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جملس األمن يطالب سوريا بإدخال مساعدات وإعالن «اجمللس العسكري» يثري خالفاً بني املعارضة

كار خيلف راد يف حقيبة اخلارجية!

مسلحو بابا عمرو يق ّرون بانسحابهم «التكتيكي» والصليب األمحر يدخل احلي
LY
OFFER FOR A LIMITED TIME ON

دخلت األزمة السورية معربًا عن أسفه للتدهور
الوضع
يف
مرحلة جديدة بعد التطور السريع
امليداني الذي متثل يف االنساني.
بسط اجليش السوري وفيما ظهر خالف واضح
الوطين
اجمللس
سيطرته على حي بابا عمرو بني
يف مدينة محص وإقرار السوري بزعامة برهان
املسلحني
بـ»انسحابهم غليون وقائد «اجليش
العقيد
احلر»
تكتيكيًا» من احلي ،الذي السوري
سرعان ما مسحت السلطات رياض االسعد حول تشكيل
السورية للصليب االمحر «جملس عسكري لإلشراف
الدولي واهلالل االمحر على املعارضة املسلحة
السوري بدخوله اجلمعة داخل البالد وتنظيمها حتت
(امس) ،فيما كان جملس قيادة موحدة» ،اكد رئيس
االمن الدولي يطلب عرب الوزراء القطري محد بن
WHEN YOU CONNECT
TO ANY 24 MONTH
بيان للمرة االوىل منذ  7جاسم آل ثاني استعداد
السوري الحر» وبجانبه رشاش «أم  »16يف
 OPTUSعنصر من
«الجيش $49
OR ABOVE
OR
VIRGIN MOBILE PLAN
اشهر ،من دمشق «السماح بالده لدرس «كل اخليارات
منطقة القصري أمس االول (أ ف ب)
بالدخول احلر والكامل إلنقاذ الشعب السوري»،
والفوري لفرق املساعدات بعد أيام من اعالن الدوحة االمر الذي رد عليه االمني يعارض العنف كوسيلة
االنسانية اىل كل السكان والرياض ترحيبهما بفكرة العام جلامعة الدول العربية إلنهاء األزمة السورية ،يف
الذين حيتاجون لإلسعاف» ،تسليح املعارضني ،وهو نبيل العربي ،مؤكدًا أنه حني بدت واشنطن متحفظة

BONUS
NOKIA

BLUETOOTH HEADSET

إزاء فكرة التسليح على
اعتبار انه ليس واضحًا ما
اذا كانت هذه اخلطوة تفيد
املعارضة او تضرها.

جملس األمن

طلب جملس األمن من
السلطات السورية «السماح
بالدخول احلر والكامل
والفوري لفرق املساعدات
االنسانية اىل كل السكان
الذين حيتاجون لإلسعاف».
ووافقت روسيا والصني
على البيان الذي جرت
املصادقة عليه بعد ان
رفضت سوريا السماح
ملسؤولة الشؤون االنسانية
يف االمم املتحدة فالريي
اموس بدخول اراضيها،
موضحة أن املوعد الذي

التتمة صفحة 17

غيالرد وكار

حسمت رئبسة الوزراء جوليا
غيالرد أمرها امس اجلمعة،
عليها،
الضغوط
رغم
وأسندت حقيبة اخلارجية
لرئيس والية نيو ساوث
ويلز السابق بوب كار على
ان خيلف مارك أربيب يف
جملس الشيوخ بعد استقالة
االخري يوم االثنني املاضي

ليعود اىل مقعد خلفي.
وقد جاء تعيني كار ليضع
حدا لتكهنات استمرت عدة
ايام كانت فيها اسهم وزير
الدفاع مسيث مرتفعة لتولي
هذا املنصب
وهذا التعديل الوزاري،
وهو الثالث خالل 18
شهرا.

بري للقبارصة :ال تصديق ألي اتفاقية قبل ضمان حقوقنا
Photos for illustration
purposes only.

