتخابات مبكرة  

يستفيد منها االئتالف«.
كرت  بوب  النائب  ورفض 

قال  حيث  التعليق،   )Katter(
انتخابات  على  يركز  انه  مكتبه 

والية كوينزالند.
الشيوخ  جملس  عضو  وقال 
ان  كامريون  دوغ  العمالي 
»رجاال جمهولي اهلوية« يف حزب 
على  راد  السيد  أجربوا  العمال 
مقبول«  »غري  وهذا  االستقالة، 
سي  بي  اي  لتلفزيون  وصرح 
قائال »هذا جيب أن يتوقف فورا 

داخل هذا احلزب«.
وقال ان هؤالء هم نفس الرجال 
جمهولي اهلوية الذين ازاحوا راد 
 .2010 عام  الوزراء  رئاسة  من 
بالنسبة  »ان هذا سيئ  مضيفا 
لألمة  بالنسبة  سيئ  للحزب، 

وسيئ للحكومة«.
واضاف »اننا ال ميكن ان نتحمل 
طوني  املعارضة(  )زعيم  وجود 
ملنصب  جمانية  رحلة  أبوت يف 

رئيس الوزراء يف هذا البلد«.
وقال بروس هوكر، اسرتاتيجي 
حزب العمال واملؤيد للسيد رد،  
ان االخري سينافس على قيادة 

احلزب.
لتلفزيون  هوكر  السيد  وقال 
االربعاء  يوم  نيوز  سكاي 
هذا  حول  نظري  وجهة  »هذه 
جدا  قلق  راد  كيفن  املوضوع.. 
حزب  حكومة  مستقبل  حول 
ولكن  العمال،  وحزب  العمال 
حيدث  قد  ما  ذلك  من  األهم 
رئيسا  أبوت  طوني  اصبح  إذا 

للوزراء«.
وزير  ان  هوكر  السيد  وقال 
له  كانت  السابق  اخلارجية 
استطالعات  يف  كبرية  شعبية 

الرأي بني الناخبني.
دعم  على  حصل  »لقد  واضاف 
الناخبني   مجهور  لدى  حقيقي 
لعله أكرب بكثري مما هو عليه يف 

غرفة احلزب يف هذه اللحظة.''
نواب  ان  هوكر  السيد  وقال 
سيأخذون  اخللفية  املقاعد 
مصاحلهم الشخصية يف االعتبار 
يف  مقاعدهم  على  واحلفاظ 
االنتخابات املقبلة لدى البت يف 

قيادة حزب العمال.



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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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

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

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES 

*تعويضات أرباب العمل 
 للعمال

*التأمني لدى البدء بتأسيس 
 مصلحة

 *تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

 نفتح أيام السبت بموعد مسبق
AMP نصائح مختصة من شركة

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

Saturday 25 February 2012السبت 25 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 

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد في الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة
دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

أسعار خاّصة لطالب المدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء 
الربيك والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

Manager 
(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

* تسعيرة مجانية *  * نتعامل مع شركات التأمين *

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* 
Splash Back* Frameless Glass

ذلك وغري  احملالت  واجهات   * مرايات 

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200
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قال طوني أبوت زعيم االئتالف 
الداخلية  احلرب  إن  املعارض 
قد  العمال  حزب  أطراف  بني 
الفدرالية  احلكومة  أصابت 
مبا  التام،  بالشلل  العمالية 
أداء  عن  متاما  عاجزة  جعلها 
وظيفتها، وهو ما يزيد احلاجة 

لعقد انتخابات عاجلة.
الذي  التقرير  أبوت  وانتهز 
اخلارجية  وزير  أن  إىل  أملح 
العدة ملنازعة  راد يعد  كيفن 
غيالرد  جوليا  احلكومة  رئيسة 

على زعامة حزب العمال.
»ذي  صحيفة  وكانت 
أن  ذكرت  قد  أسرتاليان« 
حبوذة السيد راد 40 صوتا من 
مجلة ال 52 صوتا املطلوبني 

إلسقاط غيالرد.
أن  إىل  تقارير  أشارت  كما 
ساوث  لنيو  األمين  الفصيل 
ألعضائه  يسمح  سوف  ويلز 
الذي  للمرشح  بالتصويت 

يرغبونه.
بعض  أبوت  السيد  وأخرب 
أمثاء  بريزبن  يف  الصحفيني 
»احلكومة يف   : انتخابية  محلة 
مع  ذاتية  حرب  يف  كانبريا 
نفسها، إن االنقسامات أدت 
أن يكون هنالك ثالثة تيارات 
حزب  داخل  خمتلفة  داخلية 
العمال، أحدهم مؤيد لغيالرد، 
 ، راد  لكيفن  مؤيد  وثانيهما 
بينما ال يؤيد التيار الثالث أي 

منهما«.
املشكلة  أن  أبوت  وأضاف 
حزب  سياسات  يف  تكمن 
يتطلب  مبا  املهرتئة  العمال 
مشريا  جديدة،  انتخابات  عقد 
السياسة  تغيري  ضرورة  إىل 
وليس  للحزب  الداخلية 
الظاهري  بالتغيري  االكتفاء 

أبوت يطالب بتجميد حكومة غيالرد ويتهكم 
على انقسامات حزب العمال!!

وأردف  العمالية،  للقيادة 
تغيري  هو  الوحيد  الطريق  أن 
احلالية  الفدرالية  احلكومة 

والدعوة النتخابات جديدة«.
مصلحة  أن  أبوت  واستطرد 
جتميد  تستدعي  أسرتاليا 
وتركهم  احلالية  احلكومة 
قيادة  على  بعيدا  يتصارعون 

حزب العمال.
وزيرة  أكدت  جانبها،  من 
دعمها  وونج  بيين  املالية 
سؤاهلا  عند  غيالرد  للسيدة 
ستدعمه  الذي  املرشح  عن 
حيث  العمال  حزب  لزعامة 
نيوز:  سكاي  لشبكة  قالت 
يتعني  حمددة  وظيفة  »لدى 
ذات  وهي  بها«  القيام  على 
اإلجابة اليت قالتها غيالرد يوم 
اجلمعة املاضي عند سؤاهلا يف 

ذات االجتاه.
ترمجة النكبوت االلكرتونية

h t t p : / / w w w . ر ملصد ا
/defenseindustrydaily.com

طوني أبوت: الحكومة 
الفدرالية تحارب ذاتها

ذكرت صحيفة » الدايلى تلغراف 
املدان يف  أن صاحل مجال    «
قسم  مبهامجة  القيام  واقعة 
شرطة« الكمبا« قد تعاد حماكمته 
من جديد وذلك لعدم السماح له 
خالل  احمللفني  هيئة  مرافقة  من 
على  اجلرمية   ملسرح  تفقدهم 
الذي  القانون  نص  من  الرغم 

يبيح مرافقته هلم .
وأوضحت الصحيفة  -  أن مجال 
- عضو شارك ملرة واحدة ضمن 
أقام     - كيه«  »دي  عصابة 
اليت  للقضية  استئناف  دعوى 
قبل  من  بإدانته  حكما  بها  صدر 
احملكمة اجلنائية يف عام  2010 , 

لتخفيف احلكم .
الربيطانية  الصحيفة  ولفتت   
نظروا  أن ثالث قضاة ممن  إىل 
جلمال  يسمحوا  مل  القضية 
فى  القانوني  حقه  مبمارسة 
الذهاب -برفقة هيئة احمللفني - 
إىل مسرح اجلرمية يف جنوب غرب 
مدينة سيدني , نظرا  »لدواع 

أمنية » .
الي  الواقعة تعود  أن  يشار إىل 
عصابة  قامت  حيث   1998 عام 
»دي كيه« مبهامجة قسم شرطة 
من  وابال  عليه  وأطلقوا  الكمبا  
كانوا  سيارة  من  الرصاص 

يستقلونها .
    ومل يسفر اهلجوم عن وقوع 
إصابات , غري أن هيئة احمللفني 
اجلنائية  احملكمة  أمام  أكدت 
ذلك  يف  املناوب  الشرطي  أن 
بصدمة  مصابا  يزال  ال  الوقت 
الرصاص  إطالق  جراء  نفسية 
وحتطم   , القسم  واجهة  على 
شاشة احلاسب اآللي الذي أمامه 
بالقرب  مرت  رصاصة  بواسطة 

من رأسه.
أقامها  اليت  الدعوى  واستندت 
مجال الستئناف احلكم يف قضيته 
ينص  الذي  القانون  نص  على 
مبرافقة  للمتهم  السماح  على 
تفقدهم  خالل  احمللفني  هيئة 

الذي  احلق  وهو  اجلرمية  ملسرح 
من  منعه   ومت  مجال  به  طالب 

ممارسته نظرا »لدواع أمنية«.
بيرت  القاضي  أعرب  جانبه  ومن 
ماكلني عن انزعاجه من منع صاحل 
مجال من مرافقة هيئة احمللفني 
االستئناف  قاضي  أكد  يف حني 
مجال  حق  على  هيدين  بيرت 
عدم  إن   « قائال  باالستئناف 
احمللفني   هليئة  املتهم  مرافقة 
بناء رغبته هو أمر مقبول، غري أن 
منع املتهم »مجال« من مرافقة 
مطالبته  من  الرغم  على  اهليئة 

بذلك فهو أمر غري مقبول.
جدير بالذكر أنه متت إدانة مجال 
وتوجيه تهمة حيازته سالح ناري 
جسدية  أضرار  إحداث  بغرض 
بالغة،  إضافة  اىل إدانته بتهمة 
إطالق النار علي فرد تابع لعصابة 
منافسة يف ركبته , حيث يقضي 
مجال فرتة عقوبة تستمر حيت عام 

2016 القادم.
أن  ماكلني  القاضي  وأوضح 
تقوم  لن  االستئناف  حمكمة 
ولكنها  مجال  ضد  احلكم  بإعادة 
ستقوم بإرسال ملف القضية الي 
من  مجال  حماكمة  ليعاد  احملكمة 
جديد .  وهو األمر الذي أعتربه 
تيم جام حمامي مجال تقدما كبريا 

يف مسار القضية .
اجملين  حمامي  أن  جام  وأضاف 
يف  مجال  نية  يثبت  مل  عليه 
بالغ«  جسدى  »بأذي  القيام 
للشرطي , نافيا وجود أى دليل 
ما من حيث القول أو الفعل من 
شأنه أن يدعم االتهامات املوجهة 
ملوكله بكونه كان يعتزم  إطالق 

النار على الشرطة.
كرم  داني  مجال  زميل  وكان 
رئيس عصابة  »دي كيه« قد 
 ,  1998 عام  يف  مصرعه  لقي 
قسم  مهامجة  عملية  كانت  حيث 

الكامبا آخر عملية للعصابة .
 ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر: الدايلي تلغراف    

مؤشرات قوية إلعادة حماكمة صاحل مجال
ألقت صحيفة » الدايلي تلغراف 
الشباب  حتول  على   الضوء   «
أوجه  كثرة   من  األسرتالي 
حتملهم  و  مدخرين  إىل  اإلنفاق 
الي  مشرية  السكن،   لتكاليف 
عاد  األكرب  األسرتالي  احللم  أن  

جمددا.
أجرتها  حبثية  دراسة  وكشفت 
اليت  النفقات  حول  الصحيفة 
األسرتالي  الشباب  بها  يقوم 
مدخرات  زيادة  عن  النقاب 
الشباب حاليا بنحو مرتني ونصف 

فيما مضي.
 من جهته، قال العضو املنتدب 
إن  »فورشانج«   األحباث  لشركة 
فكر   على  طرأ  الذي  التغري 
وإدراكه  األسرتالي  الشباب 
شراء  تكاليف  توفري  لصعوبة 
عن  بعيدة  هي  وكم  منزل 
أسعار  يده نظرا إلرتفاع  متناول 
الفائدة، أدت إىل  تزايد رغبته 
فى اإلدخار لكى يتمكن من حتمل 

أعباء تكاليف شراء مسكن .
األحباث  شركة  أن  بالذكر  جدير 
استطالعات  جتري  »فورشانج« 
مشلت   2003 عام  منذ  للرأي 
أربع  إىل  لثالث  شخص   1200
مرات على مدار كل سنة،  حيث 
يف  استطالع   الشركة  طرحت 
ذا  »ما  حول  يدور   2009 عام 
ألف  راتبك  كان  إذا  ستفعل 
دوالر يف الشهر ؟؟ وأجاب أجاب 
 29 اىل   18 سن  من  الشباب 
و  دوالر   293 بأنهم  سينفقون 
سينفقون 406 دوالر يف تسديد 
سيدخرون  حني  يف  مديونياتهم 
301 دوالر , يف حني قلت أوجه 
أنفاقهم وأرتفعت مدخراتهم  يف 
عام 2011 حيث أجابوا علي نفس 
السؤال مؤكدين أنهم سينفقون 
وسيسددون  فقط,  دوالر   211
لرتتفع   ،261 بقيمة  مديوناتيهم 

مدخراتهم اىل 528 دوالر.
ومن جانبه،  أكد اخلبري االقتصادي 

باحتاد املقاوالت أندرو هاريف أن 
حتمل  على  سيدني  سكان  قدرة 
كلفة شراء منزل حتسنت بشكل 
عام  من  األول  الربع  ملحوظ يف 
يونيو  شهر  يف  وأيضا   2011

وسبتمرب من العام نفسه.
أصدرها   اليت  لإلحصائية  ووفقا 
املركز األسرتاىل للدراسات فإن 
األوىل  للدفعة  احلالي  املعدل 
لشراء منزل يف نيوساوث ويلز 
حمققة  دوالر،   الف   297 بلغت 
اخنفاضا عن معدالت عام 2009.

أسعار  متوسط  أن  وأضافت 
يف  سيدني  مدينة  يف  املنازل 
ألف   535 حوالي  ديسمرب2011 
دوالر حمققة إخنفاض بواقع 40 
ألف دوالر عن ما كانت عليه فى 

أواخر عام .
تزايد  البيانات  أظهرت  وكما 
املنازل  شراء  علي  إالقبال 
ويلز  ساوث  نيو  يف  اجلديدة 
منذ عام  2009 بواقع 76 باملائة 

زيادة عن معدالت العام 2008.
املتخصص  هولواي  روان  وكان 
واملعلومات   التكنولوجيا  مبجال 
البالغ من العمر 31 عاما قد متكن 
بشراء  األكرب  حلمه  حتقيق  من 
 , هاربور  خليج  علي  يطل  منزل 
اهلدف  ذلك  وضعه  عقب  وذلك 
فى  كان  أن  منذ  عينيه  صوب 
متكن  حيث  العشرينيات,   بداية 
فى نهاية العام املاضي من شراء 
املالك  هو  ليكون  جديد  منزل 
الذي  احللم  ليحقق  له  األول 
اتنظره طويال قبل أن يضطر هو 
الي  فيستني  جيسكا  وصديقته 
العودة  للعيش يف منزل والديه 
نفقاتهم  ترشيد  على  وعكفا 
متخلني عن التبذير طوال الثالث 
سنوات األخرية حتى تسنى هلما  

شراء منزل احالمهم بالنهاية.

ترمجة الننكبوت االلكرتونية
www.news.com.a/:املصدر

جيل الشباب يبعث احللم األسرتاىل من جديد!!   

محاية  هيئة  رئيس  طالب 
األسرتالية،   املستهلك 
املتضررين من حدوث جتاوزات 
متاجر  من قبل كل من سلسلة 
»كولز« و«وول ورث«  بتقديم ما 

لديهم من أدلة للتحقق منها.
رئيس  مسيث  رود  وحذر 
-فى  املستهلك   محاية  هيئة 
صحيفة  أوردته  تصريح  
على  األسرتالية  هريالد  سيدنى 
موقعها االلكرتونى من أنه تلقى 
كربى  مبتاجر  تتعلق   شكاوى 
يف أسرتاليا خالل الستة أشهر 
املاضية , مشددا على أن حبث 
تلك الشكاوي والـتأكد من مدى 
صحتها للكشف عن االنتهاكات 
من  املتاجر،  لتلك  احملتملة 

أولويات اهليئة.
وأضاف مسيث »أن املستهلكني 
أو  بالغات  أي  لديهم  الذين 
بها  التقدم  عليهم  شكوك 
تكون  أن  جيب  ولكن  للهيئة 
بالدالئل  مدعومة  البالغات  تلك 

اليت تؤكد صحتها.
شكاوى  إىل  الصحيفة  ولفتت 
بشأن  واملوردين  املزارعيني 
على  الشرسة  املنافسة  احتدام 

متاجر  بني  األسعار  خفض 
عن  فضال  وبعضها  البقالة 
تصاعد أسعار املنتجات املنزلية 
بشكل كبري،  مما يؤثر بالسلب 
على هوامش أرباحهم ويدفع بها 

إىل اإلنهيار.
اهليئة  أن  على  مسيث  وأكد 
عن  املبلغني  حبماية  ستقوم 
وجود أي خمالفات من قبل تلك 
بعض  ختوف  حالة  يف  املتاجر 
قطاع  يف  العاملني  األشخاص 
لديهم  ممن  املنتجات  توريد 
وقوع  عن  تكشف  معلومات 
تلك  بطش  من  انتهاكات،  
لوشايتهم  هلم  الكربى  املتاجر 

بهم.
العاملني  أولئك  مسيث  وطمأن 
إىل  اجملئ  بإمكانكم   « قائال:  
املخالفات  عن  والتبليغ  اهليئة 
بصورة سرية،  ومن ثم ستقوم 
الالزمة  اجراءاتها  باختاذ  اهليئة 
دون  سيحول  مما  عامة  بصورة 
الكشف عن هوية مقدم البالغ«.

اهليئة  أن  إىل  مسيث  وأشار 
تعكف على حبث الشكاوى التى 
التسعة  مدى  على  إليها  قدمت 
يتعلق  فيما  املاضية  أشهر 

هيئة محاية املستهلك األسرتالية حتث متضرري 
كولز ووولورث على اإلبالغ عن وقوع أي خمالفات

بكيفية تعامل حمالت البقالة مع 
املوردين.

كما رأى مسيث  أن من واجب 
املقدمة  الشكاوى  حبث  اهليئة 
على  الوقوف  من  للتمكن  إليها 
مالبسات احلادث،  غري إنه فى 
اهليئة  نفى قيام  الوقت نفسه 

بتضخيم حجم تلك القضية .
محاية  هيئة  رئيس  وأوضح 
خالل   - األسرتالية  املستهلك 
مؤمتر الغرفة التجارية األسرتالية 
أن   - ملبورن  يف  اإلسرائيلية 
اهليئة سرتكز خالل العام اجلاري 
على محاية األفراد املتضررين و 
ستعمل على حتسني املنافسات 
عن  فضال   ، األسواق  يف 
التغيريات  من  االستفادة 
عليها  صدق  اليت  التشريعية 
أحناء   مجيع  يف  املاضي  العام 

اسرتاليا.
أن  من  حتذيرات   جدد  وكما   
الشركات املخالفة جيب أن تأخذ 
قد  التى  اجلنائية  االتهامات 
على  إنتهاكاتها  إزاء  هلا  توجه 

حممل اجلد.
ترمجة: العنكبوت االلكرتونية
 NEWS.COM.AU:املصدر

كولز  متاجر  سلسلة  بدأت  
بيع  حظر  الشهرية  األسرتالية 
التى  واملشروبات  األطعمة  
صناعية  ألوان  على  حتتوى 
أحادي  غلوتومات  مادة  أو 
تضاف  -التى  الصوديوم 
لألطعمة كمعزز نكهة- لتأثريهما 

الضار على الصحة .
سياق  يف  الصحيفة  وأشارت 
حتليل إخبارى بثته على موقعها 
أن  إىل   - اليوم  االلكرتونى 
الشركات املصنعة قامت خبفض 
نسب تلك املواد الكيميائية - 
احلساسية  تسبب  قد  التى 
لدى  النشاط  فى  اإلفراط  و 
األطفال - من ما يقرب من 170 
منتج نظرا لتزايد الشكوك لدى 
املستلكني حول مدى تأثري تلك 

املواد على الصحة .
وأوضحت جاكى هيلينغ املديرة 
مراقبة  قسم  عن  املسؤولة 
اخلطوة  تلك  أن  بكولز  اجلودة 
من  العديد  لرغبة  تلبية  جائت 
األمهات  وخاصة  املتجر  عمالء 
منهم والالئى طالبوا بوضع حد 
مشرية   , الضارة  املواد  لتلك 
على  العمل  يف  كولز  بدء  إىل 

 2007 عام  منذ  اخلطوة  تلك 
املنتجات  من  التخلص  بهدف 
التى حتتوى على تلك العناصر 
نسب  من  احلد  إىل  باإلضافة 

الدهون املشبعة بها.
تلك  أن  على  هيلينغ  وأكدت 
جودة  على  تؤثر  لن  التغيريات 

املنتجات أو زيادة أسعارها .
»سنقوم  قائلة:    وتابعت 
باستيعاب الزيادة يف األسعار 
مشرية إىل أن بعض املنتجات 
ببضع  سعرها  زيادة  سيتم 
قروش ليس أكثر، موضحة أن 
قسم مراقبة اجلودة التى ترأسه 
تلك  وصفات  بتعديل  قام 
املنتجات من أجل إزالة األلوان 
املنتجات  بعض  من  الصناعية 
عن  فضال  الدجاج،  مرق  مثل 
املنتجات  بعض  يف  استبداهلا 
بألوان  كالعصائر  األخري 
طبيعية مثل األمحر املستخلص 

من البنجر األمحر«.
مؤسسة  رحبت  جانبها،   ومن 
سو  لألطعمة  التعصب  رابطة 
غري  اخلطوة  بتلك  دجنيات 
نفسه  الوقت  فى  حذرت  أنها 
مادة  من  اخلالية  األطعمة  من 

سلسلة متاجر كولز يف أسرتاليا حتظر بيع األطعمة احملتوية 
على ألوان صناعية أو مواد حافظة

غلوتومات أحادي الصوديوم قد 
حتتوى على مواد أخطر وأسوء.

معتقد  هناك  أن  إىل  وأشارت 
أن  حول  اآلباء  بني  شائع 
مادة  من  اخلالية  األطعمة 
الصوديوم  أحادي  غلوتومات 
هى أفضل على صحة أطفاهلم،  
خاطيء  معتقد  ذلك  أن  غري 
حيث أن أى منتج ال حيتوي على 
الصوديوم  أحادى  غلوتامات 
ليس بالضرورة خاىل من مادة 
نفس  لديها  اليت  الغلوتامني 
حيث  من  الصوديوم  تأثري 

تعزيز النكهة.
أونيل  كالرا  أشارت  وكما 
أطفاهلا   سلوك  تغيري  إىل 
تصرفاتهم  حتسن  حيث  من 
كبري  بشكل  انتباهم  وزيادة 
إىل االفضل حينما امتنعت عن 
اليهم  املصنعة  األغذية  تقديم 
خالل مجيع وجباتهم مؤكدة أن 
عندما  سعداء  أضحوا  أطفاهلا 
التى  األطعمة  عنهم  منعت 
أو  حافظة  مواد  على  حتتوي 

ألوان صناعية. 
ترمجة: العنكبوت االلكرتونية

املصدر:الدايلي تلغراف 
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تعهدت شركة تويوتا باالستمرار 
يف تصنيع السيارات، مبا يف 
املزدوجة  السيارات  ذلك 
اليت  )اهلجينة(،  االستعمال 
والوقود  الكهرباء  على  تسري 
)hybrid(، يف أسرتاليا اىل ما 

بعد عام 2016.
ان  بعد  التعهد  هذا  ويأتي 
االسبوع  هذا  هولدن  اعلنت 
تصنيع  ضمان  ميكنها  ال  بانه 
اكثر  اىل  الكومودور  سيارات 
سنوات،  ست  أو  مخس  من 
لتحل حملها رمبا سيارة عاملية 

أصغر حجما.
وقال مدير املبيعات والتسويق 
غاالتشور  ماثيو  تويوتا  يف 
)Callachor( ان الشركة كانت 
إصدارات  إطالق  خضم  يف 
جديدة من سياراتها املتوسطة 

ذكرت صحيفة »دايلي  تلغراف«  
واملطاعم  املقاهى  مجيع  أن 
لديها  أسرتاليا  فى  والنوادى 
من الزمن أقل من ثالث سنوات 
حظر  قانون  شبح  يلقى  أن  قبل 
التدخني فى مجيع األماكن العامة 
الذى   - ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
عليه  االسرتالية  احلكومة  تعكف 
بظالله  احلاىل-   الوقت  فى 

عليها.
يتم  أن  الصحيفة   وأرجحت 
من  احلظر  قانون  على  التصديق 
األسرتاىل  النواب  جملس  قبل 
 , املقبلة   القليلة  االشهر  خالل 
ذلك  أن  اىل  أشارت  أنها  غري 
احلظر لن يشمل املطاعم التجارية 

املفتوحة حتى عام 2015
أن  إىل   الصحيفة  ولفتت 
القوانني اجلديدة سيتم تعميمها 
فى كافة أحناء أسرتاليا والسيما 
أن هنالك مناطق مت تطبيق حظر 

التدخني بها بالفعل.         
أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
ستشهد  ويلز  ساوث  نيو  والية 

يتم  حينما  صارمة  إجراءت  عدة 
يف  التدخني  حظر  قانون  تطبيق 
سيشمل  حيث  العامة  األماكن 
احلظر املالعب الرياضية املفتوحة 
شتى  والسيما  العامة  واملسابح 
العامة  النقل  وسائل  حمطات 
وسيارات  احلافالت  حمطات  مثل 

األجرة .
ومن جانبه،  صرح  وزير الصحة 
بأن  سكينر  جوليان  األسرتاىل 
احلظر  ذلك  فرض  من  اهلدف 
املدخنني من  أعداد  هو ختفيض 
الذين ميارسون عادة التدخني فى 
تعرض  من  للحد  العامة  األماكن 
األطفال  وخاصة  املواطنني 

ألضرار للتدخني السلبى.
وتعليقا على أضرار خطوة تعميم 
األماكن  كافة  يف  التدخني  حظر 
املدير  هارت  جون  قال  العامة 
فى  مطاعم  جملموعة  التنفيذى  
من  الرغم  على  إنه   « أسرتاليا 
يف  التفاصيل  كافة  إعالن  عدم 
تلك  أن  غري  بعد،   الشأن  ذلك 
اخلطوة من شأنها أن تؤثر بشكل 

والية نيو ساوث ويلز بصدد حظر التدخني فى مجيع 
األماكن العامة!! 