سليمان :االصطياد مبوضوع التمديد غري موفق ..بري «طبّاخ ماهر» وسيعرب جلسة  5آذار

برغم كثافة برنامج زيارتيه اجلمهورية العماد ميشال
إىل كل من رومانيا سليمان ،وجد فسحة وقت
إحاطةKiosk
K103
Stockland
سياسية شاملة
لتقديم
Merrylandsرئيس
فإن
وتشيكيا،

TeleChoice Merrylands
9760 1388

*Terms & Conditions: Offer available when you connect to any 24 month $49 or above Optus or Virgin Mobile Plan. No rainchecks. Offer only available at
TeleChoice Merrylands. Please see in-store for full details. Offer ends 31/03/2012.

عرض مغري لوقت
محدود يف فر ع
مرييالندز
التفاصيل صفحة 19

فران ياغونا للم
أ

DS
قائ ًال
املطروحة،
للمستجداتEN
ER
OFF
لزميلة «السفري» البريوتية
ARCH
عندماMيكون31
«إن املسؤول2012
مقتنعًا بقضية أو موقف ما

فإن التعبري عنه يكون سه ًال
وانسيابيًا وغري مصطنع أو
ّ
متكلف».
ومع تتالي األسئلة ،قال
رئيس اجلمهورية «ظهرت
العوائق يف عملية إدارة
الشأن العام ال سيما
التعيينات بعدما غاب ضابط

اآلن  ....يف فريفيلد

لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من

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

حسم

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

فرع فريفيلد

************************

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة
تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

التتمة صفحة 17

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

ع
جنات ..

فرع ياغونا

اإليقاع اإلقليمي وبدأنا نشق
طريقنا وحدنا وفق دستور
الطائف وبإرادة ذاتية،
وهذا هو سبب التأخر يف
تأليف احلكومات وإقرار
القوانني وإجراء التعيينات
وغريها».
نتعود على
أن
الرهان
«كان
ّ
هذا األمر تباعًا» يضيف
سليمان« ،ولكن جاءت
األزمة املالية العاملية،
ومن ثم اجلدل حول احملكمة

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل

www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو عربية
Installed

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من
خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
Intervision
على أحد األرقام التالية:
قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات
جرى حمادثات مع نظريه التشيكي وزار رئيسة الربملان

سليمان :نأمل للدول العربية املعنية

ان تنتقل بنجاح اىل الدميقراطية
اعترب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ان لبنان يرتبط
مع سوريا بعالقات اجتماعية
عميقة جدا وهناك روابط دم بني
اللبنانيني والسوريني ،لذلك فإن
نزوح بعض العائالت السورية
جراء االضطراب يف سوريا
ال يشكل مشكلة كربى ألنهم
يستطيعون االقامة عند اقربائهم
او ذويهم املباشرين ،كما ان
واملنظمات
اللبنانية
الدولة
االنسانية تقدم مساعدات هلذه
العائالت ،وقال :نعامل النازحني
واقرباء
كعائالت
السوريني
وليس كالجئني.
مواقف سليمان جاءت خالل املؤمتر
الصحايف املشرتك الذي أعقب
احملادثات الرمسية املوسعة يف
القصر الرئاسي التشيكي.
بداية ،قال الرئيس التشيكي:
أجرينا حوارا مفتوحا وصرحيا جدا
مليئا بالصداقة ،ويف احلقيقة،
لدينا الكثري من املصاحل
املشرتكة والعديد من املشاكل
املوجودة يف العامل احلديث املعقد
وآراؤنا حوهلا متشابهة .ان زيارة
الرئيس سليمان تعترب دفعا مهما
لتطوير العالقات بني بلدينا يف
مجيع اجملاالت .وانا اكدت لفخامة
الرئيس ان اجلمهورية التشيكية
تتمنى تطوير هذه العالقات بكل
صراحة ،واعترب ان هذا يصب يف
مصلحة البلدين ،كما ان هذا هو
مصدر اهتمام تشيكيا واهتمامي
انا شخصيا.

سليمان

ورد سليمان بكلمة قال فيها:
أجريت جولة حمادثات معمقة
ومفيدة مع الرئيس فاكالف
كالوس متحورت حول سبل
توطيد العالقات الثنائية بني
لبنان ومجهورية تشيكيا وتوسيع
آفاقها يف خمتلف امليادين .كما
استعرضت معه أبرز األحداث
على
احلاصلة
والتطورات
الصعيدين اإلقليمي والدولي
وكيفية مواجهة التحديات اليت
قد تنتج عنها ،وال سيما ما
يتعلق منها بالتحوالت التارخيية
يف العامل العربي وباألزمة
املالية العاملية اليت متكن لبنان
ومجهورية تشيكيا على السواء
من تاليف تداعياتها السلبية.
وتابع :شكرت للرئيس كالوس

مواقف بالده الداعمة دوما للبنان
ولسيادته واستقالله وسالمة
أراضيه ،والتزامها مبدأ احلل
السلمي للنزاعات ،وخصوصا
النزاع القائم يف الشرق األوسط
منذ عقود .ويف هذا اجملال مت
تأكيد ضرورة استمرار السعي
واجلهد لتطبيق قرار جملس األمن
الدولي رقم  ،1701الذي يلتزمه
لبنان بكل مندرجاته ،انطالقا من
التزامه كل قرارات الشرعية
الدولية ،وضرورة إجياد حل
عادل وشامل لكافة أوجه الصراع
العربي  -اإلسرائيلي ،على
قاعدة قرارات الشرعية الدولية،
ومرجعية مؤمتر مدريد ،واملبادرة
العربية للسالم ،علما بأن الثامن
والعشرين من الشهر املقبل
يصادف الذكرى العاشرة إلقرار
هذه املبادرة التارخيية باإلمجاع
من قبل القادة العرب يف قمة
بريوت.
وقال :كررت يف هذه املناسبة
موقف لبنان الرافض ألي شكل
من أشكال توطني الالجئني
الفلسطينيني على أراضيه،
وضرورة تعزيز قدرات وكالة
األونروا لالستمرار باالضطالع
مبسؤوليتها الرئيسية يف العناية
بأوضاعهم احلياتية واملعيشية،
يف انتظار إجياد حل سياسي
نهائي وعادل لقضيتهم على
قاعدة حقهم يف العودة.
كذلك مت تأكيد أهمية استمرار
اجلهد الدولي املشرتك حملاربة
اإلرهاب.
أضاف :تناولت احملادثات بشكل
خاص سبل توطيد العالقات
االقتصادية والتجارية والتقنية
والثقافية بني مجهورية تشيكيا
ولبنان وتوسيع آفاقها ،خصوصا
يف جماالت الصناعة والزراعة
والطاقة واملواصالت والسياحة،
وحتسني أطر محاية االستثمارات
وتشجيعها،
البلدين
بني
وتسهيل عملية منح مسات
الدخول للبنانيني ،ودرس امكان
زيادة املنح التعليمية للطالب
اللبنانيني ،كما سنعمد اىل
درس سبل التعاون العسكري
لدعم اجليش اللبناني باملعدات
العسكرية التشيكية.

حوار

ثم رد الرئيسان
على
والتشيكي

اللبناني
اسئلة

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش
مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

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

الصحافيني ،فسئال :بالنسبة
للتعاون االقتصادي هل يشمل
وجماالت
التجارية
املشاريع
اخرى ،وهل حبثتم بذلك؟
فاجاب سليمان :هناك عزم على
تأسيس جلان مشرتكة للنواحي
االقتصادية بني البلدين والتبادل
التجاري كون لبنان وتشيكيا
يستطيعان االستثمار بشراكة
واحدة خارج بلدينا وخارج اوروبا،
نظرا لوجود جاليات اغرتابية كثرية
ومتعددة يف العامل .وايضا هناك
اتفاقية شراكة بني لبنان واالحتاد
االوروبي تتيح للبنان ان يتعاون
مع تشيكيا لتعزيز التبادل بني
البلدين.
اما كالوس فقال :سأضيف فقط
كلمة صغرية ،حنن نقدر عاليا ان
يرافق فخامة الرئيس وفد كبري
يضم عددا من الوزراء ،خصوصا
والتجارة،
االقتصاد
وزير
ويف الوقت ذاته فإن وزير
الصناعة واالقتصاد التشيكي
عقد حمادثات مع الوفد اللبناني
املرافق ،كما حضر وفد كبري من
رجال االعمال اللبنانيني ،وهذه
ايضا فرصة اخرى ملناقشة هذه
املسائل.