سري  تقرير  بإمكان  كان  رمبا 
من  استشارية  خرباء  جلنة  أعدته 
إنقاذ األرواح وتوفري املئات من 
املاليني من الدوالرات، قبل أن 
تصدر احلكومة الفدرالية برناجمها 
العزل  برنامج  املسمى«  الكارثي 
املنزلي« عام 2009 بتكلفة 2,45 

مليار دوالر.
من  اهلريالد  صحيفة  ومتكنت 
احلصول على التقرير املكون من 
47 صفحة حتت إطار قانون حرية 
املعلومات، والذي يتضمن تقييما 

الذعا لربنامج العزل املنزلي.
ويشري التقرير إىل وجود قضايا 
املادة  جبودة  تتعلق  تنظيمية 
حيث  الربنامج،  ذلك  يف  العازلة 
مت انفاق ما يربو عن 350 مليون 
دوالر يف إصالح األخطاء النامجة 

عن تنفيذ اخلطة.
كما نوه  التقرير الذي أعده خرباء 
التشييد املعماري رون سلرببرغ، 
وطوني أرنيل وبيرت تاي إىل أن 
إيقاف  مت  املنزلي  العزل  برنامج 
 ،2010 شباط   19 يف  به  العمل 
مشاكل  سلسلة  أعقاب  يف 
موت  بينها  من  باألمان،  تتعلق 
أربعة عمال أثناء تركيبهم للمواد 
احلرائق  بعض  أن  كما  العازلة، 
عدم  جراء  املنازل  يف  نشبت 
باإلضافة   ، العازلة  املواد  جودة 
الزائد  الكهربائي  النشاط  إىل 
الذي أصاب بعض املنازل عقب 

تركيب املواد العازلة.
 1,2 حوالي  عزل  مت  قد  وكان 
تناهز  بتكلفة  مسكن  مليون 
يتم  أن  قبل  دوالر  1,5مليار 
حسبما  بالربنامج،  العمل  إيقاف 

أفاد التقرير.
على  الذي يظهر  التقرير  ويطرح 
جادة،  أسئلة  األوىل  للمرة  املأل 
مثل  عمل  يتم  مل  ملاذا  مفادها 
املفصل  والبحث  التقرير  هذا 
تنفيذ  يف  الشروع  يتم  أن  قبل 
خطة العزل ، حيث يقدم التقرير 
كفيلة  كانت  مهمة  توصيات 
باحلفاظ على أرواح العاملني قبل 

تركيب املواد العازلة.
املنازل  أن   CSIRO ووجد حتليل 
اليت مت تركيب املواد العازلة هلا 
وفقا للربنامج قد تعرضت حلرائق 

إستمتعى بالسيجارة قبل أن يتم حظر تدخينها .. موظفة 
تدخن أمام مقر شركة كوانتس

املمثلة الشهرية مشيشل فايفر تدخن فى لقطة من فيلم 
»سكارفايس« 1983

كبري على قطاع املطاعم«.
وأعرب هارت عن ختوفه من أن 
عائدات  على  احلظر  ذلك  يؤثر 
جمال  فى  العاملة  الشركات 
املطاعم مشريا إىل أن مثل تلك 
اخلطوة قد تدفع بعض الشركات 
إىل  اجملال  ذلك  يف  العاملة 
اإلنهيار أو التوقف عن العمل , 
منتقدا  خطوة تعميم احلظر -الذي 
كان مينع التدخني داخل املطاعم 
االماكن  حتى  ليشمل    - فقط 

املفتوحة.
التنفيذي  الرئيس  أكد  وكما 
باول  األسرتالية  الفنادق  لرابطة 
نيكوال أن فرض ذلك احلظر من 
عمل  حركة  على  التأثري  شأنه 

احلانات والفنادق بالسلب.
املسؤولني  أن  نيكوال  وكشف 
من  ويلز  نيوساوث  بوالية 
العاملني  مع  جيتمعوا  أن  املقرر 
والفنادق  السياحة  قطاعات  فى 
والصناعة من أجل مناقشة تأثري 
قانون احلظر املزمع تفعيله،  على 

مستوى أداء تلك القطاعات.

ومن جانبه،  أشاد الدكتور اندرو 
بنما مدير مجعية مرضى السرطان 
بفرض  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
التدخني مؤكدا على  قانون حظر 
من  األمام  اىل  هامة  خطوة  أنها 
شأنها محاية مجيع أفراد اجملتمع 
التدخني  خماطر  من  اأٍلسرتالي  

السلبى.
التنفيذي  الرئيس  اعترب  وكما 
طونى  القلب  مرض  ملؤسسة 
ثريلويل قرار احلظر حلظة تارخيية 

فى تاريخ أسرتاليا.
رئيسة  أشادت  جانبها،   ومن   
واحلفاظ  التدخني  مكافحة  رابطة 
باخلطوة   جونز«  »آن  الصحة  على 
الشعبى  التأييد  إىل  مشرية 
اخلطوة  تلك  القته  الذي  الكبري 
اتلك  جعل  فى  الراغبني  من 
املطاعم خالية من التدخني خوفا 
أطفاهلم   وصحة  صحتهم  علي 
والعاملني بتلك األماكن على حد 

سواء.         
ترمجة: العنكبوت االلكرتونية

املصدر:الدايلي تلغراف 

تويوتا بصدد مواصلة بناء سياراتها يف أسرتاليا اىل ما بعد عام 2016
)كامري  حمليا  املنتجة  احلجم 
وكامري املزدوجة االستعمال( 

وسيارة أوريون الكبرية.
ويف اشارة اىل الدعم احلكومي 
قال  وهولدن  فورد  من  لكل 
غري  »من  غاالتشور   السيد 
تؤمن  أن  عموما  به  املسلم 
استثماراتها  أسرتاليا  تويوتا 
الطراز،  اجلديدة  لكامري 
اهلجينة  وكامري  وأوريون 
االستثماري  الدعم  دون  من 

احلكومي املشرتك«.
وقال ان معظم تكاليف مصنع 
ألتونا اجلديد البالغة 300 مليون 
بدعم  الشركة  ستموهلا  دوالر 
فيكتوريا  حكوميت  من  مالي 

والكومنولث.
هذه  »كل  يقول  واضاف 
تويوتا  زّودت  حتسني االستثمارات  بفرصة  وفعاليتها اسرتاليا  التنافسية  قدرتها 

وكفاءتها بشكل يتجاوز دورة 
النموذج احلالي«.

ان  غاالتشور  السيد  واعلن 
من  القادم  للجيل  »التخطيط 
شوطا  قطع  قد  السيارات 
طبيعي  شيء  وهذا  كبريا، 
لتويوتا،  فرع  ألي  بالنسبة 
وحنن سنعمل على تطوير العمل 
لتأمني النموذج املقبل..هدفنا  
عام  بعد  ملا  سيارات  بناء 

.»2016
ان  غاالتشور  السيد  وقال 
كامري  بسيارة  »التزامنا 
هو  الذي  وحمركها  اهلجينة، 
الوقود  من  ليرت   2,5 بقوة 
احملرك  ملصنع  ضمانة  اعطى 

اجلديد.
حمركات  مصنع  ُدمر  وقد 
مربع   مرت   20000 مساحته  

ذلك  ومنذ  املاضي  العام 
جديد  سقف  بناء  مت  احلني 
وأسس  أعمق لتوفري الدعم 

ألكثر من 350 آلة  ثقيلة.
ان  غاالتشور   السيد  وقال 
االوىل  الرمسية  التجارب 
يف  ستبدأ  الصب  حملطة 
خطوط  تليها  نيسان، 
الحق  وقت  يف  املاكينات 
من ذلك الشهر وجتارب مجع 

احملرك يف ايار.
احملركات   ختضع  وسوف 
متوز  من  املتانة  الختبارات 
يف  االول  تشرين  اىل 
يبدأ  حيث  واليابان  اسرتاليا 
تشرين  يف  املصنع   انتاج 
الثاني و »ويبدأ العمل بكامل 
طاقته ابتداء من مطلع العام 

املقبل«.

يف  العازلة  املواد  بتلك  مرتبطة 
املادة  بعد  يوما  أربعني  أول 
العازلة، يف مستوى يفوق ثالث 
قبل  الطبيعي  املستوى  مرات 

تنفيذ الربنامج.
وزعم التقرير أنه كان يتم إجبار 
أكرب  على  اإلبقاء  على  العمال 
العازلة ملضاعفة  املواد  قدر من 
األرباح بالنسبة للمقاول الرئيسي 

أو صاحب الشركة.
اليت  التوصيات  إحدى  أن  كما 
تضمنها التقرير هي ضررة إلزام 
عوازل  بإزالة  مسكن   50000
موجودة  كانت  اليت  القصدير 
االمر  جعل  من  بدال  املنازل  يف 
كفاءة  من  قلل  ما  وهو  اختياريا 
يتم  كان  حيث  العزل،  برنامج 
ختيريهم بني نزع القصدير العازل 

أو تركيب مفاتيح لألمان.
أن  عن  اللثام  التقرير  أماط  كما 
حوالي 43483 منزال ال حيتوي على 
حلادث  تعرض  القصدير،  عوازل 
للسالمة  يتعرض  األقل  على 
واألمان، بعد تطبيق برنامج العزل 
املواد  تعرض  مثل  احلكومي 

العازلة للحرارة.
جودة  رداءة  اكتشاف  مت  كما 
املواد العازلة يف حوالي  49626 
منزال، باإلضافة إىل أعمال إصالح 

أجريت يف 73669 منزال .
كومبت  غريغ  امتنع  جانبه،  من 
وجودة  املناخي  التغري  وزير 
حموال  التعليق،  عن  الطاقة 
دريفاس  مارك  إىل  التساؤالت 
السكرتري الربملاني ، الذي أجاب 
إمييل  إرسال  عرب  األسئلة  على 
صحفية،  مقابالت  عقد  رافضا 
ما  دائما  »احلكومة  قال:  حيث 
يف  الدروس  تعلم  على  حترص 
إطار اإلشراف على برنامج العزل 

املنزلي«.
املناخ يف  وزير  قال  جهته،  من 
حكومة الظل غريغ هانت إن هذا 
التقرير هو مبثابة نقد الذع جيسد 
التخطيط،  يف  احلكومي  الفشل 
باخلسائر  املرتبطة  والالمباالة 
احملتملة على الصعيد العام، وقلة 

احلرص على سالمة العاملني«.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية

http://www.smh.com.auاملصدر

تقرير جلنة خرباء عن برنامج العزل 
املنزلي  يكشف خمالفات جسيمة



Page 15صفحة 15     

مقاالت

Saturday 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

أن  من غري  جديدًا ملسألتها،  تدوياًل  أصدقاء سوريا  مؤمتر  ميّثل 
الرئيس  ومنع  الدائر  الصراع  وقف  فعليًا حنو  اخلطو  من  يتمكن 
بّشار األسد من احلسم األمين ضد معارضيه املسلحني. يفيد مؤمتر 
تونس معارضة اخلارج بتحميلها الفتة جديدة، ويبقي املبادرة يف 

الداخل يف يد األسد
نقوال ناصيف

يلتئم يف تونس اجلمعة )امس( مؤمتر أصدقاء سوريا، يف حماولة 
إضافية لدعم املعارضة السورية وتوفري أوسع مساعدات هلا على 
عليه حلمله  الضغوط  األسد، ومضاعفة  بّشار  الرئيس  نظام  جبه 
ما  ُيشبه  ال  تونس  انعقاده يف  ُيتوقع  ما  أن  بيد  التنّحي.  على 
روسي  بدعم  األسد،  مضي  وهو  سوريا،  داخل  حصوله  يستمر 
صريح، يف حسم أمين عنيف ضد معارضيه املسلحني. يستضيف 
مؤمتر أصدقاء تونس املعارضة السورية، وأخّصها اجمللس الوطين 
اليت  املسلحة  املعارضة  وبني  بينها  مُيّيز  أن  غري  من  السوري، 
ختوض مع األسد أكثر من حماولة بقاء، بل الصراع على السلطة.

بعد  يعرتف  مل  تونس،  مؤمتر  يف  سيشاركون  مّمن  أيًا  أن  بيد 
مبعارضة مسلحة داخل سوريا يف موازاة أخرى سلمية ميثلها يف 
والرياض.  والدوحة  ولندن  باريس  من  الوطين  اجمللس  اخلارج 
أيضًا مبعارضة سورية واحدة، وال أضفوا على  مل يعرتف هؤالء 
اجمللس الوطين شرعية دولية جتعله ممثاًل الشعب السوري بغية 
مينحوا  مل  السوري.  الرئيس  ميثلها  يزال  ال  اليت  تلك  إسقاط 
تتيح  عازلة  منطقة  احلّر،  السوري  اجليش  وال  اخلارج،  معارضة 
اقتطاع سيطرة األسد على البالد.يف ظّل ثغر مكشوفة يف عالقة 
الغرب والعرب باملعارضة السورية، حتيلها غامضة مرة وملتبسة 
أخرى، ال ُينتظر من مؤمتر أصدقاء سوريا أكثر مّما وفره حتى اآلن 
تصويت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة ضد نظام األسد وإدانته 

العنف.
وروسيا  واشنطن  من  كل  مقاربة  يف  حاد  تناقض  وطأة  حتت 
أحداث سوريا واملوقف من األسد، يبدو األمريكيون األكثر محاسة 
ملؤمتر تونس بغية انتزاع انتصار دبلوماسي إضايف ضد الرئيس 
األمم  األخري يف  التصويت  بعد  واحد  آن  والروس يف  السوري 

املتحدة.
وتبعًا ملطلعني عن قرب على املوقف األمريكي، تقّدم واشنطن 
تقوميني متنافرين ملا جيري يف سوريا والتحّرك العربي والغربي 
حياله، ويف الوقت نفسه ملوقفها من املعارضة واجليش السوري 

احلّر. ويكمن هذان التقوميان يف معطيات أبرزها:
ـــــ تتطلع اإلدارة إىل مؤمتر تونس على أنه جزء من جهودها   1
لبلورة  السورية،  واملعارضة  وحلفائها  أصدقائها  مع  املستمرة 
 ،« السوري  الشعب  »مذحبة  وقف  إىل  توصاًل  التالية  اخلطوات 
اإلدارة  وتتوخى  الدميوقراطية.  إىل  سوريا  حتّول  يف  واملضي 
الرتكيز على تثقيل الضغوط على نظام األسد من خالل عقوبات 
وتالحظ  لسوريا،  الدبلوماسية  العزلة  لزيادة  إضافية  اقتصادية 
أن تأثري العقوبات هذه بدأ بالظهور. وترمي من مؤمتر تونس إىل 
اقرتاح إجراءات جديدة من العقوبات وعناصر الضغط، يف موازاة 

تقديم مساعدات إىل املعارضة.
الذي  املباشر من مؤمتر تونس  تنظر واشنطن إىل اهلدف  ـــــ   2
كلينتون  هيالري  اخلارجية  وزيرة  هو  رفيع  بتمثيل  فيه  تشارك 
وتوحيدها،  السورية  املعارضة  دور  تعزيز  وهو  ومساعدوها، 
وطرح أفضل الوسائل لتسهيل وصول املساعدات إىل الشعب 
السوري. إال أن اإلدارة تعمل، يف الوقت نفسه، على حنو فاعل 
امللتزمة  السورية، جمموعات وشخصيات مستقلة،  املعارضة  مع 
العلمانية  والدولة  والتعددية  الدميوقراطية  حنو  السلمي  التحّول 
اليت يقبل بها الشعب السوري. ومن شأن مؤمتر تونس تقديم 
فرصة أخرى جملموعات املعارضة للعمل معًا وتوحيد نظرتها إىل 

النظام اجلديد الذي تريده لبالدها.
3 ـــــ مل تفصح واشنطن حتى اآلن، على األقل، عن إقرار بوجود 
دون  من  ـــــ  مرارًا  حتدثت  وإن  سوريا،  داخل  مسلحة  معارضة 
ــــ عن سبل تزويد املعارضة السلمية السالح للدفاع  إجراءات جّديةـ 
إذ  وهي،  النظام.  به  يقابلها  الذي  العنف  وجه  نفسها يف  عن 
تتفادى اإلقرار بوجود معارضة مسلحة، ترمي إىل جتّنب تداعيات 
الدعم الروسي لدمشق الذي أقر باملعارضة املسلحة هذه، فرّبر 
املسلحني.  مناوئيه  لتصفية  والقسوة  العنف  إىل  جلوءه  للنظام 
بذلك تهمل اإلدارة أي موقف يستفيد منه الرئيس السوري يف 
محلته العسكرية لتربيرها، وحترص يف الوقت نفسه على التحّدث 
دائمًا وأكثر من مرة عن املعارضة السلمية، والرتكيز على دورها 
يف رسم مستقبل سوريا. وهي تلمس اآلن، أكثر من أي وقت 
مضى، الفروق البارزة بني معارضيت الداخل واخلارج، وبني أفرقاء 
معارضة الداخل القريبني من احلوار مع النظام والرافضني له بال 

شروط مسبقة.
ويف  األمريكية،  اإلدارة  داخل  املغلقة  الدوائر  أحاديث  أن  بيد 
وجود  تنكر  ال  االستخبارات،  ولدى  والدفاع  اخلارجية  وزارتي 
النظام. وال  الدائر مع  النزاع  مسلحني أضحوا جزءًا ال يتجزأ من 
ختفي اإلدارة قلقها من بطء مقدرة املعارضة السلمية على توحيد 
جهودها كي تكون جاهزة فعاًل لتسلم السلطة عند انهيار نظام 
األسد. ال ترى مناصًا من انهياره، إال أنها تنظر حبذر إىل قوة 

بدل  األسد،  حمل  احللول  من  ستتمكن  اليت  املسلحة  املعارضة 
املعارضة السلمية، عند سقوطه يف استعادة حتمية لتجربة انتقال 
السلطة يف ليبيا إىل املسلحني بعد مقتل زعيمها معّمر القذايف.

ــــ على وفرة اجلهود اليت تبذهلا يف ممارسة الضغوط على نظام  4ـ 
األسد، تشعر واشنطن يوميًا بأن دورها صغري يف إحداث تطور 
كبري يف سوريا، وهو يتضاءل أكثر. بالتأكيد يفّضل املسؤولون 
األمريكيون رؤية األسد خارج السلطة، ولكنهم غري قادرين على 
الوصول إىل هذا اهلدف يف مدى قريب، وال يسعهم إال ابتكار 
مزيد من الضغوط عليه. تدرك واشنطن وحلفاؤها أنهم فشلوا يف 
جملس األمن، إال أنهم جنحوا يف محل األمم املتحدة على تصويت 
138 دولة ضد الرئيس السوري، ومحل هذا التصويت أكثر من 
داللة: أوالها أنه أكرب مّما توقعته اإلدارة، وثانيها أنه أكد وقوف 
اجملتمع الدولي مبعظمه تقريبًا ضد العنف الذي ميارسه الرئيس 
السوري يف بالده. مع ذلك يتعّذر استثمار هذا التصويت أكثر 

من مغزاه املعنوي ليس إال .
ـــــ تنظر واشنطن بقليل من الثقة إىل اجليش السوري احلّر،   5
وتعتقد بأنه قريب جدًا من حركات ثوار منه إىل جيش نظامي، وال 
يعدو كونه إال صورة مطابقة للمسلحني الذين قاوموا الزعيم اللييب 
البالد إىل وضعها بني أيدي ميليشيات،  وأدت سيطرتهم على 
تتنازع النفوذ والسلطة ويبتز بعضها البعض اآلخر باملال. ال جيمع 
اجليش السوري احلّر بسائر أطراف املعارضة يف الداخل واخلارج 
التفاهم  غياب  بينهم  يفّرق  ما  أن  ولألسد،إال  للنظام  العداء  إال 
والتنسيق والتعاون، على حنو ُيشى أن يقود سوريا، بعد سقوط 
الليبية بسيطرة  الطريقة  على  فيها  الفوضى  تعميم  إىل  األسد، 

املسلحني الدائرين خارج فلك املعارضة السلمية.
اللتني تقودان محلة  والدوحة  الرياض  تتفق واشنطن مع  ـــــ   6
إسقاط األسد على احلاجة إىل أن يروا معًا نهاية الرئيس السوري 
للدول  املوازي  التهديد  إيران،  »تقزيم«  إىل  حكمًا  تؤول  اليت 
الثالث هذه. وتقول واشنطن، يف االتصاالت والتحرك املكوكي 
السعودي لديها، إن نظامًا كالذي يرأسه األسد، مشابه للنظام 
اإليراني، ال بد من أن ينتهي. وبإزاء استعجال الرياض تسليح 
اجليش السوري احلّر، تتساءل واشنطن عن سّر برودة تركيا حيال 
األزمة  يف  رئيسي  كالعب  ـــــ  وهي  سوريا،  يف  العنف  تفاقم 

السورية ـــــ ال يقوم بالكثري املطلوب منها.
التنبؤ  يسعه  َمن  األمريكيني  املسؤولني  بني  ليس  ذلك،  مع 
حبدود اخلط األمحر اليت حتمل تركيا على جتاوزه من أجل التحّرك 
من  األمريكيني  املسؤولني  ذلك  مينع  ال  السوري.  النظام  ضد 
ترداد عبارة قاهلا أمامهم دبلوماسي أوروبي عن الرّتيث الرتكي 
وهو يتوقع بداية حرب أهلية يف سوريا: تعتقد أنقرة أن النظام 
دفعة  كله  يتكّسر  أن  من  بد  ال  زجاج،  من  كبيت  بات  السوري 

واحدة.
ــــ تشري املراجعة املتأنية لإلدارة لواقع اجليش السوري النظامي  7ـ 
متماسكًا،  يزال  ال  أنه  إىل  لألسد،  بالوالء  يدين  يزال  ال  الذي 
وال يبدو من السهولة مبكان تفكيكه كما حصل يف ليبيا، عندما 
بعديدها  متكاملة  نظامية  جمموعات  اللييب  اجليش  عن  انفصلت 
وعتادها. ترى واشنطن أيضًا أن األشهر الطويلة املنصرمة من 
أحداث سوريا أظهرت فعاًل وجود جيش قوي يسيطر عليه األسد 
وضّباطه الكبار وحيفظون والءه للنظام والرئيس، يف حني أنه مل 
يكن لليبيا، يف واقع األمر، جيش، بل فرقتان يقود كل منهما 

جنال القذايف، إحداهما خلميس، واألخرى للمعتصم.

واشنطن تريد سقوط األسد وختشى َخلَفه

هدف واشنطن من مؤمتر تونس تعزيز دور املعارضة السورية 
وتوحيدها )أرشيف(

شربل حناس بات خارج السلطة أالربعاء. استعاد لغته اليسارية كاملة، 
من دون قفازات وال أقنعة. بات بإمكانه احلديث عن »الفاشستية« 
بكل راحة ضمري، وهجومه على التكتالت السياسية لن يتحّدد خبطوط 
»التكتالت  على  للنفخ  الشارع  إىل  الناس  ينزل  أن  يريد  محراء. 

الكرتونية«
نادر فوز

ليس على أجندة شربل حناس موعد مع اإلحباط أو فرتة للتأّمل. وقعت 
لتفاصيل  واٍع  بأنه  حوله  من  مجيع  ُيشعر  لكنه  استقالته،  »مأساة« 
األمور ومدرك ملا يدور حوله. حبث بعض من يف حميطه عن وقت 
ضائع الستيعاب األمور، وبعض آخر سقط يف صدمة استقالته. أما 

هو فال يريد أن ينأى بنفسه أو االبتعاد.
ابتسامته كانت عريضة وساخرة. نكاته وتعليقاته »تنّفس« عن األشهر 
الستة املاضية. بدا مرتاحًا مع الواقع اجلديد: باستطاعته اليوم وصف 
النظام بـ«الفاشي« وانتقاد »شراطيطه«. أصبح قادرًا على استعادة 
تاريخ نضال العمال يف لبنان والتذكري به. ميكنه الدعوة إىل مسريات 
احتجاج. بات بإمكانه احلديث عن سياسيني يشرتون ونقابيني ُيباعون. 

فّك شربل حناس قيوده.
التكتالت  كل  خنرق  بأن  كبري  و«أملنا  اليوم،  بعد  محراء  خطوط  ال 
السياسية ونفرض بأن ال حتكم البلد عصابات«. أي عصابات؟ »القصة 
تتخطى االصطفافات السياسية وأعمق من كل شيء«، أي هي أعمق 

من جهة تبّنته وأخرى عادته، اجلميع يف دائرة االّتهام واخلطر.
يف مكتبه يف منزله، وضع على الطاولة كتاب »احلركة النقابية يف 
لبنان، 1919 ــ 1946« جلاك كوالن. استعان بهذا الكتاب قبل حلظات 
من وصول الكامريات. استعاد بعض األمساء والتواريخ للحديث عن 
سقطوا  الذين  واجلرحى  والشهداء   1946 عام  الرجيي  عمال  إضراب 
يف فرن الشباك. قال ما معناه إن اتهامه بالتسبب بانقسام طبقي 
يعّد شرفًا له. وأنه ال خوف بعد اليوم: »ساعة ييفوننا بشارع ُسين 
شيعي، وساعة بأن املصارف ستفلس. هؤالء األشخاص لن ييفونا، 

كلهم كرتون بنفخة بيطريوا«.
بدا حناس بعيدًا جدًا عن اإلحباط أو اليأس، وقد تسّلح بوجود عشرات 
الشبان املؤيدين له. يؤكد أنه ليس يف عزلة وال يشعر بالوحدة، ما 
دفعه إىل دعوة الشباب إىل االعتصام: »من بكرا انزلوا على جملس 

النواب«.
إال سببًا  ليس  النقل  بدل  قرار  بوضوح.  األمور  تفسري  يريد حناس 
شكليًا لالستقالة، وما دفعه إىل هذه اخلطوة مفهوم تعامل احلكم مع 
هذه القضايا. فـ«قصة بدل النقل هي قصة إما يهاجر الشباب أو يتم 
ترويضهم إذا قبلوا باللعبة«. وإن مل يوافقوا على األمرين، فاخليار 

الوحيد هو االحتجاج.
إىل الشارع منعًا حملاولة إعادة »الفاشستية« إىل البالد عرب توحيد »ما 
يسمونه هيئات اقتصادية وما يسمونه قيادة احتاد عمالي«. يسخر 
العمال:  متثيل  ومّدعي  العمل  أرباب  حتالف  ظاهرة  من  بشدة  حناس 
»قّدم الطرفان الشكوى نفسها ضد وزارة العمل، هل حصل يف تاريخ 
البشرية أن من يدافع عن العمال وعن أرباب العمل يقدم شكوى ضد 

جهة واحدة؟«.
كالمه يؤكد أنه ال يريد االنكفاء. حيتفظ شربل حناس يف مكتبه بلوحة 
العمل«. أضاف  »شربل حناس، وزير  الوزراء.  تعريف له يف جملس 
الوزير وائل بو فاعور، خبط يده، على تلك اللوحة »العامل عمايل«، 
اقرتاحه إصدار قرار  العمل املستقيل  أن عارض بشراسة وزير  بعد 
لدعم الفقراء. يعتّز حناس بهذه الصفة اجلديدة، فمن هذه »العمايل« 
رفضه »حتويل الظلم قانونًا«. يعطي مثاًل »منذ 60 سنة احتلت إسرائيل 
وال  سنة   16 »ال  يضيف:  قانونًا«!  االحتالل  أصبح  فهل  فلسطني، 

ستني سنة، طويلة على رقابهم كلهم«.
معه.  للتضامن  مساًء  منزله  يف  زاروه  من  عشرات  حناس  يشارك 
قّلة حضروا أمس بعدما مجع بعضهم بعضًا بعد ظهر أمس. صفقوا 
له، التقطوا صورًا معه، عربوا له عن استيائهم مما حيصل. معظمهم 
ويساريون  هم شيوعيون  الفلسطينية.  بالكوفيات  حضروا حمّصنني 
أتوا إىل األشرفية على وقع »نشيد الثورة«. غاب الربتقاليون. زيارة 
خاطفة للنائب غسان خميرب الذي جلس يهّز رأسه موافقًا على كل ما 

يقوله حناس.
يف صالون »آل حناس« دخل شاب عشريين وحده. انتظر دوره بصمت 
لالقرتاب من الوزير. وما إن سنحت له الفرصة، عّرف عن نفسه: »أنا 
حضر  X، من التيار الوطين احلر، وأنا أحتّج على ختّلي اجلميع عنك«. 
الشاب من الشمال، من قرية ساحلية يف البرتون للتعبري عن رفضه 

ختّلي تكتل التغيري واإلصالح عن حناس.
ُيفاجأ الشاب حني يسمع أن أيًا من »العونيني« مل حيضر. »ما يف حدا 
من التيار؟«، يسأل. يلتف على نفسه ويسأل من جديد: »كل هؤالء 
حالة  عن  وضوح  بكل  يتحدث  »خسارة«.  يعّلق:  نعم.  شيوعيون؟«، 
عونية تعارض قرار تكتل التغيري واإلصالح التخلي عن حناس. يقول 
إّن الفايسبوك يعّج بالعونيني املستائني واملؤيدين للوزير حتى بعد 
استقالته. أين هم هؤالء؟ هم يعّلقون بإجيابية على دعوة حناس إىل 

التظاهر على أبواب جملس النواب ويكتفون بالدعم اإللكرتوني.
يف  االنتصار  كؤوس  فرفعت  حناس،  استقالة  ُقبلت  أمس  مساء 
عّلق  إذ  بذلك؛  يوحي  اخلوري  ناظم  الوزير  كالم  اجلمهوري.  القصر 
على االستقالة بكونها »مهدت الطريق حللحلة األمور ومعاودة انعقاد 
جلسات جملس الوزراء«. إذًا، هي فرحة مزدوجة. اجللسات يف طريقها 

إىل االنعقاد، ومل يعد مثة »عامل عمايل« فيها.
مل يَر ناظم اخلوري ما رآه الوزير غازي العريضي الذي سّجل لنحاس 
»كل احرتام وتقدير حلفاظه على االنسجام مع نفسه حتى آخر الطريق، 
أّن  إال  شجاعة«.  ويتطلب  وتصرفه  وموقفه  اقتناعاته  يؤكد  وهذا 
يلّبون دعوة حناس  إذا كان مثة شجعان قد  ما  العريضي مل يسأل 

للنزول إىل الشارع واالحتجاج على جملس النواب واحلكومة معًا.

»الرفيق شربل«: أسقطوا الفاشستية يف الشارع
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ذخرية القديسة فوستينا:«رسولة الرمحة اإلهلية« ستجوب كل 
أسرتاليا مثبتة قدرة يسوع على شفاء مرضاكم

اآلالف هتفوا »هوشعنا ليسوع الحي«
وعلت الصيحات »يا يسوع، أنا أثق بك« وسط هتافات 

التأكيد
منذ  البطرسية  الكنيسة  يف  حيا  ومازال  كان  يسوع   

األزل وحتى انقضاء الدهر...
 يسوع أجرى معجزات روحية وجسدية جمة من خالل 

ذخرية ألقديسة فوستينا »رسولة الرحمة اإللهية«
يمر  أن  ينبغي  بأبواب رحمتي!!!  يمر  أن  يريد  »من ال 

بأبواب عدالتي«
ما أعظم السالم مع يسوع الحبيب!!!

الكنيسة  يف  بأنفسكم  للحقيقة  واشهدوا  تعالوا   
السادسة  الساعة  السبت  هذا  امللكية  الكاثوليكية 

مساء

ذخرية القديسة فوستينا يف إطاللتها املقدسة
تقاطر املصلون من كل حدب وصوب ملالقاة 
مصحوبة  فوستينا  احملبوبة  قديستهم  ذخرية 
منها  طلب  اليت  اإلهلية«  الرمحة  »رسم  بلوحة 
يسوع املسيح أن تضع عليها الكتابة التالية: 

»يا يسوع، أنا أثق بك« وقال هلا:
 »إني أرغب يف أن تكرم هذه الصورة يف العامل 
أمجع. أعد كل نفس تكرم هذه اللوحة بأنها لن 
أعدائها يف  على  باإلنتصار  أعدها  تهلك، كما 
هذه احلياة وخباصة عند ساعة موتها. أنا أدافع 
عنها بذاتي كمجدي اخلاص«. فإذا كان يسوع 
املسيح هو السائل الطالب، بشهادة الكنيسة 
البطرسية، ملاذا ال تنفذون الطلب مجيعا بكل 
على  تنتصروا  أن  تريدون  أال  وإميان؟   ثقة 
املمات؟  بعد  وحتى  احلياة  هذه  يف  األعداء 
اخلاص؟  جمده  أتباع  تكونوا  أن  تريدون  أَوال 
الشرير  العامل  غلب  يسوع  ختافوا  ال  إذن، 
باب  لنا  وفتح  الطاهر  بدمه  وافتدانا  الفاسد 
السماء. ال ختافوا! راجعوا مثل القاضي الظامل 
ومثل الفريسي والعشار يف لوقا )13-1/18( 
وتقدموا مع العشار مرددين »اللهم ارمحين أنا  

اخلاطئ!«
»رسولة  فهي  فوستينا  القديسة  اىل  »تعالوا 
متواضعة  بولونية  راهبة  وهي  اإلهلية«  الرمحة 
من راهبات سيدة الرمحة يف فرصوفيا. ولدت 
بإلتزامها  متفوقة  لكن  جدا  وضيعة  عائلة  من 
املطلق يف تعاليم الكنيسة الكاثوليكية. أجرى 
القدرة  يسوع بشفاعتها معجزات فائقة حدود 
يريد  ال  »من  قائال:  خاطبها  يسوع  البشرية. 
أن مير بأبواب رمحيت!!! ينبغي أن مير بأبواب 

عداليت«.
صورة   ترسم  أن  منها  طالبا  يسوع  خاطبها 
يسوع  »يا  عبارة  حتتها  وتضع  اإلهلية  الرمحة 
أن  اإلنسان  يدركه  ال  ما  »لكن  بك.  أثق  أنا 
كيف أثق إن مل أقم بأعمال رمحة جتاه القريب 
القدس  الروح  والصالة؟؟؟  كالعمل،الكلمة 
»إذا مسعتم صوت يسوع، فال  قائال  يناديكم 

تقسوا قلوبكم« )مز11/94- 8( 

أكثر من أعجوبة  شفاء يف يومنا الحاضر..... 
مورين  شفاء  صحة  تثبيت  مت  السابق  يف   -
ديغان السيدة األمريكية بعد دراسات األحبُاث 
الطبية املطولة والدقيقة والتأكيد بأن الشفاء 
مت بأعجوبة خارقة  قوانني الطب والتكنولوجيا 
احلديثة يف كل أحناء العامل؛ عندئذ مت  تقديس 
الراهبة »القديسة فوستينا« على يد البابا يوحنا 

بولس الثاني )الطوباوي حاليا(.
- كما حصلت سابقا أعجوبة خارقة لسيدة تعاني 
من مرض السرطان حبضور إبنها التابع للسلك 
قيامه  أثناء  وذلك  أسرتاليا  خارج  الدبلوماسي 

بزيارة تفقدية ألمه املريضة. إليكم القصة: 
ابنها هذا وامسه  املريضة،  السيدة  ثالثة  كنا 
الكاتبة  كانت  السطور.  هذه  وكاتبة  طوني 
يدها طفلها  وعلى  مريم  العذراء  حتمل صورة 
يسوع املصنوعة يف روسيا، قدمها طوني اإلبن 

كعربون أول لقاء تعاريف شخصي بينه وبني 
الكاتبة. وعندما كانت الكاتبة تتحدث عن هذه 
الصورة العجائبية اليت رشحت سابقا زيتا مقدسا 
أثناء وجود مرينا الصوفانية يف لبنان، سوريا 
وأسرتاليا بشهادة الكنيسة... وبصورة مفاجئة 
غطت السيدة يف اخنطاف ملدة دقيقتني، قطعت 
أنفاسها كليا وتوقفت عن شهيقها وزفريها. 
وفجأة عادت حلالتها الطبيعة قائلة: »يا اهلي 
أين كنت أنا وإىل أين ذهبت؟« وابتدأت تفرك 
على   ”J“حرف يوجد  وصاحت  يدها...  كف 
تسمرت يف  أنا   !!!”Jesus“ معناه  هذا  يدي 
مكاني متابعة الصالة الذهنية وجاء دوري بقطع 
األنفاس... أما طوني فهرع إىل الكامريا وأخذ 
يصور ذراع أمه... وطلب من الكاتبة أن تتقدم 
وتبدي رأيها... فنهضت مرتبكة متسائلة إذا 
كانت هذه السيدة مبتلية رمبا بعوارض مرضية 
نظرت  وفجأة  إبنها طوني؟؟؟  بال   فما    ...
مستطلعة إىل ذراع السيدة وهنا واحلق يقال 
أن الكاتبة هي اليت أصيبت بعوارض اإلرتباك 
»صليب  املسيح  صليب  كان  عاينت!!!  ملا 
مار  رهبنة  )أي  اللبنانية«  املارونية  الرهبانية 
يدها  كف  فوق  ذراعها  على  منقوشا  شربل( 
مباشرة. بسرعة أخذت صورة للصليب بواسطة 
الثالثة  صلى    .”Mobile“أل تلفون  كامريا 
رئيس  إىل  الشاهدة  أسرعت  وفورا  املسبحة 
دير مار شربل يف سدني األب الدكتور أنطوان 
لتقوم  الكنيسة  يد  يف  احلادثة  لتضع  طربيه 

باإلجراءت املطلوبة.  
ساوث  نيو   Granville غرانفيل-  يف  أيضا   -
خارقة  شفاء  معجزات  حصلت  ويلز-أسرتاليا 
العائلة  كنيسة  يف  الفائت  األحد  نهار  عدة، 

املقدسة. 
يقول أحد أصحابها »كنت أعاني أوجاعا مربحة 
أصبحت  واآلن  اخلبيث،  السرطان  مرض  من 
بصحة ممتازة بعد أن شفاني يسوع من خالل 
ملسي ذخرية القديسة فوستينا«. فأجبته بفرح 
»اجملد هلل يف العلى وعلى أألرض السالم ويف 
خلق  ودماثة  بلطف  سألين  املسرة«.  الناس 
وهل ستذيعني اخلرب على املأل؟ أريد أن أعلن 
للجميع عن ثقيت املطلقة بيسوع املسيح وإمياني 
بأن الشفاء مت بقدرته اإلهلية... وهنا قاطعته 
جميبة  ال، ال، ال...عذرا لن أنشر اخلرب اآلن... 
ثار  أن... تعجب،  الفور بعد  امحر وجهه على 
وغضب... أال تذيعون إال أخبار احلرب والقتل 
ال...سالم  عزيزي  يا  ال  فأجبته  والدمار؟...  
من  إذن  يلزمنا  وثانيا،  أوال،   معك  املسيح 
اخلاصة  املسائل  هذه  مثل  نشر  الكنيسة يف 

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

بالكنيسة...  وهنا ثار غضبه جمددا... وسألين 
متعجبا: هكذا إذن؟؟؟ من أين أنت قادمة؟؟؟ 
وهل الذين ينشرون دعايات احلفالت الراقصة 
وغريها يف مواقف الكنيسة يأخذون اإلذن من 
الكنيسة... وهل مجع التربعات والدوالرات... 
وهنا وقبل أن يتابع حديثه  قاطعـت سذاجته 
الدواعي  له  شارحة  عاليا  صوتي  ورفعت 
واألسباب املتوجبة علينا بالرتيث، ريثما جتري 
الفحوصات  حلقائق   تقصيها  متابعة  الكنيسة 
عن  له  مؤكدة  للمريض...  اخلاصة  الطبية 
أوامر  بعد  اخلرب  بنشر  واألكيد  الثابت  عزمي 
دماثته  عادت  وهنا  حتما.   املطاعة  الكنيسة 
حمياه  على  واسعة  ابتسامة  واعتلت  ومرحه 
املختص  الطبيب  إىل  مسرعا  وركض  اخلجول 
واملستشفى للحصول على تقارير طبية تثبت 
ما   ...« مرددا  منه  طلبت  كما  الشفاء  صحة 
وأنفذ  املارونية،  بكنيسيت  ألتزم  ماروني  أنا 
عينني  تكرم  الكاتوليكية...ما  الكنيسة  أوامر 
أوامرها  أن  وأؤكد  طلبها  سأنفذ  الكنيسة! 

مطاعة أيضا«. 

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

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

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

الثالث تلخص كمال فعل الرمحة«

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

يسطع شعاعان، أألول أمحر والثاني أبيض.
ونفسي  يسوع،  بسيدي  بصمت  أحدق  كنت 
يعرتيها اخلوف والفرح معا، بعدها قال لي: 

- »أرمسي لوحة مبا ترين وضعي عليها الكتابة 
أرغب  إني  أثق بك«.  أنا  »يا يسوع،  التالية: 
أمجع.  العامل  الصورة يف  هذه  تكرم  أن  يف 
لن  بأنها  الصورة  هذه  تكرم  نفس  كل  أعد 
تهلك، كما أعدها باإلنتصار على أعدائها يف 
أنا  موتها،  ساعة  عند  وخباصة  احلياة  هذه 
بذاتي كمجدي اخلاص«. ومسعت  أدافع عنها 

فوستينا صوتا داخليا يقول:
- »هذان الشعاعان هما الدم واملاء. فالشعاع 
األبيض يرمز اىل الدم الذي يطهر النفوس، 
والشعاع األمحر يرمز اىل الدم الذي هو حياة 
أعماق  من  فاضا  الشعاعان  هذان  النفوس. 
رمحيت ملا طعنوا حبربة قليب على الصليب«. 

- »يا ابنيت كلمي العامل كله عن رمحة قليب. 
رمحيت  يف  التعمق  مجعاء  اإلنسانية  لتعلم 
بعدها  األزمنة،  آلخر  عالمة  إنها  الالحمدودة، 
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«. 
أعلى  إىل  الرتقي  خاطئ  أكرب  »باستطاعة   -
برمحة  فقط  يثق  إنه  لو  القداسة  درجات 

قليب«.

الكنائس املتبقية لزيارة الذخرية يف سدني
يسوع املسيح تألأل نورا يف إحدى الكنائس فور 

وصول الذخرية إىل سدني!!!  
كنائسكم  يف  األعجوبة  هذه  ستتكرر  هل 
أعاجيب  ستحصل  هل  بأنفسكم؟؟؟  لتشهدوا 

شفاء ؟؟؟ هذا بعلم اهلل وحده...
أمل حتصل معجزات شفاء  عديدة  مذكورة يف 

اإلجنيل املقدس؟؟؟
كنائسه، يف  حي يف  يسوع  أن  تؤمنون  أال   
يومنا احلاضر كما وعد »أنا معكم إىل انقضاء 

الدهر«
 وبإستطاعته تكرار ما حصل يف عام 33-30 

من حياته الزمنية على هذه األرض ؟؟؟ 
تعالوا... وصلوا بإميان مطلق مرددين:

“Jesus I Trust in You  »يا يسوع أنا أثق بك
وأتركوا الباقي على رمحة يسوع...

يريد  ال  فوستينا:«من  للقديسة  يسوع  قال 
بأبواب   أن  مير  ينبغي  بأبواب رمحيت،  أن مير 

عداليت«

 First Class Relic“ of St Faustina ”The«
»Apostle of Divine Mercy

 Venues and dates of the visits

 St John the Beloved Melkite, 80  .1
Waterloo Rd Greenacre, Sat.  25 Feb at 6pm
 St Patrick Cathedral, 1 Marist  .2
Place, Parramatta, Sunday, 18 March at 6pm
 Our Lady Queen of Peace, 198 Old  .3
Prospect Rd, Greystanes, Sat. 17 Mar at 6pm
 St Mary Cathedral, Sydney,  .4
 Date and time will be announced
......................soon

يسوع  لرمحة  حيا  شاهدا  تكون  أن  تريد  هل 
الالحمدودة ؟

القديسة  ذخرية  من  والتربك  للصالة  تعال 
فوستينا!