رئيسة الربملان

بعد انتهاء احملادثات الرمسية
يف قصر براغ ،انتقل رئيس
اجلمهورية وعقيلته والوفد املرافق
اىل هرزن باالسHrzan Palace
التابع لرئاسة احلكومة التشيكية،
حيث عقد لقاء موسع مع رئيسة
مريوسالفا
النواب
جملس
نيمكوفا ،شارك فيه سفري
تشيكيا يف لبنان سفاتوبلوك
كومبا وعدد من النواب ومدير
مكتب اجمللس ومستشارون،
أعقبته مأدبة غداء ،ألقت يف
بدايتها نيمكوفا كلمة رحبت فيها
بسليمان وعقيلته .واكدت ان
هذه الزيارة ستساهم يف تعزيز
وتوطيد العالقات ،وستعمق كافة
االنشطة االقتصادية والتجارية
بني البلدين ،مشرية اىل وجود
اجلالية اللبنانية يف تشيكيا
مما سيزيد من تالحم الشعبني
الصديقني.
ثم انتقل سليمان وعقيلته
والوفد املرافق اىل جسر تشارلز
بريدج حيث كانت جولة سريا على
االقدام واستماع اىل شروحات
حول تاريخ هذا املعلم واهميته
من الناحية العمرانية والسياحية
واالقتصادية حيث يعترب من أهم
اجلسور يف اوروبا ،يصل ضفيت
نهر الفاتالفا ويبلغ طوله 516
مرتا.
بعد ذلك ،انتقل رئيس اجلمهورية
وعقيلته والوفد املرافق اىل
قاعة برج املدينة القدميةold ،
 ،town hallدار بلدية براغ ومقر
الساعة الفلكية اليت يعود تاريخ
أقدم وثيقة عن إنشائها إىل عام
 .1410وقد استقبل سليمان
وعقيلته من قبل عمدة مدينة
براغ بوهوسالف سفوبودا.
ووقع سليمان وعقيلته سجل
الشرف التابع للبلدية ،قدم بعدها
العمدة اىل رئيس اجلمهورية
مفتاح املدينة وكتابا عن مدينة
براغ ،فيما قدم سليمان اىل
العمدة درعا رئاسية قبل أن
ينتهي اللقاء حبفل كوكتيل حضره
ممثلون عن جملس املدينة.
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حزب اهلل علق على تقرير بان كي مون حول سالح املقاومة
أصدر حزب اهلل ،تعليقا على ما
ورد يف تقرير األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون حول سالح
املقاومة البيان التالي:ال يرتك
األمني العام لألمم املتحدة السيد
بان كي مون مناسبة إال ويطالب
فيها بنزع سالح املقاومة،
متغافال عن أن هذا السالح هو
حق للبنان من أجل الدفاع عن
أرضه وسيادته يف وجه االحتالل
والتهديد اإلسرائيليني.وعلى ما

يبدو فإن عيين السيد بان كي احملتل اإلسرائيلي عنها.
مون ال تلحظ هذه املمارسات وعلى كل حال ،فقد بات واضحا
اإلسرائيلية العدوانية ،متاما كما لدينا أن هذه السياسة الثابتة يف
هي تتعامى عن تهويد القدس التعرض للمقاومة واليت يتبعها
وممارسات االحتالل اإلرهابية يف السيد بان كي مون إمنا هي
31 January 2012
فلسطني احملتلة.
بسبب هوية كاتب تقارير األمني
اضاف البيان إن حزب اهلل يؤكد العام لألمم املتحدة ،والذي
أن سالحه جاء لتحرير األرض حيرص دائما على خدمة األطماع
اللبنانية ،اليت فشل بان كي اإلسرائيلية ،مستعمال أعلى منرب
مون ومؤسسته الدولية فشال دولي لتغطية اعتداءات االحتالل
ذريعا يف محايتها وفرض جالء وتربير جرائمه.