 شفى اهلل مرضاكم روحيا وجسديا
عذرا وشكرا سلفا ال تقبل التربعات مطلقا 

 ST FAUSTINA RELIC FROM
KRAKOW POLAND

إعداد د. ترييزا حرب
رئيسة أكاديميا الفكر اللبناني
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سليم  القاضي  أنه  )ترّدد  العمل،  وزارة  يف  حناس  شربل  املستقيل 
جريصاتي(، فيما أفادت مصادر السرايا احلكومية أنه سيجري اختيار اسم 

من بني أمساء عدة اقرتحها العماد ميشال عون.
ميقاتي: عودة اجللسات

التاسعة  عند  سيلتئم  الوزراء  جملس  إن  ميقاتي  جنيب  الرئيس  وقال 
والنصف صباح بعد غد االثنني، يف قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال 
األعمال سريكز على معاجلة مسائل مرتاكمة  أن جدول  سليمان، موضحًا 
لتسيري املؤسسات وشؤون الناس، ومشريًا إىل أنه سيدعو اىل عقد جلسة 

أخرى للحكومة يف حبر األسبوع املقبل.
وعما إذا كان سيعاود طرح موضوع التعيينات اإلدارية الذي كان قد دفعه 
اىل جتميد انعقاد جملس الوزراء، قال: حنن منر حاليًا يف جو ودي وال أريد 
أن أبدأ املرحلة اجلديدة بالتصلب.. هناك حلحلة يف ملف التعيينات، وحنن 

نعمل على إنضاجه بهدوء، بعيدًا عن التشنج والتوتر.
وتعليقا على ما حصل يف جلسة جملس النواب أمس االول، أبدى ميقاتي 
ارتياحه اىل النتيجة اليت خلصت إليها اجللسة، معتربا انه كان من املفيد 
تأجيلها لبعض الوقت بغية السعي اىل حتقيق التفاهم حول بعض النقاط، 
فأنا ضد الكسر والتحدي، واألولوية يف هذه املرحلة جيب ان تكون للحفاظ 

على االستقرار، يف ظل الفوضى اليت تضرب املنطقة.
وأوضح انه يؤيد ان يتم التعامل مع مبلغ الـ11مليار دوالر اليت أنفقتها 
احلكومات السابقة على قاعدة حتديد سقف النفقات، وفق ما يصح على 
الـ8900 مليار لرية اليت أنفقتها حكومته، مضيفًا: ما حيق لي حيق لغريي 
عمال مبنطق الدولة، علما ان املطروح حتديد »سقف اإلنفاق«، وهذا ال يعين 
بتاتًا إعطاء براءة ذمة ألحد، وبالتالي فان حتديد سقف النفقات بالنسبة اىل 
مبلغ الـ11مليارًا ال حيول دون ان يطلب البعض التدقيق يف أي نفقة غري 
شرعية وإخضاع املسؤول عنها اىل املساءلة واحملاسبة، ولكن هذا شيء 

وما حنن بصدده حاليًا شيء آخر.
جملس النواب

وكان اخللل يف اجلهوزية الربملانية لدى األكثرية خالل جلسة جملس النواب 
أمس االول قد أدى اىل »إهداء« األقلية املتمثلة يف نواب 14 آذار فرصة 
بانسحاب  املستقبل  كتلة  ترمجته  السياسي«،  »الدالل  من  نوع  ملمارسة 
معظم أعضائها من اجللسة رفضًا حملاولة استثناء مبلغ الـ11مليار دوالر 
من الصيغة املطروحة لقوننة إنفاق الـ 8900 مليار لرية اليت طلبت حكومة 
ميقاتي إجازة بصرفها، علمًا ان الرئيس بري ربط قراره رفع اجللسة حتى 
األمر  حول  تسوية  إجياد  امام  اجملال  إفساح  برغبته يف  املقبل،  آذار   5
وجتنب إحداث شرخ وطين بعد انسحاب فريق معني من اجللسة، مبعزل عما 

إذا كان النصاب الربملاني متوافرًا أم ال.
ومع تأجيل اجللسة، يكون العماد عون قد فقد مبكرًا ورقة استقالة شربل 
ولتكتله  له  اللذان يشكالن مكسبًا  املشروعان  ان مير  من دون  حناس، 
واملتعلقان بقوننة بدل النقل وتغطية االعتمادات اإلضافية )8900 مليار 
انه  اىل  يطمئن  حتى  إضافية  أيامًا  ينتظر  أن  عليه  ان  يعين  ما  لرية(، 
حصل على »دفعة أوىل« من مطالبه، اىل حني ان تكتمل صورة التعيينات 

اإلدارية.
رفض  اجللسة  خالل  مطولة  مطالعة  السنيورة  فؤاد  الرئيس  قدم  وبينما 
فيها أي حماولة لتشريع اإلنفاق يف العام 2011 من دون تشريع الصرف 
2010، ألن كل ما جرى انتقاده بني العامني 2006  خالل السنوات 2006 – 
و2010 جرى اعتماده مع حبة مسك خالل العام 2011، اعترب عون ان »الـ11 
أحد  فال  قيد،  أي  يف  مسجلة  غري  هي  عنها  يتكلمون  اليت  دوالر  مليار 
سجلها، وال أحد يعرف عنها أي شيء، وهم ال يريدون تقديم أي كشف 
حساب، وأنا أطالب كل الشعب اللبناني أن يطرد يف االنتخابات كل أولئك 

الذين يرفضون القيام بكشف حساب«.
أن  إال  النور،  يبصر  لرية مل  مليار  الـ8900  أن مشروع  من  الرغم  وعلى 
مشروعًا أكثر أهمية بالنسبة للناس، ختطى عقبة االعرتاضات أمس، فنجح 
بشقيه  املازوت  عن  املضافة  القيمة  على  الضريبة  رفع  بإقرار  اجمللس 

االمحر واالخضر بشكل دائم.
بري: فرصة إضافية

من ناحيته، قال الرئيس نبيه بري إنه ليس راضيًا من حيث املبدأ عن 
الطريقة اليت تصرف بها البعض خالل جلسة جملس النواب أمس االول، 
معتربًا ان انسحاب بعض النواب مل يكن مربرًا ألن هناك فارقًا بني وضعية 
مشروع تغطية إنفاق مبلغ الـ8900 مليار لرية املقدم من حكومة الرئيس 
طلب  على  بناء  بندًا  بندًا  أوجه صرفه  تفنيد  جرى  والذي  ميقاتي  جنيب 
فريق 14 آذار نفسه، وبني مبلغ الـ11 مليار دوالر الذي أنفقته احلكومات 
السابقة وال نعرف بعد كيف صرف من دون أن أوجه حتى اآلن أي اتهام 

مسبق بهذا الصدد.
وأضاف: برغم ان حماولة ممارسة الضغط عرب االنسحاب مل تكن موفقة، 
إال انين وحرصًا على التوافق ومنعًا الي شرخ وطين، قررت رفع اجللسة 
حتى 5 آذار املقبل، بعدما ملست ان النواب املنسحبني هم من لون معني، 
وذلك حتى ال أكرر اخلطأ الذي ارتكبه غريي عندما متسك حبكومة خرج منها 

وزراء من لون حمدد.
للتفاهم من خالل تشكيل جلنة من  انه سيعطي فرصة  بري  أوضح  وإذ 
كل الكتل تتوىل النظر يف القضايا اخلالفية املطروحة على جدول أعمال 
اجمللس النيابي، أكد ان اجللسة املقبلة ستأخذ مداها وال بد من ان ُيبت 

خالهلا مبشاريع واقرتاحات القوانني احملالة اىل اجمللس.
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مدينة محاه إن قوى االمن السورية قتلت بالرصاص 13 رجال وصبيا من 

تتــمات

Saturday 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

عائلة واحدة حتمل اسم عائلة رياض االسعد قائد »اجليش السوري احلر« 
بعدما أمرتهم بالوقوف صفًا واحدًا يف قرية كفر الطون التابعة حملافظة 

محاه.
»اصدقاء سوريا«

وأظهرت مسودة بيان ان مؤمتر »اصدقاء سوريا« سيدعو القوات السورية 
اىل وقف النار للسماح جلماعات املساعدات الدولية بالوصول اىل املناطق 
والغذاء. وكشف  الدواء  فيها  ينفد  واليت  العنف  جراء  من  االشد تضررا 
مسؤولون امريكيون واوروبيون وعرب على هامش مشاركتهم يف مؤمتر 
حول الصومال يف لندن امس االول، ان مؤمتر »اصدقاء سوريا« قد ميهل 
االسد 72 ساعة لتنفيذ وقف للنار حتت طائلة فرض عقوبات جديدة مل 

يكشفوا طبيعتها على نظامه.
شرعيًا  ممثاًل  السوري  الوطين  »اجمللس  بـ  البيان  مسودة  و«تعرتف« 
مل  عبارة  وهي  السلمي«  الدميوقراطي  التغيري  اىل  الساعني  للسوريني 
وتطالب  لالسد.  معارضة  جمموعة  ألبرز  الكامل  التاييد  حد  اىل  تصل 
»بالسماح لوكاالت املعونة اإلنسانية بايصال سلع وخدمات ضرورية إلغاثة 
كل  مع  االرتباط  »زيادة  على  وتوافق  العنف«.  من  املتضررين  املدنيني 
عناصر املعارضة السورية وتقديم الدعم العملي« هلا. وتعرب عن »خيبة أمل« 
ألن جملس األمن مل يتمكن من املوافقة على اقرتاح جلامعة الدول العربية 
انتقالية.  حكومة  مع  للتفاوض  نائبه  اىل  صالحياته  بنقل  األسد  يطالب 
وتشجع كذلك اجلامعة العربية على معاودة مهمة املراقبني اليت تعرضت 
النتقادات كثرية واليت أوقفت يف كانون الثاني بعد تصاعد العنف يف 
سوريا. وأبدت استعداد اجملموعة »ملساعدة اجلامعة العربية للحصول على 
عدد أكرب من املراقبني وتدريب ومساعدة فنية بدعم من االمم املتحدة«. 
اليت توصف  السياسية  اخلطوات  »لفرض جمموعة من  اجلهود  ان  وقالت 

بأنها إصالحات لن حيل األزمة«.
وتركيا  املتحدة  الواليات  بينها  دولة   70 حنو  احملادثات  وستشارك يف 
ودول عربية واوروبية تريد من االسد التخلي عن السلطة، لكن روسيا 
جمللس  قرارين  الحباط  »الفيتو«  النقض  حق  استخدمتا  اللتني  والصني 
االمن عن سوريا اعلنتا انهما لن حتضرا املؤمتر. وكررتا رفضهما التدخل 

يف الشؤون الداخلية لسوريا.                         
كلينتون

للخارجية  وزراء  مع  اجتماعها  عقب  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  وصرحت 
ومسؤولني من اكثر من 12 دولة يف لندن: »ستكون هناك قوات معارضة 
مؤهلة بصورة متزايدة. سيجدون من مكان ما... وبطريقة ما... الوسائل 
للدفاع عن انفسهم وكذلك بدء اجراءات هجومية«. واضافت: »من الواضح 
بالنسبة الي أنه ستكون هناك نقطة حتول. امتنى ان تأتي آجال وليس عاجاًل 
كي يتم انقاذ املزيد من االرواح... ولكن ليس لدي أدنى شك يف ان 

مثل هذه النقطة ستاتي«.
وقالت ان »الرأي التوافقي للجامعة العربية وكل االخرين الذين يعدون هذا 
املؤمتر هو أن اجمللس الوطين السوري يتمتع بتمثيل ذي صدقية، وتاليًا 
فانه سيشارك« يف املؤمتر. و«نالحظ ان االنشقاقات يف ازدياد، ونشهد 
ضغوطًا على النظام، هناك املزيد من االدلة على ان بعض املسؤولني 

داخل احلكومة السورية بدأوا يأخذون احتياطاتهم، وخيرجون أمواهلم وافرادًا 
من عائالتهم، ويبحثون عن طرق للخروج«.

وتعليقًا على قرار الصني عدم املشاركة يف املؤمتر، قال تونر ان حكومته 
وقلل شأن  السوري.  الشعب  جانب  اىل  الصني  تقف  ان  تفضل  كانت 
دولة ستشارك   70 أن  اىل  مشريًا  املؤمتر  والصني يف  روسيا  مشاركة 
فيه. واشاد خبطة جامعة الدول العربية املتعلقة بعملية االنتقال اىل سلطة 
بديلة، معتربًا ان ذلك سيبعث »برسالة قوية« اىل االسد من جريانه عن 

»ضرورة ان يسمح مبثل هذه العملية االنتقالية«. 
طهران: االسد لن يسقط

■ يف طهران، اكد املستشار الديبلوماسي ملرشد اجلمهورية االسالمية آية اهلل 
علي خامنئي، علي اكرب والييت ان »اجلهود لقلب احلكومة السورية لن تؤدي 
اىل نتيجة وخط اجلبهة )الذي يضم سوريا وايران و«حزب اهلل« اللبناني( 
يف مواجهة النظام الصهيوني لن يزول«. واضاف: »مبساعدة العرب... 
استهدفت الواليات املتحدة النقطة االكثر حساسية يف حمور املقاومة )ضد 
اسرائيل( ونسيت ان ايران والعراق وحزب اهلل تدعم سوريا حبزم«. واشار 
»طهران  ان  على  لنظام دمشق. وشدد  والصني  روسيا  اىل دعم  ايضًا 
ستواصل دعم احلكومة السورية وستعارض الذين يتحركون ضدها«. واقر 
بأن »هناك مشاكل يف سوريا« لكن »احلكومة السورية تعرف ذلك وجتري 

اصالحات«.

29 هجوما يستهدف
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

»فرق  بقيادة  اهلامشي  طارق  العراقي  الرئيس  نائب  اتهام  بعد  تفجرت 
موت«.

وأشارت مصادر أمنية إىل مقتل 60، وإصابة حواىل 250، يف 29 هجوما، 
نتجت من 16 سيارة و8 عبوات وأربع هجمات مسلحة وقذيفة واحدة يف 

بغداد وحمافظات صالح الدين ودياىل وكركوك وبابل ونينوى.
وانطلق اليوم الدموي بانفجار سيارة يف حي الكرادة يف بغداد، ما أسفر 
عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 27. ووقع انفجاران آخران يف الكرادة، 

أحدهما بسيارة، أسفر عن مقتل شخص.
ويف الكاظمية قتل 6 أشخاص، وأصيب العشرات بانفجار سيارة. وقتل 
دورية  استهدف  للصوت  كامتة  بأسلحة  هجوم  يف  ثالثة  وأصيب  ستة 

للشرطة عند جسر الصرافية يف االعظمية.
انفجار سيارة استهدف دورية يف حي املنصور، ما  إن  الشرطة  وقالت 
أسفر عن مقتل شخصني. وانفجرت عبوتان يف حي الدورة، ما أدى إىل 
مقتل شخصني وإصابة تسعة. وأصيب مخسة يف انفجار عبوة يف منطقة 

التاجي.
ويف أضخم هجوم خارج العاصمة، قتل 7 أشخاص، وأصيب 33، بانفجار 
مدير صحة  أعلن  الدين،  بغداد. ويف صالح  بلد مشال  بلدة  سيارة يف 
احملافظة رائد اجلبوري أن مثانية أشخاص قتلوا، وأصيب 56، يف هجمات 
ستة  وقتل  مناطق.  مخس  استهدفت  رشاشة  وأسلحة  سيارات  بأربع 

وأصيب 11 يف مخس هجمات يف حمافظة دياىل.
استهدفتا  املدينة  وسط  سيارتني  بانفجار   25 أصيب  كركوك،  ويف 
دوريات للشرطة. وقتلت طفلة وأصيب 85، معظمهم من تالمذة مدرسة، 
يف انفجار سيارة قرب مدرسة ابتدائية يف بلدة املسيب جنوب بغداد. 

وقتل شخص جراء سقوط قذيفة هاون يف حي الثورة غرب املوصل.
وقال رئيس الربملان أسامة النجيفي، يف بيان، إن التفجريات »تهدف إىل 
إذكاء نار الفتنة بني أبناء الشعب العراقي، وترمي إىل إفشال عقد القمة 
العربية واملؤمتر الوطين العام«. ورأى أنها »تعطي إشارة واضحة إىل ضلوع 

جهات خارجية حتاول تصدير مشاكلها الداخلية إىل العراق«.
هذه  وراء  بالوقوف  القاعدة  تنظيم  اتهام  إىل  الداخلية  وزارة  وسارعت 
اهلجمات. وقالت، يف بيان، إن التفجريات »تأتي يف سياق سعي تنظيم 
القاعدة اإلرهابي لتوجيه رسائل إىل أنصاره بأنه ما زال يعمل يف األراضي 
العراقي بات مدركا أن تطورات الوضع  العراقية«. وتابعت ان »الشعب 

اإلقليمي والدولي تعكس بظالهلا السلبية على استقراره وأمنه«.

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

ملن يهمه االمر
بيان صادر عن رئيس اهليئة االدارية جلمعية القبيات اخلريية- هذا 

نصه
وردت انباء تفيد ان السيد نادر شاهني من مواليد القبيات ومدير 
ثانويتها سابقا ومقيم فيها منذ الوالدة قد أقدم على بيع قطعة 
ارض حرجية تبلغ مساحتها 50 ألف مرت مربع مببلغ قدره نصف مليون 
دوالر أمريكي لشخص من بلدة بزبينا وهذا الشخص باعها جمددا 

وبأقل من ساعة للمدعو خالد األسعد من بلدة عكار العتيقة.
السؤال هو ملاذا بيعت هذه األرض مببلغ كبري جدا  عن االراضي 

اجملاورة، وملاذا بيعت بهذه الطريقة السريعة واملبطنة؟
اجلواب معروف لدى اجلميع.

اوال: االستفادة املالية املشبوهة.
العيش  ضرب  فيها  مقصود  بطريقة  الشراء  عملية  ادخال  ثانيا: 

املشرتك بني القبيات وجريانها.
وعند شيوع اخلرب جتمهر االهالي بشكل عفوي مطالبني بفسخ عقد 
بالتحرك  الدين  ورجال  السياسية  الفعاليات  ومطالبني  الشراء 
السريع والفوري السرتداد االرض حقنا للدماء وحفاظا على العيش 

املشرتك بني القبيات وجوارها.
وبناء على مقررات السينودس وبيان البطاركة بعدم بيع االراضي 
أشخاص  وراء  االجنرار  عدم  على  ومغرتبني  مقيمني  منا  وحرصا 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  نناشد  اخلبيثة  الصفات  معرويف 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك  وغبطة  سليمان  ميشال 
اراضي  بيع  عن  والتوقف  املهزلة  هذه  وقف  جمتمعة  واحلكومة 
اجدادنا ألي طائفة كانت، فواجبنا ووطنيتنا يدعواننا للوقوف صفا 
واحدا للحؤول دون تكرار هذه االمور والتكاتف والتضامن ملصلحة 

القبيات والوطن.
لذا حنن ابناء القبيات يف اسرتاليا نستنكر هذا العمل املدان ولن 
لنا وستبقى  اىل صاحبها فهي  االرض  تعود هذه  ان  اال  نرضى 
لنا يف القبيات، فيها ولدنا ومن اجلها منوت، فنحن محاة الوطن 
ودفعنا ما يكفي من دماء ابنائنا وشهدائنا حفاظا على وحدة لبنان 
فعلينا ان نكون متيقظني ملا حياك حولنا لقسمتنا وشق صفوفنا 

وهذا مبستحيل.
تقول السيدة فريوز فيك تعيش بال اسم بس ما فيك تعيش بال 

وطن.. لذلك اقتضى التنويه.. عاشت القبيات، عاش لبنان.0
رئيس جمعية القبيات الخريية- اسرتاليا
مروان عيسى

تضافر جهود ابناء القبيات لعدم بيع االراضي
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رياضة

)1ـ  متأخرين  فوزين  الفرنسي  ومرسيليا  السويسري  بال  حقق 
اإليطالي،  وإنرت  األملاني  ميونيخ  بايرن  على ضيفيهما  صفر(، 
االربعاء يف ختام ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا 

بكرة القدم.
يف املباراة األوىل على أرض ملعب سانت جاكوب بارك، انتظر 
مشجعو بال الدقيقة 86 ليسجل فالنتني ستوكر هدف الفوز بكرة 

بني قدمي حارس بايرن ميونيخ الدولي مانويل نوير.
خطف  فيلودروم«،  أرض »استاد  على  الثانية  املباراة  ويف 
الثالثة من  املهاجم الغاني أندري أيو هدف الفوز يف الدقيقة 

الوقت بدل الضائع برأسية إثر ركلة ركنية.
»يوروبا ليغ«

جرد مانشسرت سييت اإلنكليزي ضيفه بورتو الربتغالي من كأس 
»استاد  أرض  على  صفر(،  )4ـ  باكتساحه  ليغ«  »يوروبا 

االحتاد« يف إياب الدور الثاني.
وسجل االرجنتيين سريخيو اغويرو )1(، والبوسين إدين دزيكو 
)76(، واإلسباني دافيد سيلفا )84(، والتشيلي دافيد بيتزارو 

)86(، اهداف مانشسرت سييت الذي كان فاز ذهابا )2ـ1(.
مدافعه  ُطرد  الذي  بورتو،  فيها  اليت خيرج  االوىل  املرة  وهذه 
روالندو )77(، من هذه البطولة مبباراتي الذهاب واإلياب منذ 
املوسم 2000ـ2001 إذ جنح يف مشاركتيه التاليتني يف الفوز 
باللقب عام 2003 وعام 2011، وقد تواصلت عقدة بطل الربتغال 

على االراضي اإلنكليزية حيث مل حيقق اي فوز حتى االن.
خيبة  املمتاز،  االنكليزي  الدوري  متصدر  عوض  املقابل،  يف 
خروجه من دوري االبطال وواصل مشواره حيث يواجه احتمال 
مالقاة فريق برتغالي اخر وهو سبورتينغ لشبونة الذي يستضيف 

ليجيا وارسو البولندي )2ـ2(، ذهابا، اليوم.
وتقام اخلميس املباريات الـ15 االخرى، وابرزها بني جار سييت 
اهلولندي  امسرتدام  اياكس  وضيفه  يونايتد  مانشسرت  وغرميه 

على أرض ملعب »اولدترافورد«.
وقد حقق مانشسرت يونايتد عودة موفقة اىل الكأس االوروبية 
الدور  اىل  التأهل  حنو  الطريق  نصف  من  اكثر  وقطع  الثانية 
لقاء  )2ـ صفر( يف  داره  عقر  أياكس يف  على  بفوزه  الثالث 

الذهاب.
ويستعد الويلزي راين غيغز إلضافة إجناز اخر إىل سجله الرائع 
مع »الشياطني احلمر« عندما خيوض اليوم، يف حال قرر مدربه 

الكـؤوس األوروبيـة بكـرة القـدم

األبطال: فوزان متأخران لبال ومرسيليا على بايرن ميونيخ وإنرت
»يوروبا ليـغ«: مانشسرت سـييت يكتسـح بورتو وجيرده من اللقـب
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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

يتشرف
تيار املردة – أوسرتاليا

بدعوتكم لحضور مهرجانه السنوي
برعاية وحضور 

االستاذ طوني بك فرجنية
 

ممثال رئيس تيار املردة 
النائب سليمان بك فرنجية 
يف قاعة الويستيال الكربى 

 Bridge Street, 12
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

االسكتلندي اليكس فريغوسون اشراكه، مباراته الـ900.
وتبدو فرص الفريق اهلولندي االخر تونيت يف بلوغ الدور الثالث 
بعد  الروماني  بوخارست  ستيوا  يستضيف  عندما  ايضا  مرتفعة 
ان فاز على االخري ذهابا )1ـ صفر(، واالمر نفسه ينطبق على 
الذي يستضيف التسيو  اتلتيكو مدريد اإلسباني، بطل 2010، 
اإليطالي على أرض ملعبه »فيسنيت كالديرون« بعد ان حسم 
الذهاب )3ـ1(، يف اول مواجهة ملدربه االرجنتيين دييغو  لقاء 
عن  دافع  الذي  الفريق  »بيانكوشيليسيت«،  مع  سيميوني 

الوانه من 1999 حتى 2003.
وهنا الربنامج )بني قوسني نتيجة الذهاب وموعد املباراة بتوقيت 

بريوت(.
صفر(  )1ـ  الروماني  بوخارست  ستيوا   * اهلولندي  تونيت  ـ 

.)20.00(
)2ـ1(  الرتكي  سبور  طرابزون   * اهلولندي  أيندهوفن  ـ 

.)20.00(
)1ـ2(  الروسي  لوكوموتيف موسكو  بلباو اإلسباني *  اتلتيك  ـ 

.)20.00(
صفر(  )1ـ  اإلنكليزي  سييت  ستوك   * اإلسباني  فالنسيا  ـ 

.)20.00(
ـ كلوب بروج البلجيكي * هانوفر االملاني )1ـ2( )20.00(.

صفر(  ـ  )صفر  اإليطالي  أودينيزي   * اليوناني  باوك  ـ 
.)20.00(

)1ـ1(  البولندي  كراكوف  فيسال   * البلجيكي  لياج  ستاندر  ـ 
.)20.00(

ـ مانشسرت يونايتد اإلنكليزي * اياكس امسرتدام اهلولندي )2ـ 
صفر( )22.05(.

ـ اتلتيكو مدريد اإلسباني * التسيو اإليطالي )3ـ1( )22.05(.
ـ شالكه االملاني * فيكتوريا بلزن التشيكي )1ـ1( )22.05(.

صفر(  )2ـ  الربتغالي  براغا  سبورتينغ   * الرتكي  بشكتاش  ـ 
.)22.05(

ـ اندرخلت البلجيكي * ألكمار اهلولندي )صفر ـ1( )22.05(.
)2ـ2(  البولندي  وارسو  ليجيا   * الربتغالي  لشبونة  سبورتينغ  ـ 

.)22.05(
)4ـ  النمساوي  سالزبورغ   * االوكراني  خاركيف  ميتاليست  ـ 

صفر( )22.05(.

باتت االمارات على مشارف التأهل اىل نهائيات كرة القدم 
تارخيها،  يف  األوىل  للمرة   ،»2012 لندن  »أوملبياد  يف 
بفوزها االربعاء على أسرتاليا يف دبي بهدف وحيد لعمر عبد 
الرمحن )23(، بعدما قدم هلا العراق خدمة كبرية بفوزه على 
أوزبكستان )2ـ1(، الثالثاء، ما جعل اإلمارات تنفرد بصدارة 
 8( أوزبكستان  على  متقدمة  نقطة،  بـ11  الثانية  اجملموعة 

نقاط(.
اجلولة  يف  طشقند  يف  أوزبكستان  مع  اإلمارات  وستلعب 
األخرية يف 14 آذار املقبل ويكفيها التعادل للتأهل، علمًا أن 

العراق وأسرتاليا فقدتا فرصة التأهل.
ويف اجملموعة األوىل، تأهلت كوريا اجلنوبية اىل النهائيات 
للمرة التاسعة يف تارخيها، بفوزها على ُعمان )3ـ صفر(، يف 

مسقط، سجلها نام تاي هي )1(، وكيم )68 و72(.
صدارة  نقطة يف   11 اىل  رصيدها  اجلنوبية  كوريا  ورفعت 
 ،6 عند  وقطر  نقاط،   7 عند  عمان  رصيد  وجتمد  اجملموعة، 
حسن  سجلهما  الدوحة،  يف  )2ـ1(،  السعودية  على  بفوزها 
اهليدوس )44(، وناصر نبيل )78(، وللسعودية امحد عكاش 

)12 من ركلة جزاء(.
وتتنافس عمان وقطر على احتالل املركز الثاني يف اجملموعة 
خلوض امللحق مع صاحيب املركز ذاته يف اجملموعتني األخريني 
ويف  الواحدة  اجملموعة  بنظام  يقام  الذي  الثالث  الدور  من 
مدينة واحدة، على ان يتأهل بطلها ملقابلة رابع التصفيات 

االفريقية لتحديد املتأهل منهما اىل النهائيات االوملبية.
الشهر  من  عشر  الرابع  يف  واالخرية  السادسة  اجلولة  ويف 
مع  والسعودية  قطر،  مع  اجلنوبية  كوريا  تلعب  املقبل، 

عمان.
ويف اجملموعة الثالثة، اكتسحت اليابان ماليزيا )4ـ صفر(، 
يف كواالملبور سجلها هريوكي ساكي )35(، ويويا اوساكا 

)44(، وجينكي هاراغوتشي )55(، ومانابو ساسيتو )60(.
ورفعت اليابان رصيدها اىل 12 نقطة يف صدارة اجملموعة، 
يف  البحرين  أمام  خسرت  اليت  سوريا  امام  نقاط   3 بفارق 
عمان، وسجل للبحرين حممد الطيب )9 و88(، ولسوريا حممود 

املواس )85(. هدف سوريا.