معلومات عن قرب صدور قرار اتهامي بقضايا محادة واملر وحاوي

ترددت معلومات امس االول
عن قرب صدور قرار اتهامي
عن مكتب املدعي العام يف
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان،
يتم تسليمه يف غضون ايام
للغرفة االبتدائية للمحكمة،
يف قضية اغتيال جورج حاوي
وحماوليت اغتيال النائب مروان
محادة والوزير السابق الياس
املر.
هذا ،واوضح رئيس احملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان ان
اختصاص احملكمة االساسي هو
النظر يف االغتيال الذي وقع
يف  ١٤شباط  ٢٠٠٥وان من
اختصاصاتها االخرى ما يتعلق
بالفرتة املمتدة من  ١تشرين
االول  ،٢٠٠٤اىل  ١٢كانون
االول  ،٢٠٠٥مشريا اىل انه

يف حال تبني ان اجلرائم اليت
وقعت يف تلك الفرتة متالزمة،
وفقا ملبادئ العدالة اللبنانية،
وخطورتها
طبيعتها
وان
مماثلتان لطبيعة وخطورة اعتداء
 ١٤شباط تكون احملكمة عندئذ
خمتصة للنظر فيها.
وعما اذا كان ميكن للمحكمة
النظر يف مسألة الشهود

الزور ،لفت اىل ان للمحكمة
ليس لديها اختصاص النظر
بهذه املسألة ،لكنه اوضح يف
املقابل ،ان احملكمة قد تتوىل
هذه املهمة يف حال توصلت
حكومة لبنان اىل اتفاق مع
االمم املتحدة وجملس االمن
مينحها االختصاص للنظر يف
هذه املسألة.

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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لبنانيــات

بري دعا قربص لدعم مسعى لبنان لدى االمم املتحدة لرتسيم حدوده البحرية
اعرب رئيس جملس النواب نبيه
بري عن خشيته من ان تستثمر
اسرائيل االتفاقات مع قربص
لالعتداء على حقوق لبنان،
وقال :رغبتنا بأن تدعم قربص
مسعى لبنان لقيام االمم املتحدة
بدور مركزي يف ترسيم احلدود
البحرية.
من جهته اكد رئيس الربملان
القربصي ايانكيس اومريو ان
بالده مستعدة لدعم ومساندة
لبنان يف مجيع اجملاالت.
فقد اختتم الرئيس بري زيارته
الرمسية لقربص ،امس االول،
بلقاء وزيرة اخلارجية الدكتورة
إيراتو كوزاكو ماركوكيس يف
مقر إقامتها يف نيقوسيا يف
فندق هيلتون ألكثر من ساعة،
وحبث معها يف تعزيز العالقات
بني البلدين ومسألة حدود
املنطقة اإلقتصادية اخلالصة
البحرية.
ووصفت وزيرة اخلارجية القربصية
الزيارة بأنها تارخيية ،مشرية اىل
انه يف تاريخ العالقات بني
البلدين الصديقني مل يكن هناك
أي مشكلة وسنبقى ونستمر على
هذا املنوال .وقالت :اننا يف
قربص ستسعى بكل ما تستطيع
اىل جعل هذه العالقة أقوى
وأمشل ،واننا سنأخذ دائما يف
اإلعتبار هذه الصداقة القوية اليت
جتمعنا يف كل األمور والقضايا
املطروحة.
وأكدت ان ال مشكلة بني لبنان
وقربص يف شأن املنطقة
اإلقتصادية اخلالصة ،مشددة

على استعداد بالدها للمساعدة
يف كل ما تستطيع القيام به
لالسراع يف إجناز هذا املوضوع.
وأكد الرئيس بري ان زيارته
تندرج يف إطار السعي اىل دفع
العالقات بني لبنان وقربص اىل
األمام وتعزيز التعاون بينهما
يف شتى اجملاالت ،والتعاون
ايضا يف شأن مسألة املنطقة
وملف
اخلالصة
اإلقتصادية
النفط.
وزار الرئيس بري والوفد املرافق
اليوم املتحف القربصي يف
نيقوسيا وجال يف أرجائه.
مأدبة السفارة
ثم انتقل اىل ليماسول حيث
أقامت السفارة اللبنانية يف
قربص مأدبة غداء تكرميا له
وللوفد املرافق يف حضور حشد
من أبناء اجلالية اللبنانية.
وقدم أبناء اجلالية اليه درعا
تقديرية ،والقى القائم باألعمال
اللبناني يف قربص قسطنطني
تابت كلمة نوه فيها بدور الرئيس
بري وبالعالقات املتينة بني لبنان
وقربص ،والدعم املتبادل بينهما
يف اجملاالت السياسية ويف
احملافل الدولية.
وألقى بري كلمة جاء فيها :من
دواعي سروري أن أزور هذا البلد
الصديق واجلار التارخيي الذي
تربطه بلبنان منذ آالف السنني
اإلنسانية
العالقات
أفضل
والثقافية والتجارية ،حيث كانت
التجارة مزدهرة وكانت التبادالت
التجارية عرب موانئ صور وصيدا
وجبيل مئات أضعاف ما هي عليه