تصفيات »أوملبياد لندن 2012«

اإلمارات على مشارف التأهل 
للمـرة األولـى يف تارخيـها
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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

حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
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McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®
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WATCH NOW ON  

AL JAZEERA  
SPORT CHANNEL

Subscribe Now!
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آجالي تقّرب  كالسهم 

الساري جرى  النهر  حبياض 

تالي صنٍف  من  حسناء 

آمالي ختدش  كانت  ما 

عالي فلك  يف  شفاف 

للباري تسجد  عنقاء 

عالي كتف  عن  الحت  قد 

سالي رمٍش  او  لعناٍق 

ناري افٍق  من  شالل 

افكاري قرطاسي  قلمي 

اثقالي حوامل  ألجرَّ 

اعمالي بوادر  اجين  كي 

اوصالي تقطع  بيضاء 

ازهاري لتقطف  فتحوم 

آثاري يتبع  جبناحه 

جاري نبٍع  من  ُيسقى  كي 

بأوتاري يهتّز  حلن 

أمثالي حيرق  مجٍر  من 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

مسّننٌة العني  ورموش 

منتشٌر وردٌي  افٌق 

خياطبها الشعر  هّدار 

عجبًا أالطفها  كنُت  لو 

عرٍش يف  جتلس  كانت  كم 

مرابضها الشمس  فضياء 

ضفائرها حبجاب  خطرت 

اطويها يدي  ارفق  لو 

جدائلها الليل  وسواد 

اسراري حوائج  خبأُت 

عجٍل على  الليل  ومشيت 

مقطوٍع بكٍف  واحوم 

عبثًا أخاطبها  ورفضت 

زهٍر من  حولي  امجع  كم 

نغٍم اىل  الطري  حّن  كم 

أمٍل على  الصبح  فيطري 

عزفْت مبا   الناي  وانني 

مرتعشًا بأرضي  فأبيُت 

تسجد للباري

Saturday 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

واحلزازيات  الغرائز  ان  يبدو 
القول  ميكن  حتى  او  الشخصية 
بقياديي حزب  تتحكم  ،اخذت  احلقد 
العمال، والذين كما يبدو مل يتعلموا 
يف  لزمالئهم  املدوية  اخلسارة  من 
انتخابات آذار املاضي يف نيو سوث 
ويلز، وحتى خسارتهم يف  االنتخابات 
الفيدرالية العام 2010 ، واليت اتت 
على  االكثرية النيابية للحزب الذي 
مع  اقلية  حكومة  لتشكيل  اضطر 
ومع  املستقلني،  النواب  من  ثالثة 
ادارة  اىل  ينصرفوا  ان  وبدل  ذلك 
شؤون البالد وتعزيز حظوظهم بالفوز 
التسرع  اصبح  القادمة  باالنتخابات 
مع  وبسياستهم  بهم  يتحكم  واهللع 

ظهور اي استطالع للراي.
باألمس ظهر اىل العلن ما كان يدور 
يف الغرف املغلقة، حيث بدأ تعداد 
رئيسة  من  لكل  املؤيدة  االصوات 
ومنافسها  غيالرد  جوليا  الوزراء 
املفرتض وزير اخلارجية كيفن راد، 
والذي مل يعلن حتى اآلن اقله علنًا 
على  غيالرد  جوليا  حتدي  نيته  عن 
زعامة احلزب ومن ثم رئاسة الوزارة 
اليت اطاحته منها غيالرد يف حزيران 

من العام 2010 . 
رئيسة  ان  األصوات  تعداد  أظهر 
 60 بدعم  حتظى  زالت  ما  الوزراء 
للحزب  املركزية  اللجنة  يف  مندوبًا 
)الكوكس( والذي يبلغ عددهم 103 
يدعمون  مندوبًا   26 وان  مندوب، 
بعد  يقرروا  مل  و17  راد،  كيفن 
الفريقني،  من  اي  ودعم  موقفهم 
لرئيسة  الداعم  الفريق  حسب  هذا 

الوزراء. 
راد  كيفن  يدعم  الذي  الفريق  أما 
فيقولون انه يتمتع بدعم ما بني 30 
اخرى  اعداد  وهناك  صوتًا،   40 و 
 51 بدعم  حتظى  غيالرد  ان  تقول 
مندوبًا وراد حيظى بدعم 31 ويبقى 

21 مندوبُا مل يقرروا موقفهم بعد.
اذا كانت هذه االرقام صحيحة فإن 
كيفن راد حيتاج اىل األصوات ال 21 
للفوز بفارق صوت واحد، وهذا االمر 
النزاع  تنامي  ظل  يف  مضمون  غري 
وبلوغه مرحلة غري مسبوقة، حيث مت 
تسريب فيديو يظهر فيه كيفن راد 
يف حالة عصبية يهدد ويشتم ويعود 
تاريخ هذا الفيديو الذي وضع على 
راد  تولي  فرتة  اىل  )اليوتيوب( 
بروس  اعترب  حيث  احلكومة،  رئاسة 
هوكر الذي يدير مؤسسة لإلتصاالت 
ومقرب  االنتخابية  احلمالت  وتنظيم 
التسريب   ان  العمال،  حزب  من 
حتقيق  بفتح  وطالب  خطرية  حادثة 
العامل  سي  بي  اي  )راديو  باألمر 
هذا اليوم 2012/02/20( ، هذا مع 
انتقدت من  ان جوليا غيالرد  العلم 
قام بتسريب اخلرب ونفت اي امكانية 
للوصول اىل وثائق رئاسة احلكومة، 
من جهته اعترب احمللل السياسي يف 
صحيفة )س م ه( بيرت هارتشر ان 
خدمة  اسدى  قد  الفيديو  من سّرب 
لفريق كيفن راد الذي كان يتحفظ 
يف  رغبته  إظهار  عن  تارخيه  حتى 
حتدي زعامة غيالرد، حتى ان نفس 
 2012/02/20 عددها  يف  اجلريدة 
وعلى صفحتها األوىل قالت ان راد 
على استعداد إلعطاء حقيبة اخلزينة 
الرئيسي  والداعم  اعدائه  أللد 
اذا  شورتن،  بيل  غيالرد،  جلوليا 
شورتن  دعم  لراد  يؤمن  ذلك  كان 
القوية، لكن  العمال  نقابات  واحتاد 
)اي  ال  شاشة  على  ومن  شورتن 
برنامج سؤال وجواب  بي سي( يف 

اهللع والتسرع
لغيالرد  دعمه  اكد   ،  2012/02/20
ستضع  الوزراء  رئيسة  ان  وأضاف 
حدًا ألزمة الزعامة للحزب يف الوقت 

املناسب وقريبًا.
ارتفعت  األعداد،  حرب  اىل  إضافة 
قبل  من  التصرحيات  وترية 
الفريقني، فقد اتهم ساميون كرين 
وهو زعيم سابق حلزب العمال، اتهم 
فريق  مع  يعمل  ال  بأنه  راد  كيفن 
العمل احلكومي، ودعاه اىل السكوت 
وطالب رئيسة الوزراء بوضع حد له. 
راد  جيبس  ستيف  النائب  وهاجم 
عقليًا  املضطرب  بالشخص  ووصفه 
جملرد تفكريه بالعودة بعدما رفضته 
النائب  اماا  زمالئه.  من  األكثرية 
دارن شيزمان من جناح اليسار يف 
الرحيل  اىل  غيالرد  دعا  فيكتوريا، 
ألنها ال تستطيع التقدم باحلزب وان 

الناخبني قد قالوا رأيهم بها.
الصوت العاقل الوحيد والذي ابدى 
للسلطة،  احلزب  خسارة  من  ختوفه 
جورجانوس،  ستيف  النائب  هو 
بسبب اخلالفات اليت تعصف بأجنحة 

احلزب.
ان سياسة التسرع واهللع والرتاجع 
من  سواء  اإلنتخابية،  الوعود  عن 
بعض  رغم  غيالرد،  او  راد  كيفن 
يستطع  مل  واليت  املهمة  اإلجنازات 
محاية  مثل  تسويقها،  العمال  حزب 
االزمة  اثناء  االسرتالي  االقتصاد 
املالية العاملية اثناء العامني 2008 
التعليمية  الثورة  او   ،  2009 و 
وغريها من اإلجنازات قد  أدت اىل 
الناخبني  بني  العمال  شعبية  تراجع 
يكون  من  همهم  اخر  اصبح  الذي 
من  سئموا  ان  بعد  الوزراء  رئيس 
حزب  داخل  املتمادية  اخلالفات 
اجراء  يفضلون  واصبحوا  العمال 

انتخابات مبكرة .
النواب  موقف  هو  ما  اآلخر،  واألمر 
حكومة  يشكلون  الذي  املستقلني 
العلم  مع  العمال؟  مع حزب  األقلية 
اندرو ويلكي،  النائب املستقل  ان 
قال انه بإمكانه التعامل مع راد اذا 
ماعاد اىل رئاسة الوزراء، وقد يكون 
موقف ويلكي هذا انتقامًا من غيالرد 
مشروعه  دعم  عن  تراجعها  بسبب 

املتعلق باملقامرة والبوكر ماشني.
بينما رفض النائب املستقل اآلخر، 
سؤال  عن  اإلجابة  ويندزر،  طوني 
األزمة  يف  موقفه  عن  والتصريح 
من  موقف  اي  يسمع  ومل  احلالية، 

النائب روب اوكشط.
الربملان  عودة  بإنتظار  اآلن  الكل 
األسبوع القادم، حيث اصبح املوعد 
احملدد حسب معظم املراقبني إلنهاء 
رئاسة  سيتوىل  من  حول  السجال 
بعض  وحسب  بدأ  والذي  الوزارة 
على  سلبًا  يؤثر  بدأ  االقتصاديني، 

الوضع االقتصادي يف البالد.
من  بد  ال  والذي  البديهي  السؤال 
حقيقية  نهاية  سنرى  هل  طرحه، 
حزب  زعماء  كان  واذا  لألزمة، 
نهاية  وضع  يف  جادون  العمال 
على  الوطنية  املصلحة  وتقديم  هلا 
سياسة  ووقف  الشخصية  املصاحل 
ال  فلماذا  واالنانية،  والتسرع  اهللع 
لتولي  ثالثة  شخصية  ترشيح  يتم 
مرة  لألزمة  حد  ووضع  املنصب 
بعض  هناك  حيث  ولألبد،  واحدة 
املؤهلني مثل بيل شورتن او غريغ 
كومباي او كريس ايفانس او حتى 

ستيفن مسيث؟!
عباس علي مراد
سدني

اليوم الذي قبل بدء الصوم ُيعَرف » بأحد املغفرة«. تقرأ فيه 
كلمات السيد الواردة يف اإلجنيلي 

)متى 16: 15( » إذا مل تغفروا ألخيكم زالته، سوف لن َيغفر 
لكم أبوكم السماوي زالتكم« . 

جرت العادة أن يطلب املؤمنون من بعضهم بعضًا خالل خدمة 
الغروب، املغفرة، حتى يدخلوا 

هم  و  القداسة  ليعمقوا  و    التنقية،  مرحلة  الصوم، 
متصاحلون.

الضمري هو ذاك العمق يف العقل الذي جيلب الندم و الرغبات 
القوية لتنقيتها، إلعادة والدتها و تصحيحها. الندم، بالضبط 
الرغبة  و  النقاوة،  طريق  على  يضعنا  و  الضمري،  ،هو صوت 

يف 
العطش  و  املغفرة  ملاذا  ملاذا؟  منه.  مغفرة  و  اآلخر  مغفرة 

للمغفرة يدخلون بوضوح إىل ضمرينا 
حال استفاقته و كأنهم املطلب األساسي؟ ألن الضمري ُيعلن 

لنا بأن جوهر الشّر و الكذب هو اإلنقسام، 
أي الشعور بالذنب حنو اإلنسان اآلخر. 

كتب دويستفسكي يف قصة زوسيما ما يلي: » كل منا مذنب 
بكل شيء جتاه كل فرد«. تظهر هذه

الكلمات للوهلة األوىل غري منطقية. » كيف ميكن أن أكون جمرمًا 
حبق اآلخر؟« فمن الناحية 

هنا  عليه.  املوافقة  و  املنطق  هذا  فهم  ميكن    « األخالقية   «
يضيف املنطق: » أليس هذا هو واقع 

أمام  مفتوحًا  الباب  لنرتك  و  يشك،  العقل  فلندع  احلياة؟« 
ر. و نفس الوقت دعونا  األخالقيات لتفسِّ

نصغي للضمري: هناك، هناك، يف أعماقنا صوت صامت يقول 
و بإحلاح » مذنب ». مذنب مباذا؟ 

ليس حلالة خاصة أو خالف؛ لست مذنبًا لسبب تافه، كال، إن 
الشعور بالذنب الذي فجأة ظهر 

يف حياتي يعود أصله إىل مكان ما يف حياتي ابتدأ حبب الذات. 
الشعور بالذنب مصوب على ذاتي. 

أما اآلخر فال عالقة له به إال يف حال أصبح فيه غاية هلدف. 
حمبتنا نفسها تسممت من الداخل، و 

تقسمت حبب الذات، لتظهر و كأن احملبة اليت لدينا لآلخر هي 
ملكنا وحدنا.

إنه الضمري و الضمري وحده الذي ُيظهر لنا بوضوح بأن العامل 
كله يف ثورة على كل شيء و من 

أجل كل شيء و بسبب كل فرد؛ ثورة متتد منذ السنوات األوىل 
للحياة حتى نهايتها. ففي شعورنا هلذا الواقع و معرفتنا له، 
منا  » كل  لنا  معنى  و ذي  واضحًا  يصبح قول دويستفسكي 

مذنب بكل شيء جتاه 
كل فرد«. هنا نبدأ بسماع قول القديس سارافيم سروف الذي 
قال: » خلِـّص نفسك، و ألف حولك سيخلصون«. خالص الذات 
يعين البدأ أواًل من العبادة األصلية لإلنقسامات، من حالة الكفاح 

الشعوري أو الالشعوري الذي نعيشه.
و  الوحدة،  إىل  اإلنقسام  من  نعود  هكذا  لنا!  لُيغفر  و  لَنغفر 
من العداوة إىل احملبة و املغفرة ال تعين عدم اإلهتمام باألمور 
عى غالبًا، أو أن نهمل األمر حبركة من اليد و  البسيطة، كما ندَّ
كأنه غري ذي أهمية. املغفرة ال تعين عدم إهتمام أو اإلحتقار أو 

السخرية. إنه الشعور املفاجئ من صميم العقل و 
القلب بغياب احملبة من العامل،  شعور حبزن الوحدة القاتلة اليت 

سيطرت على اإلنسان نتيجة حمبته لذاته.
كل هذه األمور ُأعلنت، كلها نسمعها يف صالة املغفرة مساء 
األحد. » ال تصرف وجهك عن عبدك، ألني مريض«. نصادف 
ههنا احلزن املضيء، الذي وحده ميكّننا من فهم أسباب و جوهر 
الشخصية  تعظيم  و  مائتة  حمبة  حمّجر،  قلب  الشيطان:  قوة 
و  الوحدة  إىل  و  العامل  هذا  نصر  إىل  تقود  اليت  املصلحة  و 

التوحد. 
نصلي من أجل املغفرة، عطشانون لُيغفر لنا. نفس شعور الولد 
الذي أساء إىل أمه و يريد مصاحلتها و مغفرتها و حمبتها. يتأكد 
كل منا بأن النصر على الشرير يبتدأ من برهة اهتداء النفس، 
أعاله، و  ُذِكر  ما  بالرغم من كل  و  علينا،  للتصاحل.  بعطشها 
بالرغم من ظهور هذه األفكار و كأنها مناقضة لتفكري اليوم، 
هنا و هنا فقط، و بقوة الضمري، و بالعطش للمغفرة و اهتداء 

النفس سنجد بداية والدتنا الروحية اجلديدة.
                                                                                          
آميــــن                                                                           

أحد مرفع اجلنب املعروف 
»بأحد املغفرة«
    املرتوبوليت بولس صليبا
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›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢ Saturday 25 February 2012السبت 25 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 25 February 2012السبت 25 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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Saturday 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

لبنان  سيدة  رعية  اقامته  الذي  احلفل  يف 
املارونية يف ملبورن السبت ما قبل املاضي  
الطائفة  اب  مارون  القديس  عيد  مبناسبة 
انرتناشيونال يف  املارونية يف صالة ستار 

بريستون.
الشيخ  اسم  ذكر  التغطية  سقط سهوا يف 
بشارة طوق رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية 
والسيدة عقيلته بني عداد الرمسيني الذين 
غري  اخلطأ  عن  نعتذر  االحتفال..  يف  كانوا 

املقصود.. ولذلك اقتضى التوضيح.

احتفال عيد 
القديس مارون

*رئيس الجمعية اللبنانية االسرتالية  الشيخ 
 بشارة طوق وعقيلته*

ملبورن  يف  احلر  الوطين  التيار  يقيم  سنة  كل 
حفل غداء يلتقي فيه اعضاء التيار مع املؤيدين 
واحملبني اىل مائدة واحدة عنوانها مائدة احملبة 
وذلك منذ اكثر من 15 سنة وما زالت املناسبة 
تتكرر سنويا حتى اصبحت عرفا او دستورا لدى 
التيار واملؤيدين والداعمني الذين يسألون دوما 
منذ  عليه  اعتادوا  الذي  اليوم  هذا  موعد   عن 
يتبادلون  زمن طويل حيث يلتقون مجيعا بفرح 
االحاديث احملببة يف ما بينهم اىل طاولة واحدة 

هي طاولة احملبة.
يلتقون  الذي  اليوم  هذا  من  الوحيدة  الغاية 
اللقاءات  تبقى  ان  من  اكثر  ليست  فيه  
متضامنة  متكاتفة  وااليادي  ومستمرة  متواصلة 
جتمعهم. الوطن  حمبة  تبقى  ان  على   وغيورة 

وظهر يوم االحد املاضي اقيم حفل الغداء بهذه 
املناسبة هذه السنة يف مطعم بيبلوس لصاحبه 
على  دوكلن  منطقة  يف  غامن  انطوان  السيد 
شاطئ البحر وهو من ارقى املطاعم اللبنانية يف 
فيكتوريا وقد ضاق املطعم على وساعته باعضاء 
التيار واملؤيدين واحملبني مع عائالتهم وكالعادة 
كانت االجواء حافلة  بالفرح والسعادة ومتناغمة 
بني اجلميع ومل تأخذ اي طابع سياسي بل اختذت 

طابعا عائليا بامتياز.
وقد قدمت ادارة املطعم اشهى االطباق اللبنانية 
على  املميزة  واخلدمة  واملشروب  واملشاوي 
الشاطئ اجلميل وكان يوما مجيال بل رائعا للغاية 
املناسبة صودف  هذه  ويف  احلب  عيد  مبناسبة 
عيد ميالد السيدة فيفيان عقيلة السيد طوني 
بدوي الذي كان قد انتخب قبل 24 ساعة نائبا 
لرئيس املكتب وقد قطعت قالب احللوى وسط 
فيفيان  يا  داي  بريث  وهابي  احلار  التصفيق 

و«عا قبال املية سنة«.
ملكتب  السابق  الرئيس  راضي  شربل  السيد 
يف  للتيار  العام  واملنسق  ملبورن  يف  التيار 
اسرتاليا السيد روبري خبعازي كانا لولب احلركة 

يوم مميز للتيار الوطين احلر يف ملبورن مبناسبة عيد العشاق

متمنيني  باحلضور  يرحبان  املناسبة  هذه  يف 
للجميع يوما سعيدا.

نهاد  السيد  ملبورن  يف  التيار  مكتب  رئيس 
شهدا رحب باحلضور متمنيا هلم قضاء يوم ممتع 
وقال اليوم لن نتحدث يف السياسة امنا احلديث 
سيكون عن احلب وقدم صورة ناصعة ونقية عن 

عيد احلب ومعناه احلقيقي.
املنسق العام للتيار السيد روبري خبعازي متنى 
للجميع يوما مملوءا بالفرح والسعادة وقال على 
باسيل  جربان  واملياه  الطاقة  وزير  ان  التذكري 
سيصل قريبا اىل اسرتاليا يرافقه وفد مؤلف من  
اثنيت عشرة شخصية يف التيار من بينها الدكتور 
بيار رفول وفور وصول الوفد سيعقد لقاء من 
اعضاء التيار عندها تتعرفون على جربان باسيل 
وتعرفون مدى صدقه واخالصه وكل ما قيل عنه   
على حمطات التلفزة ما هو اال كالم باطل للنيل 
الباقي  عون  ميشال  العماد  وقائده  التيار  من 
وحده فوق كل الشبهات.. وامل السيد خبعازي 

من اجلميع التحضري واالهتمام الجناح الزيارة.
رائعة  قصيدة  القى  برصونا  انطوان  الشاعر 

وختمها بـ »عون مفتاح اخلالص«..
فنيا احيا هذا اليوم الرائع املوسيقار الكبري فؤاد 

حراقة. 
واعاله بعض اللقطات

أمري قطر :إسرائيل دولة 
صديقة.. ونتنياهو:سنضرب لبنان 

بدعم أمريكي

البدء  مبناسبة  بسويسرا  مؤمتر صحفي  خالل 
أول وأكرب خط قطار )سكة حديد(  بناء  يف 
إسرائيلي، وجهت صحفية أملانية من جريدة 
وزراء  رئيس  إىل  سؤاهلا  تسايت”  “دي 
سيد  فقالت:”  نتنياهو  بنيامني  إسرائيل 
بناء  البدء يف   : هو  األول  سؤالي  نتنياهو 
ملسؤول  تصريح  يؤكد  العمالق  القطار  خط 

خمابرات " أنكم ستضربون لبنان” ؟.
فأجاب نتنياهو :نعم وهذا ليس سرًا بدعم 
مت  وهلذا  خليجية  ودول  غربي  أمريكي 
حتذيرهم ولكن عليك قبل أن تسألي النظر 
بهذا  دولة  يوجد  ال  اجلديدة  العامل  خلريطة 

االسم )لبنان( .
ألمري  سؤااًل  األملانية  الصحيفة  ووجهت 
قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاني، قائلة: 
القطار  القطري.. خط  الثاني األمري  سؤالي 
ألستم  أماراتي  قطري  بتمويل  اإلسرائيلي 
متخوفون من شعوبكم ؟.. وأجاب أمري قطر 
:إسرائيل دولة صديقة وال يوجد ختوف من 

شعوبنا.
قطر  أمري  مسو  الثالث:  سؤاهلا  سألت  ثم 
السؤال أيضا لسيادتكم . يف شهر أغسطس 
القادم سيتم ألغاء العملة الليبية وأستبداهلا 
صريح  أحتالل  هذا  أليس  قطر  دولة  بعملة 

للجماهريية الليبية ؟
اجاب: ال هذا أفضل للشعب اللييب وهم من 

طلبوا هذا…..

شربل راضي وعائلته ومرعي وزوجتهالزغلول يلقي قصيدتهنهاد شهدا يلقي كلمتهروبري بخعازي يلقي كلمته

االخوان حنا ونديم سعادة يف اسرتاحة

عيد ميالد فيفيان وهبي

املوسيقار فؤاد حراقة

حشد داخل املطعم

حداد وزوجته، جوزيف مغبغب وزوجته

جانب من الحضور

جانب من الحضور

مسعود، مرشاق، برصونا، سعادة وحضور

جانب من الحضور

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

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

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

 بإدارة خالد اخلضر

=“_gú`=Ô‰é`=fiÉ–j
m_‡sƒ∫^=

=ëË–‡€=I±sƒf=›§
=IÄfl_gãf=áÈ_�À=I3√âf
=Ós√=I—sãf=^âkÍf
=Œ_‡í`Á=ôÍg◊_f
=·€=ÌÇÉƒk€=á~`

KÓÍ‰è◊^=m¯Ë”a∫^=
�_Í€ËÈ=Órà_ú=Ü_ó•^Á=fiËwÿ◊^

=

ÌâÍª=Ó€É~Á=Ó �€_j=ÓÀ_¿fl
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 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

   

ترقبوا
حفلة مجعية 
سيدة زغرتا 
بتاريخ 5 - 5- 

2012 يف صالة  
ال مرياج

تابعوا اعالناتنا
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St Charbel’s College celebrates Outstanding Achievements in the 
HSC at the 2012 Opening Mass and HSC High Achievers Ceremony

* Best ever HSC results for the College

On Tuesday 14 February, the HSC High 
Achievers Ceremony was held at St Char-
bel’s College, Punchbowl to acknowledge 
and celebrate the achievements of 31 stu-
dents who completed the Higher School 
Certificate (HSC) examinations in 2011 
and achieved commendable results. 

His Excellency Bishop Ad Abikaram, Ma-
ronite Bishop of Australia, presided over 
the celebration of the Holy Mass attended 
by College students, staff and parents and 
by Cr Khal Asfour, Mayor of Bankstown 
City Council, along with guests from the 
Lebanese community and media. 

In his homily, His Excellency Abikaram 
stressed the importance of Spiritual Ed-
ucation urging the students to become 
“Gospel explorers, blazing trails in their 
family, school, parish and society by em-
bodying Gospel values, such as: hon-
esty, love, justice and peace, respect of 
others, rules and regulations, and many 
more.”

Fr Tarabay, Rector of St Charbel’s Col-
lege, welcomed all the guests to the Col-
lege and addressed the high achievers 
and congratulated them on their achieve-
ments which make their parents and edu-
cators proud. Fr Tarabay then highlighted 

the importance of lifelong learning saying 
to the graduates: “this is the beginning 
and not the end. Education is an endless 
journey adding meaning to our existence 
and empowering us. Never stop learn-
ing. You have all the means to make this 
world a better place.”  

The high achievers were then presented 
with their awards and certificates. Spe-
cial awards and prizes went to the top 
three students: Matthew Harb (99.9%), 
Ana-Maria Daoud (98.35%) and Charbel 
Germanos (97.95%) for their outstand-
ing Australian Tertiary Admission Rank 
(ATAR) scores.

It is to be noted that the school ranked 
73rd in the state in 2011, with 23 stu-
dents achieving an ATAR of 88% or above 
and attaining the first and second place 
in Extension Arabic in NSW.  

Mr Jaime Rodriguez, Assistant Principal- 
Secondary for the Secondary School, 
concluded the ceremony and invited the 
guests to a morning tea organized for the 
occasion. 

The guests and high achievers then joined 
in a morning tea organised by the College 
for the occasion.     

مساء األربعاء اخلامس عشر من شباط 2012، نظمت رابطة إحياء 
الرتاث العربي يف أسرتاليا والكاتب عباس علي مراد حفل إطالق 
تنورين يف سدني  مركز مجعية  غرباء( يف  إننا  »واحقيقة،  كتابه 
وحبضور حشد من أبناء اجلالية العربية، يتقدمهم القنصل الفخري 
وسياسيني  الدباغ  ماهر  األستاذ  السورية  العربية  للجمهورية 
البلدية،  اجملالس  واعضاء  أعمال  ورجال  دين  ورجال  اسرتاليني 
واجلمعيات  األحزاب  وممثلي  الثقايف،  بالشأن  واملهتمني  ُكّتاب 

وممثلي اإلعالم العربي يف أسرتليا املقروء واملسموع.
احلفل  عرف  احملبة،  بنشيد  حدشييت  ألكسي  الفنان  احلفل  افتتح 
الرئيس الفخري للرابطة االستاذ كامل املر، وألقى رئيس الرابطة 
الزمالء  للكتاب  وعرض  باحلضور،  فيها  رحب  كلمة  ناصيف  ايلي 
بلدية  وعضو  مسلماني  شوقي  القزي،  انطوان  عنداري،  بطرس 

روكديل يوسف عواضة.
ان  القول  »هل ميكننا  عنداري:  بطرس  السيد  كلمة  جاء يف  مما 
عباس مراد يعيش حالة وجدانية ويعاني من غربة ختتلف عن غربة 

اآلخرين؟
نعم... أعتقد وأقول ان رسالة عباس مراد يف جمموعته اليت بني 
أيدينا هي ان يقول لنا ويصّور لنا مالحم بطولية، انسانية، وطنية 
عاشها ويعيشها وطنه الذي يسّميه املكان، املكان الذي نتعرف 

إليه من خالل عناوين النصوص املعربة يف اجملموعة مثل:
ابنة اجلنوب... اخلريف... جسر العبور... وطين احلروب... أعياد 

الفرح اهلارب... جمزرة... حلظة حياة... مدرسة احلجارة...”
األمس  مصابيح  عباس  يا  محلت   ”... فقال:  القزي  انطوان  أما 
رادًا حلروفك واوملت للمسافة زهور العمر يف غربة جترعت كأسها 
ظلمًا يف مرابعك األوىل اىل غربة قست عليك وانت تدرك حقيقة 

الرحيل...” 
ويف كلمته قال شوقي مسلماني: ...”والواقُع هو أن جمموعَة »»وا 
حقيقة، إّننا غرباء« هي سريُة مشاعر شاعٍر مهاجر من الوطن األّول 
لبنان إىل الوطن الثاني أسرتاليا حّبًا غضبًا سخطًا حنينًا توّددًا تأمّلًا 

تعبًا وتأّسفًا«...
وشدد يوسف عواضة يف كلمته على التزام بلدية روكديل بدعم 
التعددية الثقافية من خالل املساهمة وتشجيع األعمال اليت تعزز 

التناغم بني املواطنني وابدى إعجابه مبضمون الكتاب.
ما  الكتاب عباس علي مراد وبعض  وكانت كلمة اخلتام لصاحب 

جاء فيها: 
صباح اخلري عيرتون، صباح اخلري يا كَل قرية ُتشبهك،

إنه الشوق ،إنه احلنني ،إنه احلب  واملكان ، إنه الوطن...
بنا ، يف الغربة اليت جتمُعنا واليت حتمل بصماِت جتارُِ

ِعربمعاناِتنا، وسجِل جناحاِتنا نشعر للحظات آنّية، متامًا كندى الصباح، 
بنوع من السعادة ،ما تلبُث أن تتبخر عندما تلفُحها رياُح احلننِي و 

ُتشرُق  عليها مشس الشوِق املعلق يف ثياِبنا...
بطاقة شكر

الذين حضروا مناسبة إطالق  الكاتب عباس علي مراد كل  يشكر 
فردًا  فردًا   2012/02/15 األربعاء  مساء  غرباء«  إننا  »واحقيقة، 

وكذلك الذين اعتذروا 
واعترب تشجيعكم وحضوركم وسام شرف كبري من أبناء اجلالية اليت 
اثبتت مرة أخرى انها جالية حضارية وأظهرت وجهها احلقيقي، ليس 
على  خارجة  كجالية  اجحافًا  اإلعالم  بعض  يصورها  ان  كما حياول 

القانون بسبب تصرفات بعض املنحرفني.
شكر خاص جلمعية تنورين إلستضافتها احلفل

عباس علي مراد

توقيع كتاب »واحقيقة،اننا غرباء«
لعباس علي مراد
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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 25 February 2012السبت 25 شباط 2012

املاضي   السبت  سيدني  يف  املردة  تيار  اقام 
باربكيو عائليا يف بيت التيار مجع اعضاء التيار 
مسري   املطرب  احلفلة  احيا  املناصرين.  وبعض 
حيث  والبلدية  الشعبية  االغين  فغنى  مرعب 
مأدبة  وكانت  الشجي.  بصوته  احلضور  اطرب 
غنية باملشاوي واملأكوالت اللبنانية حيث امضى 

اجلميع يوما ممتعا.

باربكيو تيار املردة

العروسان جوزيف زينو وماري موراني

بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف جوزيف زينو 
االيطالية على احلسناء ماري موراني  اجلالية  من 
كرمية رجل االعمال وديع موراني يف كنيسة مار 
شربل بشهادة االشابني )مارو( واالشبينة ليان 
ويف  املدعوين.  من  كبري  عدد  وحضور  موراني 
عرس كالسيكي مجع االهل واالحبة من اجلاليتني 
روايال  غراوند  صالة  يف  واللبنانية  االيطالية 
على  داود  تشارلي  اللبق  الشاب  واستقبلهم 
انغام الفنان اميل يواكيم. دخل العريس  جوزيف 
وقع  على  ماري  عروسه  ذراع  متأبطا  الصالة 
كاالمرية  العروس  وبدت  الكالسيكية  املوسيقى 
بفستانها االبيض وعمت الفرحة قلوب اجلميع يف 

جو عائلي مميز.
املميزة  السريعة  واخلدمة  الفاخر  العشاء  وبعد 
من االدارة الكرمية القى والدا العروسني كلمات 
الرتحيب جبميع احلضور متمنني دوام االفراح يف 
ديارهم ومتمنني للعروسني زواجا مباركا ثم شكر 

العروسان والديهما وجيم احلضور.
ويف االجواء املخملية وعلى اشعاع فالش اراكس 
الفرحة  قالب  وماري  جوزيف  العروسان  قطع 
وغيوم  النارية  االلعاب  وتعالت  الزهور  ونثرت 
للعروسني على  والوفاء  الفرحة مع رقصة احلب 
من  التهاني  وتقبال  الكالسيكية  املوسيقى  وقع 

العروسان جوزيف ومارياجلميع.

مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون ملتقى 
السعيدة.  واملناسبات  والذواقة  الراقية  الطبقة 
يتوافدون نهاية كل اسبوع ليعيشوا امجل حلظات 
الفرح بني الطقش والفقش مع الربنامج الشرقي 
نسيم  واملطرب  خوري  جورج  الفنان  مع  اجلميل 
الديناميكي  من  املمتازة  السريعة  واخلدمة  سعد 
حممد واالدارة الساهرة على راحة الزبائن باشراف 

الوجه البشوش واجلنتلمان جان شاهني..
اعياد  من  السعيدة  املناسبات  تكثر  وهكذا 
ويف  وغريها.  وعمادات  وتكريم  وزواج  ميالد 

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا املصور أراكسملهى ومطعم جان شاهني ملتقى العائالت

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

األهل مع العروسان

 * مناسبات عديدة * * الدبكة الشعبية *

* أعياد ميالد وعائالت *
هذه االجواء املخملية احتفل بعيد ميالده الشاب 
اللطيف شنودة اىل جانبه زوجته جومانا واحتفل 
واصدقاء  العائلة  مع  ميالده  بعيد  باشا  رفيق 
واحتفلت دنيا بعيد ميالدها مع العائلة واصدقاء 
والعديد  فاطمة  زوجته  بعيد ميالد  الدين  وسعد 

غريهم.
وعلى انغام هابي بريث داي قطع اجلميع قوالب 
واالصدقاء  االهل  من  التهاني  وتقبلوا  احللوى 
وامضى اجلميع امجل سهرة والكاس يدق الكاس 

مع االركيلة اللذيذة حتى الصباح.

محار صغري.. هدية للرئيس األمريكي 
األمريكي  للرئيس  هدية  صغري  محار 
يقوم  أن  املقرر  من   / بوغوتا 
أوباما،  باراك  األمريكي  الرئيس 
قمة  يف  للمشاركة  لكولومبيا  بزيارة 
كارتاجينا  يف  املقررة  األمريكيتني 
املقبل. أبريل  و15   14  يومي 
ويعتزم سياسي حملي يدعى سيلفيو 
سبيل  على  هدية  تقديم  كاراسكوال، 
اجملاملة للضيف األمريكي تشمل محارا 

وزجاجة مشروب حملي.

وقال كاراسكوال، نريد أن نهديه محارا 
صغريا، ويشتهر كاراسكوال يف كولومبيا 
باعتباره مؤيدا ألوباما واحلزب الدميقراطي 
يف الواليات املتحدة، وميتلئ منزله بصور 

الرئيس األمريكي وأسرته، وفتح كاراسكوال 
لتأييد  بالده  يف  الدميقراطي  للحزب  مكتبا 
عام  الرئاسة  سباق  خوضه  أثناء  أوباما 

.2008

*عائالت ساهرة *
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية

مرضية فأدخلي يف عبادي و ادخلي جنيت
صدق اهلل العظيم

آل حامد آل قريصاتي و مجعية حبنني املنية

       ينعون اليكم مبزيد من الرضى والتسليم  
بقضاء اهلل و قدره وفاة املرحوم

االستاذ حممد سعيد حامد » ابو سعيد«

 الذي توفاه اهلل يف لبنان مساء يوم االثنني 20-
 2012-2

مت تقبل التعازي ايام الثالثاء، االربعاء واخلميس 
من الساعة السادسة مساًء حتى التاسعة يف منزل 
شقيقه مصطفى سعيد حامد على العنوان التالي:

46 Water St. Auburn
وتليت عن روحه الطاهرة آيات من الذكر احلكيم يوم 
امس اجلمعة 24-2-2012 عقب صالة املغرب يف 

مركز مجعية حبنني املنية على العنوان التالي:
98 Auburn Rd. Auburn

الداعون: 
 شقيقاه رئيس مجعية حبنني مصطفى سعيد حامد 

وهيثم سعيد حامد
صهره  احلاج حممود حامد

 ابناء شقيقته  منذر، مصطفى، امحد حامد وممتاز 
امني

 ابن محاه فواز قريصاتي
 و مجيع ابناء حبنني املنية يف الوطن واملهجر

إنا هلل و إنا اليه راجعون

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

قداس وجناز لراحة نفس املرحوم يزبك

أقيم مساء األربعاء املاضي يف كنيسة السيدة العذراء يف 
مرييالندز قداس وجناز لراحة نفس املرحوم يزبك الياس يزبك 
من بلدة كفرحبو  الذي تويف يف لبنان. حبضور ابنته السيدة 
( Olla . وزوجها االعالمي بطرس بشارة وعائلته واألقارب  )أوالاّ
 وعموم عائالت يزبك وبشارة وأهالي كفرحبو وكرم املهر.

الذبيحة االهلية االب اسحاق زغيب واألب  هذا وقد ترأس 
وعائلتها  ابنته  تقبلت  مباشرة  القداس  وبعد  سعد  جورج 
مع األقارب التعازي داخل الكنيسة. للراحل الكريم الرمحة 

والراحة األبدية وليبقى ذكره مؤبدًا.

تصوير أراكس

 *ابنته اوال Olla والعائلة* *األب اسحق يقوم بالجناز*

 *جانب من الحضور* *بطرس واألقارب*

 *يتقبلون التعازي*

*بطرس بشارة وزوجته مع األب جورج سعد*

 *أقارب الفقيد داخل الكنيسة* *بطرس واألقارب داخل الكنيسة*

 *يتقبلون التعازي*
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World News

BEIRUT: Free Patriotic 
Movement leader MP Mi-
chel Aoun will withhold 
Labor Minister Charbel 
Nahhas’ resignation un-
til Parliament passes a 
controversial decree gov-
erning the transporta-
tion allowance into law 
Wednesday.
Nahhas opted Tuesday to 
resign his post rather than 
surrender to Prime Minis-
ter Najib Mikati’s demand 
he sign the decree.
“I have received Minister 
Nahhas’ resignation and 
it is up to the Cabinet, and 
not to me, to deal with it,” 
Aoun told reporters after 
chairing a weekly meet-
ing of his parliamentary 
Change and Reform bloc 
at his residence in Rabieh, 
north of Beirut. “Eventu-
ally, we will send the res-
ignation to the Cabinet. 
From now on, the labor 
law and the wage hike will 
be organized as Nahhas 
wanted.”
Aoun said he has not yet 
decided on whether to ac-
cept Nahhas’ resignation, 
adding that he will send it 
to the Cabinet whenever 
he wants.“The decision to 
endorse [Nahhas’] resig-
nation is still in my hands 
and when the resignation 
is sent to the Cabinet, it 
means we [the Change 
and Reform bloc] have ac-
cepted it,” he said.
In the meantime, sources 
at the Grand Serail said 
Mikati has not yet received 
Nahhas’ resignation letter 
and that the premiership 
was not concerned with 
his stepping down.
The sources said Parlia-

Aoun exploits Nahhas resignation

Labor Minister Charbel Nahhas attends the indica-
tor committee in Beirut, Lebanon,
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ment’s approval of the 
draft law presented by 
FPM MP Ibrahim Kanaan, 
which would authorize the 
Cabinet to set the trans-
portation allowance, was 
linked to sending Nahhas’ 
resignation to the prime 
minister.
Sources close to the FPM 
said Tuesday night that 
Aoun insists he will send 
Nahhas’ resignation letter 
to the Cabinet only after 
Parliament has ratified a 
draft law on the transpor-
tation allowance.
Grand Serail sources said 
that meetings were ongo-
ing to reach an agreement 
whereby Nahhas’ resigna-
tion would be sent to the 
premiership or the presi-
dency in order to ask the 
acting Labor Minister Ni-
colas Fattoush later to sign 
the Cabinet decree and 
legitimize the transporta-
tion allowance through 
the draft law presented by 
Kanaan. They pointed out 
that if this did not happen, 
then the Cabinet would 
withdraw the draft law.
The sources did not rule 
out the possibility of 
implementing this agree-
ment, which would lead 
to the resumption of Cabi-
net sessions and naming 
a replacement for Nah-
has. A source said Aoun 
will name Greek Catholic 
lawyer Walid Azar for this 
post.
Sources close to Nahhas 
said that he was surprised 
by Aoun’s demands and 
the paper relayed to him by 
Baabda MP Alain Aoun.
The sources said that 
Nahhas was not aware of 
the understanding which 

the FPM leader said was 
reached between him and 
each of Parliament Speak-
er Nabih Berri and Mikati 
ahead of Parliament’s ses-
sion Wednesday on the 
approval of Kanaan’s draft 
law.
Parliamentary sources in 
Aoun’s Change and Re-
form bloc said that Alain 
Aoun failed in more than 
three hours to convince 
Nahhas to sign the Cabi-
net’s decision on the 
transportation allowance, 
preferring to sign his res-
ignation letter and putting 
it at the disposal of the 
FPM leader.
Answering reporters’ 
questions, Aoun said that 
if the bloc approved Nah-
has’ decision to resign, 
then his replacement 
would have to be from 
the FPM. He did not name 
the potential successor to 
Nahhas.
Aoun rejected the argu-
ment that the FPM did 
not back Nahhas in his 
attempts to legalize the 
transportation allowance 
decree. “We are still sup-
porting Minister Nahhas. 
Of course, the new minis-
ter [replacing Nahhas] will 
be from the Free Patriotic 
Movement. Otherwise, we 
will return to the same 
Cabinet crisis,” Aoun 
said.
Nahhas’ resignation came 
on the eve of a crucial Par-
liament meeting which is 
expected to vote Wednes-
day on two draft laws – 
one prepared by Kanaan 
and another by Future 
Bloc MP Nabil de Freij – 
which would authorize the 
Cabinet to set transporta-
tion and education allow-
ances.
Media reports said the two 
draft laws would be com-
bined into one proposal to 
allow MPs from the March 
8 and March 14 camps to 
ratify it during Wednes-
day’s legislative session, 
a move which would open 
the way to a resumption of 
Cabinet sessions stalled 
since Feb. 1.
Aoun said he had sought 

to reach “a legal solution” 
for the problem of the 
transportation allowance 
decree, which has been at 
the root of the Cabinet cri-
sis since Nahhas refused 
to sign it, arguing that it 
was illegal.
“We supported Minister 
Nahhas in his decision to 
refuse to sign the decree 
because the Shura Coun-
cil will send back illegal 
draft laws,” Aoun said.
He added that Wednes-
day’s Parliament session 
was a chance to make 
the Cabinet decision on 
the transportation allow-
ance legal. He said he 
had reached agreement 
on this subject during his 
meeting with Berri last Fri-
day and that a similar un-
derstanding was reached 
with Mikati.
“We agreed to continue 
the legal course if the draft 
law was challenged. We 
spoke with Nahhas, whom 
we thank for his services 
and cooperation with high 
efficiency. But his circum-
stances might not allow 
him to cooperate with us,” 
Aoun said.
Aoun has accused Mikati 
of violating the Constitu-
tion with the suspension 
of Cabinet sessions fol-
lowing a dispute with min-
isters from the Change 
and Reform bloc over ap-
pointments of Christians 
to key posts in the public 
administration. Aoun’s 
ministers rejected names 
proposed by Mikati to 
head the High Disciplin-
ary Committee, a position 
traditionally reserved for 
Greek Catholics.
For his part, Mikati has 
defended his decision to 
suspend Cabinet meet-
ings, saying the move was 
designed to protect state 
institutions.
Nahhas has been at the 
center of a political storm 
since last month, when he 
refused to sign a Cabinet 
decree officially approv-
ing a transportation al-
lowance, arguing that it 
should be ratified by Par-
liament first.

BEIRUT: Progressive So-
cialist Party leader Walid 
Jumblatt showed his 
solidarity with the Syrian 
uprising by joining pro-
testers at a demonstra-
tion in Downtown Beirut 
Wednesday.
Jumblatt, who was joined 
by his wife Noura as well 
as a PSP delegation and 
members of the Demo-
cratic Renewal Move-
ment, lit a candle in honor 
of the victims, thought to 
number around 6,000, of 
the bloody crackdown on 
pro-democracy Syrians.
“Leave,” said the PSP 
leader, addressing Syr-
ian President Bashar As-
sad, who has accused 
Syrian demonstrators of 
conspiring with foreign 
governments against the 
regime.
Surrounded by revolu-
tionary Syrian flags and 
civil society activists, 
Jumblatt told reporters 
that the Syrian people 
would ultimately achieve 
victory.
“The Syrian people will 
win. Libya, Tunis and 
Egypt won, and here 
we are part of the Arab 
Spring,” said Jumblatt, 
who was holding a sheet 
of paper which said 
“Homs” in tribute to the 
Syrian city of Homs, cur-
rently under intense shell-
ing by the Syrian army.

Jumblatt said his atten-
dance was as a citizen, 
not as a politician, as he 
had seen the suffering 
of the Syrian people. He 
said that, as part of the 
civil society, he would 
do what he could to help 
them.
Some activists burned 
Russian and Chinese 
flags at the vigil, in the 
Samir Kassir memorial 
garden, in anger at Beijing 
and Moscow’s veto at the 
United Nations Security 
Council two weeks ago 
of a draft proposal urging 
Assad to step down.
Protesters also chanted 
anti-Assad slogans, while 
only several meters away, 
a group of individuals ral-
lied in support of the As-
sad regime.
“The Syrian people, like 
other people in the Arab 
world, want freedom, dig-
nity and free elections ... 
They want a life of dignity, 
and they will be victori-
ous,” said Jumblatt, add-
ing that his attendance at 
the vigil was the least that 
could be done to honor 
the victims of the conflict 
in Lebanon’s neighbor.
“We are in solidarity with 
the Syrian people, we are 
with Homs, Hama, Deraa, 
Busra, Houran, all Syrian 
cities and all prisoners, 
the missing ones and the 
tortured ones,” he added.