اليوم.
لقد لبيت هذه الدعوة الكرمية
لزيارة قربص ألؤكد ان كال
البلدين ميكنهما أن يستثمرا على
موقعه اإلسرتاتيجي:
للسوق
كواجهة
لبنان
العربيةاملشرتكة اليت ال بد وأن
تتحقق ولو تأخرت .وقربص
كواجهة للسوق األوروبية كدولة
عضو يف اإلحتاد األوروبي.
واضاف :إن يف إمكان البلدين
أن حيققا سويا أعلى درجات
الشراكة بني اجلوار العربي
واألوروبي ،وأن يعيدا اىل البحر
املتوسط دوره املتألق الذي كان
كذلك عرب التاريخ خصوصا اليوم،
حبيث يبدو ان تعزيز هذا اجلوار
عرب الطرق الربية صعبا ومتعثرا.
ان حتقيق هذه الشراكة ال يعتمد
فقط على العالقات الرمسية
واإلتفاقات
والربوتوكوالت
الثنائية ،وإمنا أساسا على تعزيز
عالقات األعمال يف اجملاالت
املتبادلة التجارية والسياحية
والسلعية املختلفة وهنا يأتي
دوركم ،دور رجال األعمال.
وتابع :أترك لكم ولغرف الصناعة
والتجارة والزراعة يف البلدين
تقدير وسائل تطوير العالقات،
مؤكدين ان جملس النواب
اللبناني سيقوم ،من جهته،
بتشريع كل ما خيدم مصلحتكم
ومصلحة البلدين.
إننا نتطلع كذلك اىل تفعيل
وتبادل
الربملانية
العالقات
اخلربات والتنسيق يف خمتلف
احملافل الربملانية.

استثمار الثروة البحرية
وقال :الزيارة أيضا كانت فرصة
مهمة للبحث يف التعاون املشرتك
يف جمال استثمار الثروة البحرية
من نفط وغاز .وحنن نتفهم
املخاوف واهلواجس القربصية،
ونقدر ان اجلانب القربصي تفهم
خماوفنا وهواجسنا من أن تستثمر
إسرائيل على اإلتفاقات مع
قربص لزيادة اخلروق للسيادة
اللبنانية واإلعتداء على حقوق
لبنان النفطية .لذلك طالبنا
قربص بدعم قيام األمم املتحدة
برتسيم حدود لبنان البحرية
واملنطقة اإلقتصادية.
واللقاء كان فرصة لتأكيد موقف
لبنان الداعم والدائم لكل اجلهود
واملبادرات إلعادة توحيد قربص،
ألن وحدة قربص واستقرارها
وازدهارها هي مصلحة لبنانية
وعربية.
بالنسبة اىل لبنان ،أريد أن
أطمئنكم ،ورغم العواصف اليت
تضرب املنطقة وخصوصا الدول
الشقيقة ،ان سياسة النأي
بالنفس اليت تعتمدها الدولة هي
ملصلحة لبنان وأمنه واستقراره،
وتضمن أال تكون حدود بلدنا
مفتوحة على األزمات وعلى
السالح والعنف العابر للحدود.
وحنن جنزم ان كل اللبنانيني،
يف النهاية ،يريدون أن تستعيد
واستقرارها،
أمنها
سوريا
وأن يقرر السوريون بأنفسهم
مستقبلهم السياسي من دون
أي تدخل خارجي.
واضاف :ان لبنان ال يزال حيافظ
على استقراره النقدي واألمين
على رغم بعض األحداث اليت
أمكن جلمها بتعاون كل األطراف
وبالدور الوطين للجيش يف حفظ
األمن اىل جانب الدفاع عن حدود
الوطن.
وتابع :اللقاء اآلن معكم ،أيها
األحباء ،مناسبة لشكر قربص
على كل ما قدمته للبنان خالل
أعوام احملنة الطويلة واستقباهلا
مئات آالف اللبنانيني من موجات
مهجرين خالل حروبنا مع األسف،
حروب إسرائيل ضد لبنان وآخرها
عام  2006وخالل األحداث
اللبنانية.
إننا لن ننسى ،خالل احلرب
اإلسرائيلية على بلدنا واحلصار
البحري واجلوي الذي فرضته،
الدور اإلنساني لقربص وحتوهلا
اىل ميناء إلغاثة لبنان.
وختم :إنين من هذا اللقاء أتوجه
بتحية لبنان كل لبنان ،رئيسا
وجملسا وحكومة وشعبا ،اىل
قربص ،دولة وشعبا ،وأخص
بالتحبة اجلالية املارونية يف هذا
البلد العزيز.
يف اخلتام ،إذ ال أنسى توجيه
التحية اىل السفارة القربصية يف
لبنان واىل بعثة لبنان يف قربص
لعملهما على إجناح هذه الزيارة،
فإني أمتنى أن يسهم لقاؤنا يف
هذا البلد يف حتقيق املصلحة
املشرتكة للشعبني ولقربص
ولبنان.
وكان الرئيس اومريو اقام
مساء االربعاء مأدبة عشاء تكرميا
للرئيس بري والوفد املرافق