A Lebanese Druse leader Walid Jumblatt lights a candle and 
hold paper with Arabic words read: « Homs». (AP Photo/Bilal 
Hussein)

Jumblatt shows support at 
anti-Assad vigil in Beirut
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BEIRUT: Activists said up 
to 106 people were killed 
across Syria Tuesday as 
security forces continued 
an onslaught on the cen-
tral city of Homs. Dire ac-
counts of the humanitar-
ian toll of the crisis inside 
pockets of the besieged 
city prompted the Red 
Cross to attempt to nego-
tiate a daily cease-fire to 
deliver aid.
The Local Coordination 
Committees – a ground 
network of activists – told 
The Daily Star that 101 ci-
vilians, including 10 chil-
dren and five defected sol-
diers had been been killed. 
They said 35 people had 
been confirmed killed in 
Homs alone.
Rami Abdulrahman of 
the London-based Syrian 
Observatory for Human 
Rights said late Monday 
night they had identified 
68 dead by name, includ-
ing 31 people in Homs, 
adding that they were un-
able to confirm reports 
that another 22 bodies had 
been found in Homs.
“Without names and vid-
eo, we can’t confirm those 
deaths,” he said.
The Observatory said 16 
people, including three 
children, died in “inten-
sive shelling” that tar-
geted Baba Amro, with 
the Khaldiyeh and Karm 
al-Zaytoun districts also 
blasted.
Residents are reportedly 
trying to flee the Baba 

Amro neighborhood, where 
more troop reinforcements 
were deployed Tuesday. 
Activists say they fear a 
dramatic escalation of the 
assault, entering the 19th 
straight day.
Homs-based activist Abu 
Emad said there were 
still fears of an imminent 
ground attack against the 
Baba Amro area. He told 
The Daily Star: “More en-
forcements were on the 
road to Homs [Tuesday] 
... There has been heavy 
shelling [Tuesday].”
Omar Shaker, another ac-
tivist, told AFP the neigh-
borhood had “no elec-
tricity, nor fuel,” and that 
“snipers have hit water 
tanks,” rendering the situ-
ation “bad beyond imagi-
nation.”
The Daily Star was not able 
to resolve the discrepancy 
in the death toll nor verify 
the reports of shelling.
Human Rights Watch said 
it had confirmed the use 
of Russian-made 240-mm 
mortars in Homs.
“It is by far the most power-
ful mortar in modern use – 
most other countries stop 
at 160-mm mortars, and 
a very powerful weapon,” 
HRW emergency director 
Peter Bouckaert told AFP.
“We have little doubt that 
those extremely power-
ful mortars are being fired 
by the regime forces into 
civilian neighborhoods 
of Homs. We are talking 
about a 250-pound mor-

Homs blitz prompts yet more calls for cease-fire in Syria

tar round that can only be 
fired from a heavy special-
ized armored vehicle and 
it requires a nine-person 
crew to operate,” he add-
ed.
The International Com-
mittee of the Red Cross 
called for a daily truce of 
two hours in Syria so it 
can deliver vital aid to af-
flicted areas, after saying 
a day earlier it was in talks 
with both sides to halt the 
violence.
The head of the rebel Free 
Syrian Army, Colonel Ri-
yad al-Asaad, welcomed 
the call but voiced doubts 
that the “criminal” regime 
would commit.
The latest violence came 
as Russia, a key ally of 
President Bashar Assad, 
said it will boycott a con-
ference in Tunis this week 
aimed at seeking political 
change in Syria.
China also refused to com-
mit to attend the confer-
ence.
The Friends of Syria group 
will meet for the first time 
Friday after being created 
in response to a joint veto 
by China and Russia of a 
U.N. Security Council res-
olution condemning the 
crackdown that activist 
groups estimate has left 
6,000 people dead.
The group is backed by 
members of the European 
Union as well as some 
Arab nations and the Unit-
ed States.
“China has received the 
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relevant invitation,” Chi-
nese Foreign Ministry 
spokesman Hong Lei told 
a regular briefing. “The 
Chinese side is currently 
researching the function, 
mechanism and other as-
pects of the meeting.”
And U.N. Secretary-Gen-
eral Ban Ki-moon said he 
was working urgently to 
find a special envoy for 
Syria who would initially 
have a humanitarian role 
but would also seek a po-
litical solution for the vio-
lence-torn country.
In the absence of that po-
litical solution, the U.S. 
seemed to give its stron-
gest indication yet that it 
would consider arming 
opposition members.
In response to questions 
about aiding the Syrian 
opposition militarily, U.S. 
State Department spokes-
woman Victoria Nuland 
told reporters the best 
outcome for Syria would 
be a political solution but 
if Assad refused this “we 
may have to consider ad-
ditional measures.”
“We don’t believe that it 
makes sense to contribute 
now to the further milita-
rization of Syria. What we 
don’t want to see is the 
spiral of violence increase. 
That said ... if we can’t get 
Assad to yield to the pres-
sure that we are all bring-
ing to bear, we may have 
to consider additional 
measures.”
The U.S. top military officer, 
General Martin Dempsey, 
said over the weekend it 
was “premature” to arm 
Syria’s opposition, but top 
Republican Senator John 
McCain called again for 
the outgunned rebels to 
be supplied with weapons 
Tuesday.
Damascus will hold a 
weekend referendum on a 
new constitution that could 
end nearly five decades 
of rule by Assad’s Baath 
party. Secular groups 
demonstrated outside the 
parliament in Damascus 
Tuesday against an ar-
ticle in the draft constitu-
tion that would require the 
president to be Muslim.

People shop for supplies in the northwestern city of Idlib, Syria.
MAIDUGURI, Nigeria: At 
least 14 civilians died in a 
market in northeast Nige-
ria during an attack by a 
radical Islamist sect, and 
in the security crackdown 
that followed, an official 
said Tuesday, as gunmen 
killed three others in an ar-
mored bank robbery.
The killings at the market 
on Monday, though denied 
by the military, come as 
the sect known as Boko 
Haram continues to attack 
at will throughout Nige-
ria’s north.
While authorities continue 
to downplay violence by 
the group, Boko Haram is 
blamed the deaths of at 
least 303 people this year 
alone in the nation, ac-
cording to an Associated 
Press count.
The attack happened Mon-
day at the Baga Market in 
Maiduguri, where traders 
sell fish from nearby Lake 
Chad. People at the market 
said they believe the attack 
by the sect came because 
traders helped apprehend 
a suspected armed mem-
ber of Boko Haram days 
earlier, who was later ap-
prehended by authorities 
and killed.
Traders fled at the sound 
of an explosion as a group 
of young men attacked the 
market. Soldiers moved 
in shortly after, starting a 
gun battle with sect mem-
bers, said Lt. Col. Hassan 
Ifeji Mohammed, a military 
spokesman.
Mohammed said only eight 
sect members died in the 
violence. But an official in 

the state, who spoke on 
condition of anonymity 
as he was scared of con-
tradicting authorities, said 
police records showed at 
least 14 traders in the mar-
ket were killing during the 
attack.
Boko Haram is waging an 
increasingly violent cam-
paign against Nigeria’s 
weak central government 
in its quest to enact strict 
Shariah law, free detained 
members and avenge Mus-
lim deaths in the nation.
Attacks by the sect, in-
cluding those specifically 
targeting Christians, have 
widened distrust between 
the two faiths in the multi-
ethnic nation of more than 
160 million people. Nige-
ria is largely split between 
a Christian south and a 
Muslim north, and most of 
Boko Haram’s previous at-
tacks have taken place in 
the north.
Meanwhile Tuesday, po-
lice said three people and 
two gunmen died when 
robbers ambushed an ar-
mored van carrying money 
for the Borno state trea-
sury - where Maiduguri is 
the capital.
Borno state police spokes-
man Samuel Tizhe said the 
assailants shot dead two 
police officers and a bank 
worker Tuesday who were 
traveling in an armored van 
from Maiduguri to Dama-
turu, cities about 80 miles 
(130 kilometers) apart.
Tizhe said police officers 
guarding the van killed 
two suspected robbers in 
the attack, but three more 
people were injured before 
the robbers escaped with 
“a huge sum of money.”
He said authorities did not 
immediately suspect gun-
men from Boko Haram of 
carrying out the attack.
Boko Haram has splintered 
into three factions, with 
one wing increasingly will-
ing to kill as it maintains 
contact with terror groups 
in North
Africa and Somalia, diplo-
mats and security sources 
say. They also say the sect 
has resorted to bank rob-
beries and other thefts 
to fund their operations, 
while also receiving out-
side funding.

14 civilians killed in attack in Nigeria market

Clergymen gather around the 
coffins of the victims of the 
Christmas day bombing at St 
Theresa Catholic Church Mad-
alla, during a mass funeral for 
the victims, outside Nigeria’s 
capital Abuja February 1, 2012. 
(REUTERS/Afolabi Sotunde)
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PARIS: French President 
Nicolas Sarkozy and far-
right election rival Marine 
Le Pen clashed Tuesday 
over her claim that all meat 
in Paris is prepared using 
Islamic halal traditions.
Le Pen, trailing both 
Sarkozy and Socialist front-
runner Francois Hollande 
ahead of the April-May 
vote, made the claim at a 
rally Saturday and pledged 
to file a legal complaint 
for “misrepresentation of 
products.”
Campaigning Tuesday in 
Rungis, home of the main 
wholesale food market 
serving the Paris metropol-
itan area, Sarkozy accused 
National Front leader Le 
Pen of getting her facts 
wrong and creating an ar-
tificial controversy.
“There is no controversy 
here. Every year we con-
sume 200,000 tons of meat 
in the Paris region and 2.5 
percent of it is kosher or 
halal,” Sarkozy said.
Halal meat is slaughtered 
according to Islamic rules 
that, among other require-
ments, ban the practice of 
stunning animals before 
they are killed.
Le Pen, whose party plays 
on fears of growing Muslim 
influence, cited a recent 
public television documen-
tary that said all abattoirs 
in the greater Paris region 
use halal methods but do 
not always label the meat 
as such.
“It turns out that all the 
meat distributed in Ile de 
France is, unbeknownst to 
the consumer, exclusively 
halal meat,” she said Sat-
urday. “This is a real de-
ception, the government 
has been aware of this for 
months.”
Tuesday she clarified her 
comments to say that all 

meat distributed in the re-
gion could be suspected of 
being halal, as without a la-
bel “neither you nor I know 
which is halal and which is 
not.”
“Widespread animal suffer-
ing, in violation of French 
and European law, is not 
trivial,” she said on France 
Inter radio in response to 
Sarkozy.
“The fact that a majority 
of French people are be-
ing misled about what they 
buy is not a trivial contro-
versy,” Le Pen said.
Her campaign team stepped 
up the pressure Tuesday, 
calling for a “ban on the 
slaughtering of animals for 
consumption without stun-
ning.”
“Mandatory stunning has 
two advantages: It reduces 
animal suffering and allows 
consumers to be reassured 
about the slaughtering con-
ditions of the meat they are 
purchasing,” the campaign 
said in a statement.
Authorities and meat pro-
ducers also denied Le 
Pen’s claim.
Her claim is “absolutely 
false,” Interior Minister 
Claude Gueant said Sun-
day, noting that, while there 
are halal slaughterhouses 
in the region, their prod-
ucts are clearly marked.
“Veterinary services en-
sure that abattoirs send 
halal production to people 
who want to consume ha-
lal meat,” he told French 
media, saying there were 
“frequent checks to avoid 
any misrepresentation of 
products.”
Producers said that, while 
slaughtering in the region 
was mostly done according 
to Islamic or Jewish tradi-
tions, only about 2 percent 
of the meat consumed in 
the greater Paris area came 

Sarkozy clashes with Le Pen over halal meat

from the region itself.
Home to western Europe’s 
largest Muslim minority, 
estimated at between 5 mil-
lion and 6 million, France 
has for years been debat-
ing how far it is willing to 
go to accommodate Islam.
France has come under fire 
from Muslim groups for a 
series of measures author-
ities say are aimed at pro-
tecting France’s secular 
tradition, including a ban 
on wearing full-face veils 
such as the Islamic niqab 
and the burqa.
The country will vote in the 
first round of a presidential 
election on Apr. 22, fol-
lowed by a second-round 
run-off on May 6.
Meanwhile, an opinion poll 
published Tuesday sug-
gested Sarkozy’s efforts 
to reconnect with a dis-
gruntled French public in 
a high-energy re-election 
campaign may be playing 
in his favor.
The survey, carried out by 
pollster LH2 as Sarkozy 
launched his campaign 
seeking to overturn a 
widespread personal dis-
like of him and gloom over 
the economy, found his 
popularity score rose by 8 
points from early January, 
to 38 percent.
It was Sarkozy’s highest 
level in a year. The poll 
also recorded a drop in the 
number of people giving 
him a negative opinion to 
58 percent from 65 percent 
in early January.
The straight-talking con-
servative was wildly popu-
lar when he won power in 
May 2007 but his showy 
and sometimes brash style 
soon grated on many peo-
ple and he has battled with 
dismal popularity ratings 
for much of the past four 
years.

”.Sarkozy: ”There’s no controversy here ”.Le Pen: ”People are being misled

)BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati and President 
Michel Sleiman accepted 
Wednesday evening the 
resignation of Labor Minis-
ter Charbel Nahhas, a step 
that is expected to lead to 
the resumption of Cabinet 
sessions.
However, for a resolution 
to the three-week old Cabi-
net crisis, Parliament must 
pass a draft law by Michel 
Aoun’s Change and Re-
form bloc, which sources 
from the bloc fear might 
not pass. The legislation 
would allow the govern-
ment to set a transporta-
tion allowance.
Nahhas, from Aoun’s bloc, 
submitted his resignation 
to Aoun Tuesday after re-
fusing to sign a transpor-
tation allowance decree 
issued by the Cabinet, ar-
guing that a draft law stipu-
lating the allowance must 
be sent to Parliament.
Nahhas opted to resign af-
ter Aoun reached an agree-
ment with Speaker Nabih 
Berri stipulating that the 
minister would sign the de-
cree before it went to Par-
liament.
Aoun sent Nahhas’s res-
ignation to Mikati through 
Energy Minister Gibran 
Bassil, his son-in-law, who 
visited the premier at his 
residence in Verdun.
“The resignation was ac-
cepted after consultations 
between the prime minister 
and President Michel Slei-
man,” a statement from Mi-
kati’s office said.
Mikati, who suspended 
Cabinet sessions on Feb.1 
over disputes with minis-
ters from Aoun’s bloc on 
civil service appointments, 
had hinted that he would 
resume Cabinet sessions if 
Nahhas signed the decree.
Earlier Wednesday, before 
Nahhas’s resignation had 
been accepted, Berri ad-
journed a Parliament ses-
sion, to give more time 
for a compromise to be 
reached.
The session’s agenda in-
cluded two draft laws al-
lowing the government 
to set the transportation 
allowance, one draft law 
forwarded by Metn MP 
Ibrahim Kanaan, on behalf 

of the Change and Reform 
bloc and the other by Fu-
ture Movement MP Nabil 
de Freij. The session is to 
reconvene Thursday.
Following the session, Ber-
ri held talks with Bassil.
Prior to the session, Berri 
held closed-door talks with 
Mikati. The two were sepa-
rately joined by Kanaan 
and former Prime Minister 
Fouad Siniora.
Political sources told The 
Daily Star that all blocs 
would vote in favor of Ka-
naan’s law Thursday, add-
ing that Aoun would either 
choose Walid Azar, a law-
yer, or Judge Arlette Jreis-
sati to replace Nahhas. The 
sources said that once it 
resumes its sessions, the 
Cabinet would intensify ef-
forts to make pending civil 
service appointments.
But sources close to the 
Change and Reform bloc 
said that despite assur-
ances from Mikati and 
Berri that Kanaan’s draft 
law would pass in Thurs-
day’s session, they were 
worried about potential 
“surprises,” like postpone-
ment of the discussion of 
the draft law or a lack of 
quorum. The sources ex-
pressed their hope that 
such developments would 
not happen as these could 
affect the bloc’s ties with 
the Cabinet and jeopardize 
its existence.
The sources said that Sin-
iora, the head of the op-
position Future Movement 
bloc, is likely to trade sup-
port for the draft law for an 
agreement by the Change 
and Reform bloc to drop 
demands to see records 
accounting for the $11 bil-
lion that Siniora’s Cabinet 
spent above the budget 
ceiling in 2005.
The opposition would also 
give its support to a contro-
versial draft law to legalize 
the extra-budget spending 
of LL 8.9 trillion if the bloc 
drops the $11 billion issue.
The sources said that Min-
ister of State Nicholas Fat-
toush, who will become 
the acting-labor minister, 
would sign the decree if the 
transportation allowance 
draft law passes Thursday.
According to the sources, 

Sleiman, Mikati accept Nahhas resignation, decree’s fate uncertain
passing the draft law dur-
ing the session depends 
on the efforts of Berri and 
Mikati along with contacts 
with Progressive Socialist 
Party leader Walid Jum-
blatt, whose bloc’s votes 
would be needed if the op-
position votes against the 
draft law.
In an expression of soli-
darity Wednesday evening, 
dozens of people gathered 
near Nahhas’s house in 
Beirut. Addressing the 
crowds, the ex-minister 
accused Mikati of “violat-
ing the Constitution” by 
issuing the transportation 
allowance decree.
“If they think that steal-
ing the rights of people 
for 16 years will become 
a law, this will never take 
place, not in 16 years, or 
in 60 years,” Nahhas said, 
urging demonstrators to 
gather Thursday near Par-
liament to convey their de-
mands.
Before it was adjourned, 
the Parliament session 
lasted for more than three 
hours and was conducted 
in relative calm.
At the beginning of the 
session, however, opposi-
tion March 14 MPs lashed 
out at the Cabinet, saying 
it failed to address the so-
cio-economic situation in 
the country and blasting 
the government’s policy 
of dissociating itself from 
Arab League decisions 
against Syria.
Hezbollah MP Nawaf Mus-
sawi responded, defending 
the government’s disas-
sociation policy which he 
said preserves stability in 
the country.
The legislature passed 
four laws including one to 
raise the salaries of Leba-
nese University working 
and retired professors, 
despite objections by Fi-
nance Minister Mohammad 
Safadi, who said that the 
ministry and the Council of 
Civil Service were prepar-
ing a draft law to address 
the professors’ demands. 
Berri and other MPs called 
for passing the draft law, 
arguing that it reflected 
an agreement between the 
Cabinet and LU profes-
sors.
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BRUSSELS: Eurozone fi-
nance ministers agreed 
a 130 billion euro ($172 
billion) rescue for Greece 
Tuesday to avert an immi-
nent chaotic default after 
forcing Athens to commit 
to unpopular cuts and pri-
vate bondholders to take 
bigger losses.
The complex deal wrought 
in overnight negotiations 
buys time to stabilize 
the 17-nation currency 
bloc and strengthen its 
financial firewalls, but it 
leaves deep doubts about 
Greece’s ability to recover 
and avoid default in the 
longer term.
After 13 hours of talks, 
ministers finalized mea-
sures to cut Athens’ debt 
to 120.5 percent of gross 
domestic product by 
2020, a fraction above the 
target, securing a second 
rescue in less than two 
years in time for a major 
bond repayment due in 
March.
“We have reached a far-
reaching agreement on 
Greece’s new program 
and private sector in-
volvement that would 
lead to a significant debt 
reduction for Greece ... to 
secure Greece’s future in 
the euro area,” said Jean-
Claude Juncker, who 
chairs the Euro group of 
finance ministers.
Greece will be placed un-
der permanent surveil-
lance by an increased Eu-
ropean presence on the 
ground, and it will have to 
deposit funds to service 
its debt in a special ac-
count to guarantee repay-

ments.
The 5 a.m. deal, local time, 
was hailed as a step for-
ward for Greece, but ex-
perts warned that Athens 
will need more help to 
bring its debt down to the 
level envisaged in the bail-
out and will remain worry-
ingly “accident prone” in 
coming years.
By agreeing that the Euro-
pean Central Bank would 
distribute its profits from 
bond-buying and private 
bondholders would take 
more losses, the ministers 
reduced Greece’s debt to 
a point that should secure 
funding from the Interna-
tional Monetary Fund.
Italian and Spanish bond 
yields fell amid relief 
among investors that a 
threat to the wider euro-
zone had been avoided, 
although expectations of 
an agreement had been 
largely priced into foreign 
exchange and stock mar-
kets.
“It’s an important result 
that removes immediate 
risks of contagion,” Ital-
ian Prime Minister Mario 
Monti told a news confer-
ence.
“A nightmare scenario 
was avoided,” said Greek 
Finance Minister Evange-
los Venizelos in Athens. 
“It is maybe the most im-
portant [deal] in Greece’s 
postwar history.”
While the deal provides 
time for the eurozone to 
put new crisis measures 
in place over the coming 
months, it means Greece 
will struggle for years 
without economic growth.

Europe seals new Greek bailout, but doubts remain

Greek Finance Minister Evangelos Venizelos (2nd L) flanked by his aides talks during a press conference on 
the Eurogroup results at the ministry in Athens on February 21, 2012. (AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI)

The austerity measures 
imposed on Athens are 
widely disliked among the 
population and will put 
pressure on politicians 
who must contest an elec-
tion expected in April.
Further street unrest 
could test politicians’ 
commitment to cuts in 
wages and jobs. Greece’s 
two biggest labor unions 
Wednesday called a pro-
test in Athens.
An opinion poll taken just 
before the Brussels deal 
showed that support for 
the two mainstream par-
ties backing the rescue 
had fallen to an all-time 
low while leftist, anti-bail-
out parties showed gains.
Anastasis Chrisopoulos, 
a 31-year-old Athens taxi 
driver, saw no reason 
to cheer the deal. “So 
what?” he asked. “Things 
will only get worse. We 
have reached a point 
where we’re trying to fig-
ure out how to survive 
just the next day, let alone 
the next 10 days, the next 
month, the next year.”
Conservative leader An-
tonis Samaras, a strong 
contender to become next 
prime minister, said the 
rescue package’s debt-re-
duction targets could only 
be met with economic 
growth.
“Without the rebound and 
growth of the economy ... 
not even the immediate 
fiscal targets can be met, 
nor can the debt become 
sustainable in the long-
term,” he said during a 
visit to Cyprus.
Parliaments in three 
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countries that have been 
most critical of bailouts 
– Germany, the Nether-
lands and Finland – must 
now approve the package. 
German Finance Minister 
Wolfgang Schaeuble, who 
caused an outcry by sug-
gesting that Greece was a 
“bottomless pit,” said he 
was confident it would be 
passed.
Many economists ques-
tion whether Greece can 
pay off even a reduced 
debt burden, suggesting 
the deal may only delay 
a deeper default by a few 
months.
A return to economic 
growth in Greece could 
take as much as a decade, 
a prospect that brought 
thousands onto the streets 
of Athens to protest Sun-
day. The cuts will deepen 
a recession already in its 
fifth year, hurting govern-
ment revenues.
“We sowed the wind, now 
we reap the whirlwind,” 
said Vassilis Korkidis, 
head of the Greek Com-
merce Confederation. 
“The new bailout is sell-
ing us time and hope at 
a very high price, while 
it doggedly continues to 
impose harsh austerity 
measures that keep us 
in a long and deep reces-
sion.”
The accord will enable 
Athens to launch a bond 
swap with private inves-
tors to help put it on a 
more stable financial foot-
ing and keep it inside the 
eurozone.
About 100 billion euros of 
debt will be written off as 
banks and insurers swap 
bonds they hold for lon-
ger-dated securities that 
pay a lower coupon.
Private sector holders 
of Greek debt will take 
losses of 53.5 percent on 
the nominal value of their 
bonds. They had agreed to 
a 50 percent nominal writ-
edown, which equated to 
around a 70 percent loss 
on the debt’s net present 
value.

DUBAI: Saudi Arabia’s 
King Abdullah has told 
Russian President Dmit-
ry Medvedev that any 
dialogue about the crisis 
engulfing Syria would at 
present lead nowhere, 
criticizing Russia’s deci-
sion earlier this month 
to veto a U.N. Security 
Council resolution.
«As for now, any discus-
sion about the situation 
(in Syria) would be fruit-
less,» the Saudi state 
news agency SPA quot-
ed the Saudi monarch as 
saying during a telephone 
conversation with Med-
vedev on Wednesday.
«It would have been bet-
ter if our Russian friends 
coordinated with the Ar-
abs before using the veto 
in the Security Council,» 
the king said.
«We cannot abandon our 

religious and moral posi-
tion towards the situation 
in Syria.»
The defeated Security 
Council resolution, which 
was also vetoed by China 
on Feb. 4, backed an Arab 
plan urging President 
Bashar Assad to give up 
power.
Russia>s decision to use 
its veto was criticized by 
the West which accused 
Moscow of undermin-
ing global efforts to end 
Assad>s bloody crack-
down on internal unrest.
Russia, though, has said 
any outside intervention 
could make the situa-
tion even worse and has 
called for a dialogue be-
tween President Assad 
and his opponents, a sug-
gestion the Syrian oppo-
sition has dismissed as 
unrealistic.

Saudi Arabia says no 
use in dialogue in Syria

Saudi King Abdullah condemns the latest bloodshed in Syria. 
(AFP/Getty Images Files)

BEIRUT: Foreign Affairs 
Minister Adnan Mansour 
said Tuesday Lebanon 
would not attend the 
“Friends of Syria” confer-
ence due to be held in Tu-
nisia Friday.
“In compliance with the 
country’s disassociation 
policy, Lebanon will not 
participate in the confer-
ence in Tunis,” Mansour 
told OTV Television Sta-
tion.
The Friends of Syria con-

ference came in light of 
the failure by the U.N. to 
approve a Western and Ar-
ab-backed resolution call-
ing on President Bashar 
Assad to hand over power. 
The resolution was torpe-
doed by veto-wielding 
countries Russia and Chi-
na.
Both Moscow and Beijing 
announced Tuesday they 
would not take part in the 
conference in Tunis on 
Feb. 24.

Lebanon to miss ‘Friends of 
Syria’ conference
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PRIME Minister Julia Gil-
lard has called for a lead-
ership spill at 10am on 
Monday morning, follow-
ing the shock resignation 
of Kevin Rudd as foreign 
minister. 
Gillard said she had con-
firmed a leadership bal-
lot for 10am on Monday 
morning. She said the 
ballot was necessary.
“For far too long we have 
seen squabbling within 
the Labor Party that has …. 
obscured what we are do-
ing to build a better future 
for Australia,’’ she said.’’
“Australians are rightly 
sick of this and they want 
it brought to an end.’’
Gillard said she would 
renominate herself for 
the leadership at the bal-
lot, and she expected to 
receive support from the 
majority of her Labor col-
leagues
However she said if she 
lost the ballot, she would 
move to the back bench 
of the party. 
She said she expected 
Rudd would also be a 
contender, and she chal-
lenged him to also give an 
undertaking to also go to 
the back bench if he lost. 
Gillard admitted she had 
made mistakes as leader, 
but said she believed she 
remained the best person 
to lead the Labor Party
“No government is per-
fect and I have made mis-
takes, she said.

Julia Gillard calls for Labor 
leadership spill 
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“But we’ve got so much 
more work to do building 
on those reforms.”
“It’s my intention to seek 
support from my Labor 
colleagues.
“Meaningful reforms that 
will have impact on Aus-
tralian families.”
Ms Gillard referenced 
Kevin Rudd’s media 
statement Wednesday   
and  Thursday , where he 
said he would see Tony 
Abbott in the next elec-
tion. 
“I believe that we can win 
the next election and beat 
Tony Abbott. I believe I 
can lead Labor to that 
victory.
“I also want to be very 
clear about this – govern-
ment is about more than 
electioneering.”
She made reference to a 
period of ‘paralysis’ with 
Kevin Rudd – and said it 
had been ‘a very difficult 
and very chaotic work 
pattern’.
Kevin Rudd’s dramatic 
resignation - from Wash-
ington DC at 1.20am US 
time - is the first time a 
foreign minister has re-
signed from cabinet while 
on an overseas mission.
DEPUTY Prime Minis-
ter Wayne Swan has an-
nounced he will not attend 
the upcoming G20 sum-
mit in Mexico, in the wake 
of Kevin Rudd’s shock 
resignation Wednesday.
In a statement released 

this morning Mr Swan 
said Australia’s G20 Fi-
nance Deputy, Mike Cal-
laghan, would represent 
him at the meeting in-
stead.
“This morning I contact-
ed the meeting’s host, the 
Mexican Finance Minister, 
Mr Jose Antonio Meade, 
to advise him of this and 
my disappointment in not 
attending,” he said.
“I have been having dis-
cussions with my G20 
colleagues on the priori-
ties for the year and will 
continue to do so in the 
period ahead.
“I look forward to meet-
ing again with my G20 
colleagues at the IMF and 
World Bank Spring Meet-
ings in April.”
The Treasurer, arguably 
now Julia Gillard’s most 
ardent supporter, said it 
was time the ALP put an 
end to the “destabilisa-
tion” by Mr Rudd, saying 
the situation was “simply 
intolerable”
“Mr Rudd has been in the 
background undermin-
ing government decision 
making,” Mr Swan told 
ABC Radio.
“He has been deliberately 
behind the scenes under-
mining he important work 
of the government.”
Mr Swan said he had 
been in the Labor Party 
for more than 30 years 
and had worked with Mr 
Rudd and Ms Gillard.

KEVIN Rudd has cast him-
self as Australia’s political 
saviour and damned Julia 
Gillard by saying she can-
not win the next federal 
election. 
Speaking at The Willard 
Hotel in Washington DC, 
Mr Rudd, who the night be-
fore announced his resig-
nation as Foreign Minister, 
confirmed publicly for the 
first time he will test the 
numbers for a challenge to 
the Prime Ministership.
Desperate not to lose trac-
tion for his leadership bid 
as he enters more than 
20 hours of dead time fly-
ing home to Australia, Mr 
Rudd was asked if he re-
garded Julia Gillard as a 
failed Prime Minister.
«I do not believe, I do not 
believe, that Prime Min-
ister Gillard can lead the 
Australian Labor Party to 
success in the next elec-
tion,» he said. «That is a 
deep belief, I believe it’s 
a belief also shared right 
across the Australian com-
munity.»
Mr Rudd fell just short of 
formally announcing his 
intention to contest the 
leadership by saying he 
had strong support back 
home.
«Overnight I have had many 
conversations with caucus 
colleagues and with minis-
terial colleagues,» he said.
«I am very pleased and en-
couraged by the amount of 
positive support and en-
couragement of me to con-
test the leadership of the 
Australian Labor Party.
«I have many more calls 
still to make.
«Their overall argument to 
me is that they regard me 
as the best prospect to 

lead the Australian Labor 
Party successfully to the 
next elections, to save the 
Australian Labor Party and 
those next elections and to 
save the country from the 
ravages of an Abbott gov-
ernment.»
He said he was shocked by 
the tone and savagery of 
attacks lodged against him 
overnight in Australia.
«Whatever our differences 
in politics, I do not believe 
that these sorts of vicious 
personal attacks have a 
place in our national politi-
cal life,» he said.
«I will make a full state-
ment on my future on the 
question of the Australian 
Labor party leadership in 
Australia. That is the right 
place to do it. 
«I’ve been left with no al-
ternative in this country 
in terms of tendering my 
resignation as minister, for 
the reasons I outlined in 
my statement here yester-
day.»
Mr Rudd urged Australians 
not to listen to stories 
about who had the num-
bers.
«Anyone is a mug who be-
lieves in circulated lists of 
numbers at this stage of a 
possible ballot process,» 
he said. «There is a huge 
doctrine of enlightened 
self-interest at work when 
people put out one list or 
another in terms of how 
many numbers people 
have.
«What I can say to you, in 
complete candour, and I’ve 
got to say with a degree of 
contentment, happiness 
and surprise, is the level 
of support that is coming 
in, and not just from the 
parliamentary party.

«I think when this comes 
to a head, it really does 
need to be recognised 
that the future government 
of Australia is not about 
the power of factions, it’s 
about people’s power.
«Ours is democracy, in the 
open spaces, not behind 
closed doors, not gov-
erned by faceless men.»
Mr Rudd spent the day 
holed up in Washington’s 
most opulent hotel ad-
dress, The Willard, catch-
ing some sleep between 
receiving visits from US 
Ambassador, Kim Beaz-
ley, and his main adviser 
on foreign affairs, Philip 
Green.
Mr Beazley entered The 
Willard at around 8.30am, 
US time, and spent an hour 
and a half with Mr Rudd. 
He emerged saying little 
about the meeting.
«These thing all get worked 
out in Australia by people 
who are well and truly 
above my pay grade,» Mr 
Beazley said.
He said he thought the 
matter would be resolved 
quickly.
It is understood Mr Beaz-
ley was taking care of for-
malities relating to the Mr 
Rudd’s late night resigna-
tion, which came after Mr 
Rudd had a working dinner 
at the Pentagon with Mr 
Beazley and US Secretary 
of Defence, Leon Panetta. 
Mr Rudd asked that his 
resignation not become 
formal for 48 hours, until 
he returned to Australia, 
but it is possible he has 
already been stripped of 
his duties on the orders 
of Prime Minister Julia Gil-
lard.
At his late night resigna-
tion speech, at the Douglas 
Room on the second floor 
at The Willard, he gave the 
appearance of being cor-
nered by the Prime Minis-
ter and having no option 
other to resign.
The Willard is only two 
blocks from the White 
House and is Mr Rudd’s 
preferred address in Wash-
ington, where an executive 
suite is between US$500 to 
$800 a night. 

Kevin Rudd speaks for the first time since 
his resignation as foreign minister 
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 QANTAS Airways’ low-
cost offshoot Jetstar 
Pacific will be majority 
owned by Vietnam Air-
ways under an owner-
ship change confirmed 
in Hanoi late tuesday. 
Under the new arrange-
ment, national flag car-
rier Vietnam Airways 
will hold 69.93 per cent 
of Jetstar Pacific, with 
Qantas Group owning 
30 per cent of the low-
cost carrier.
The ownership restruc-
ture had been heavily 
flagged in Vietnamese 
media reports.
Previously, Vietnam’s 
State Capital Invest-
ment Corporation 
(SDIC) held the major-
ity stake in Jetstar Pa-
cific.
A new chief executive 
and chairman would 
also be appointed in 
coming weeks.
A joint statement from 
Vietnam Airlines and 
Jetstar said the two 
carriers would work 
together to develop 
a two-brand strategy 
focused on serving 
domestic and interna-
tional routes.
Jetstar Group chief ex-
ecutive Bruce Buchan-
an said he welcomed 
Vietnam Airlines as a 

new partner in Jetstar 
Pacific.
“We are confident this 
partnership between a 
low-fares carrier and a 
full-service airline can 
replicate the success 
of the two brand strat-
egy used by Qantas 
and Jetstar in Austra-
lia,” Mr Buchanan said 
in the statement on 
Wednesday.
Jetstar Pacific would 
also receive a capital 
injection of $25 million 
for fleet renewal, with 
the five Boeing 737s 
used currently to be re-
placed with new Airbus 
A320s from the middle 
of 2012.
The airline said it hoped 
to have 15 A320s in its 
fleet within the next 
few years.
Qantas said, in a state-
ment, its contribution 
to the capital injection 
would be $A7.5 mil-
lion.
“The shareholders 
support Jetstar Pacif-
ic’s fleet to grow to 15 
A320s within the next 
few years,” the airline 
said.
Qantas has faced a 
number of challenges 
since it bought into 
Jetstar Pacific, then 
known as Pacific Air-

Jetstar Pacific ownership 
goes to Vietnam Airways

lines, in 2007.

 Jetstar Pacific’s ownership restructure had been heavily flagged in Vietnam-
ese media reports. Picture: File 

GAY couples who dined 
with Prime Minister Julia 
Gillard on tuesday night 
say they didn>t manage 
to sway her into support-
ing same-sex marriage. 
But Ms Gillard was re-
spectful of their stance 
and acknowledged that 
this was inevitable.
«People are going to say 
<did you say the mag-
ic thing to change her 
mind> and that>s obvi-
ously not going to be 
the case,» Sharon Dane, 
who married her partner 
Elaine Crump in Canada, 
told ABC radio.
«She is still standing 
by her position, but she 
made it clear that she 
thinks change is inevi-
table and there will be in-
ternational pressure that 
will make change inevi-
table as well.»
The occasion was or-
ganised by activist group 
GetUp and Australian 
Marriage Equality which 
paid $31,000 for the din-
ner date with the Prime 
Minister at a charity auc-

tion last year.
Three gay couples at-
tended the dinner.
John Dini, who with his 
partner Steve Russell are 
constituents of Ms Gillard 
in her Melbourne elector-
ate, said Ms Gillard stated 
her position.
«But at same time, she 
also said that she ac-
knowledges that mar-
riage equality is inevi-
table in this country,» he 
said.
And the menu? Mr Dini, 
a butcher, said there was 
no meat.
«It was a really nice din-
ner. We had a bit of a 
light entree and a bit of 
a seafood smoked trout 
main and a nice licorice 
allsort ice cream dessert 
which was really nice,» 
he said.
There are currently three 
gay marriage private 
member>s Bills before 
federal parliament, aimed 
at changing the legal 
definition of marriage as 
a union between a man 
and a woman. 

PM says gay marriage 
inevitable - couples

In 2010, two Qantas ex-
ecutives were detained 
by Vietnamese authori-
ties for more than six 
months as part of an 
investigation into fuel-
hedging losses at Jet-
star Pacific.
The investigation was 
terminated and the pair 
was not charged.
A former Jetstar Pacif-
ic chief executive was 
also arrested for “caus-
ing serious losses”, 
while a Civil Aviation 
Authority of Vietnam 
report found the airline 
failed to follow mainte-
nance regulations.

THE former Queensland 
premier Peter Beattie has 
echoed the feelings of the 
Labor Party in his home 
state and urged the feder-
al government to resolve 
its leadership dispute im-
mediately.
With the battle between 
Julia Gillard and Kevin 
Rudd making Labor’s dif-
ficult state election cam-
paign even harder, Mr 
Beattie said Ms Gillard 
should call a leadership 
ballot when Parliament 
resumes next week.
Queensland goes to the 
polls on March 24, and 
the formal start of the 
campaign on Sunday by 
the Labor Premier, Anna 
Bligh, was drowned out 
by the fight in Canberra.
The front page of Bris-
bane’s Courier-Mail yes-

terday was dedicated to 
how Mr Rudd’s leader-
ship bid ‘’is engulfing 
Anna Bligh’s re-election 
campaign’’ and was ‘’set 
to drag the party’s brand 
through the dirt’’.
Ms Bligh complained on 
Sunday, saying voters 
were sick of the dispute 
and wanted it resolved.
Mr Beattie told ABC radio 
yesterday that unless the 
matter was settled early 
next week, Ms Bligh may 
as well stay home in bed 
rather than campaign.
‘’It’s time that there was 
a caucus meeting and 
the matter was dealt with 
once and for all,’’ he said. 
‘’Otherwise the dam-
age to the Labor party’s 
campaign in Queensland 
will be simply immeasur-
able.’’

Beattie in call to halt infighting

The 2012 Premier’s Se-
niors Week Gala Concerts 
will be held at the Sydney 
Entertainment Centre on 
Monday 19 March 2012, 
(at 10.30am and 2.30pm).
This year’s theme is ON 
BROADWAY. 
“The concerts enable 
the State Government, 
on behalf of the people 
of NSW, to acknowledge 
the contribution older 
people make to families, 
workplaces and the gen-
eral community.” Glenn 
Brookes said.
Although tickets to the 
concert are free there are 
strictly limited numbers 
available.
“I have been allocated 40 
tickets and I am looking 
forward to distributing 
them to seniors with my 
electorate,” Mr. Brookes 

said.
Interested individuals 
should contact the East 
Hills Electorate Office on 
(02) 9772 2774.   
Individuals who apply for 
tickets will be advised in 
early March if their appli-
cation has been success-
ful.
The 2012 Premier’s Se-
niors Week Gala Concert 
for Groups is now booked 
out. All registered groups 
that applied for tick-
ets have been informed 
whether their application 
was successful.
To register a new group, 
in order to apply for tick-
ets to future concerts, 
please email groupscon-
cert@facs.nsw.gov.au or 
call the Premier’s Gala 
Concert Group Registra-
tion Office on 1300 361 
106. 
Last minute tickets will be 
available through Ticket-
master.  To book online 
visit www.ticketmaster.
com.au or by phone – 
1300 855 501.  If booking 
by phone, be patient and 
expect lengthy delays.
Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

CONCERT TICKETS NOW 
AVAILABLE
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Kevin Rudd resigns as Foreign Minister 

Kevin Rudd

Foreign Minister Kevin 
Rudd has resigned say-
ing he has lost the con-
fidence of the Prime 
Minister, Julia Gillard. 
Footage courtesy of 
Channe...
Next move ... Kevin Rudd 
resigns his position as 
Foreign Minister / Pic: 
Nine News Source: Sup-
plied 
 Join the conversation 
KEVIN Rudd has quit as 
Foreign Minister and will 
return to Australia to-
night before an expected 
challenge to Julia Gillard 
next week. 
Mr Rudd announced his 
decision to quit from 
Washington.
“I am sad to leave this 
office but sadder still 
that it has come to this,” 
Mr Rudd said.
“The last time I resigned 
from office was when I 
resigned as prime Minis-
ter of Australia.
BRUCE Hawker, a Labor 
strategist and backer of 
Kevin Rudd says the for-
mer PM will contest the 
party’s leadership. 
Mr Rudd cited the at-
tacks on him by cabinet 
colleagues Simon Crean 
and those he described 
as “faceless men”.
“When challenged on 
these attacks, the Prime 
Minister chose not to re-
pudiate them. I cant only 
conclude she shares 
those views,” Mr Rudd 
said.
“The only honourable 
thing, the only honour-
able course of action is 
to resign.”

In a signal that he in-
tends to challenge for 
the leadership, Mr Rudd 
said: “I will never be par-
ty to a stealth attack on 
a sitting Prime Minister 
elected by the people. 
We know it was wrong 
and it must never hap-
pen again.”
“Australia must be gov-
erned by the people, not 
the factions.”
Mr Rudd will return home 
tomorrow before decid-
ing over the weekend 
whether to challenge 
for the leadership when 
Parliament resumes next 
week.
Opposition Leader Tony 
Abbott says the resigna-
tion of Kevin Rudd as for-
eign minister confirms 
that the government is 
unworthy to continue in 
office.
“Kevin Rudd has con-
firmed two things - that 
the faceless men are 
running the Labor Party 
and that the instability 
at the top of this govern-
ment is damaging our 
country,’’ Mr Abbott said 
in a statement.
“Kevin Rudd’s state-
ment tonight confirms 
that this government is 
unworthy to continue in 
office.”
Mr Abbott said only the 
coalition can provide 
the strong and stable 
government that will ad-
dress the issues facing 
our country and restore 
hope, reward and oppor-
tunity for all Australians.
Key independent MP 
Tony Windsor said 

should Mr Rudd become 
prime minister again, it 
would most likely lead to 
an early election.
And if Mr Rudd did try to 
command a majority on 
the floor of parliament, 
he could not rely on Mr 
Windsor’s support.
“If the Labor Party sud-
denly want to change ar-
rangements in the mid-
dle of the stream all bets 
are off,” Mr Windsor told 
Sky News.
“I’m not going to place 
myself in the middle of 
some sort of Fantasy 
Glades (a theme park) 
game that’s going on 
and expect to just keep 
endorsing people who-
ever the revolving door 
produces.
“I did a deal with the cur-
rent prime minister.”
Mr Windsor said the 
negotiations he and fel-
low independents Rob 
Oakeshott and Andrew 
Wilkie held in 2010 on 
who should form gov-
ernment were with Julia 
Gillard and Tony Abbott 
and no one else.
“If one of those par-
ties wants to suddenly 
change that and act as 
though they have a ma-
jority in the House of 
Reps that’s fair enough,” 
he said.
“But they can’t count 
me in on playing that 
game.”
Mr Windsor said Ms Gil-
lard was doing a good 
job as prime minister 
and negotiating Labor’s 
legislation through the 
parliament.
He said changing prime 
minister was a high risk 
strategy that would most 
likely to lead to an early 
election “which would 
only advantage the co-
alition, probably”.
Canberra Lower house 
MP Bob Katter declined 
to comment, with his 
office saying he was 
focused on the Queen-
sland state election.

LABOR is sending a 
higher than usual num-
ber of young candidates 
to the slaughter in the 
Queensland election, 
ABC political analyst 
Antony Green says. 
Mr Green said it was com-
mon for the major parties 
to stand young members 
in seats that are not con-
sidered winnable.
But he said Labor ap-
peared to have had trou-
ble getting suitable ma-
ture candidates and had 
resorted to uni students 
to make up the numbers 
in Liberal National Party 
safe seats.
“They are always strug-
gling in ultra-safe co-
alition seats, seats like 
Southern Downs and 
Callide, where they have 
struggled to get candi-
dates and are always 
the last seats filled,” Mr 
Green told ABC radio.
“But in this election 
they do seem to have a 
large number of 18- and 
19-year-old university 
students in safe LNP 
seats.”
Labor was this week 
forced to expel its 19-
year-old candidate for 
the Southern Downs, 
Peter Watson, after he 
stood by racist and anti-

homosexual comments 
he posted online five 
years ago.
Former LNP leader Law-
rence Springborg holds 
the seat with a margin of 
more than 20 per cent.
And the LNP has pounced 
on comments by Labor’s 
20-year-old candidate 
for the outback seat of 
Gregory, which the LNP’s 
Vaughan Johnson holds 
with a margin of more 
than 14 per cent.
Brisbane university stu-
dent Jack O’Brien, who 
also has a trade union 
job, has said he’s yet to 
visit Gregory and will be 
too busy to visit before 
polling day.
Mr Green said it appeared 
Labor branch members 
were afraid to run in an 
election the polls say 
will be easily won by the 
LNP.
“Same in Indooroopilly 
and the seats in Aspley, 
they have got very young 
candidates, university 
students, in seats which 
they lost at the last elec-
tion and have little hope 
of winning back in this 
election,” Mr Green said.
“Clearly they (Labor) have 
had some difficulty getting 
local branch members to 
stand in these seats.”

Queensland election: ‘ALP 
using students to fill gap’ 

“In response to inquires 
regarding the federal La-
bor leadership, please 
note that Bob is not one 
of the crossbenchers 
who delivered the pres-
ent government, nor 
is he interested in the 
machinations of other 
parties,” a spokeswom-
an said. 
Labor senator Doug 
Cameron said the “face-
less men” in the Labor 
had forced Mr Rudd’s 
resignation and this was 
“unacceptable”.
“This must just stop 
within this party,” the 
senator told ABC televi-
sion.
He said these were the 
same faceless men who 
set about to replace Mr 
Rudd as prime minister 
in 2010.
“It’s bad for the party, 
bad for the nation and 
bad for the government,” 
he said.
“We just can’t afford to 
have (Opposition Leader) 
Tony Abbott given a free 
ride to the prime minis-
tership of this country.”
He did not believe Mr 
Rudd had been cam-
paigning for his old job.
His advice to Prime Min-
ister Julia Gillard would 
be for her express her 
support and confidence 
in Mr Rudd and try get 
him back as the foreign 
minister.
But he doubted this 
would happen if the 
faceless men were “pull-
ing the strings”.
Bruce Hawker, a Labor 
strategist and backer of 
Mr Rudd, said he would 
contest the party’s lead-
ership.
“That is just my view 
about it,” Mr Hawker told 
Sky News on Wednes-
day.
“Kevin Rudd is very con-
cerned about the future 
of the Labor government 
and the Labor Party, but 
more importantly what 
might happen if Tony 

Abbott become prime 
minister.”
The former foreign min-
ister was popular in the 
polls and in the elector-
ate, Mr Hawker said.
“He has got real support 
out in the electorate out 
there,” he said.
“It is probably much 
greater in the elector-
ate than it is in the party 
room at the moment.’’
Mr Hawker said back-
benchers would con-
sider their self-interest 
in retaining their seats at 
the next election when 

deciding on the Labor 
leadership.
“When you take every-
thing else away from 
this equation is whether 
Kevin Rudd is popular 
with his colleagues or 
people get along with 
him or not,” he said.
“One question any back-
bencher has to ask him-
self is who is best to lead 
us to a win against Tony 
Abbott, because far too 
much is at stake for the 
government and the 
country if Abbott wins 
the next election.”
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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
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McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®
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TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View Media Center

 256 Mb �ash memory
 1080i output resolution
 External WLAN antenna

SHOUTcast

Picasa

Media Center

YouTube 

customer service
Email:  info@glarab.com

Fax: 1.877.800.6421
       001.905.709.1910

Tel: 1.877.303.9714
     001.416.202.6608

25021

www.www.

 256 Mb �ash memory 256 Mb �ash memory
 1080i output resolution
 External WLAN antenna

 256 Mb �ash memory 256 Mb �ash memory
 1080i output resolution
 External WLAN antenna

 256 Mb �ash memory

Connect with us on:

HIGH DEFINITION TELEVISION PROGRAMMING
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33

Sydney
AVA Satellite...........................  (+61) 401-491-546
Super Sahel............................  (+61) 294-176-766
Heshmat Satellite.................. (+61) 400-078-000
Tech Solutions.......................  (+61) 402-666-555
Bullono....................................  (+61) 0433008974
Niavaran  Market ................... (+61) 294771 772
Black Town
Little Parand...........................  (+61) 296-761-633
Dandenong

Dorakhshan Market.................(+61)397-948-418

Melbourne
Ishtar Persian Bazar............    (+61) 393-549-212
Austech Telecom..................  (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
& Grocery
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Super Gulph………............. (+ 61)398-502-992
J& S Electrical  PTY LTD ........ (+61)393-595-678
& Broad Meadows
Belmore
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Ann TV .......................................(+61) 400466 484  

Perth
City Fresh Supermarket......  (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite..  (+61) 423-631-129
Ariana AFG Satellite ............. (+61) 421-883-650
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Mob Tech................................. (+61) 404-541-835
Geelong
Nima Satellite........................ (+ 61) 0401729598
Parramatta 
Little Persia............................ (+ 61) 296-301-648

Narre Warren South
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Botany
3D Thinking...........................   (+61) 402-998-494
Brisbane
Afshar Market .......................  (+61) 738-477-396
Basir Satellite...........................(+61) 421-511-234
Aburn
Zam Zam Market  (+61) 431-207 576
Southport Gold coast  
Sara & sevda ................................
Persian Supermarket 

(+61) 756 970014 
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