حضرها عدد من الوزراء والنواب
القبارصة.
اضاف :الزيارة يف هذه اللحظة
السياسية اهلامة يف تاريخ
املنطقة ،تأتي لبحث اوجه التنسيق
والتعاون الربملاني واملشرتك
يف خمتلف اجملاالت ،ولبحث
التحوالت اجلارية وانعكاساتها
اجليوسياسية ،وكذلك للتأكيد ان
العالقة بني البلدين والشعبني
اللبناني والقربصي سابقة ألي
عالقة اخرى مبدئية او مصلحية،
وان لبنان وقربص كما هما
حمكومان اىل التاريخ واجلغرافيا
يف عالقتهما ،فإنه جتمعهما عالقة
مشرتكة وحمكومة اىل التفاهم
على حتديد املناطق االقتصادية
اخلاصة بالثروات الطبيعية يف
البحر املتوسط من نفط وغاز،
اضافة اىل رغبتنا بأن تدعم
قربص مسعى لبنان لقيام االمم
املتحدة بدور مركزي برتسيم
حدود لبنان البحرية.
وتابع :اننا نوجه عنايتكم رئيسا
وجملسا نيابيا وحكومة ،لالنتباه
من امكانية استغالل اسرائيل
للمخاوف القربصية للقيام حتت

ستار التنسيق اجلوي والبحري
لعمليات البحث واالنقاذ ،بزيادة
نفوذها يف البحر املتوسط،
ونشر سالحها اجلوي والبحري
وزيادة خروقاتها لالجواء واملياه
االقليمية اللبنانية.
وقال :على مستوى العالقات
العربية القربصية ،فإني اتوجه
اىل جملس النواب القربصي
للتذكري بأن موقف قربص
التقليدي منذ اربعة وستني عاما،
كان اىل جانب احلقوق الوطنية
الفلسطينية ويف الطليعة حق
العودة ،وحنن نتمنى االستمرار
يف التزامكم هذا املوقف.
اضاف :ان املطلوب اآلن تصميم
املزيد من التعاون بني بلدينا،
خصوصا يف اجملال السياحي كما
النقل الربي والبحري مع التذكري
ان اجمللس النيابي اللبناني
اقر حنو مخس عشرة اتفاقية
وبروتوكوال للتعاون بني البلدين
منذ مطلع االلفية الثالثة ،وهذا
االمر يستدعي من اجمللسني
النيابيني التأكد وحث احلكومات
على وضع هذه االتفاقيات
والربوتوكوالت موضع التنفيذ.

خضر حبيب .جلسة االثنني مفصلية
وبري ميلك خريطة خمرج لالنفاق
اوضح عضو كتلة املستقبل
النائب خضر حبيب ان جلسة
جملس النواب التشريعية اليت
ستعقد االثنني املقبل ستكون
حمطة مفصلية يف حسم اخلالف
على موضوع االنفاق احلكومي
من خارج املوازنة ومن خارج
القاعدة االثين عشرية.
وذكر يف حديث متلفز ان هيئة
مكتب اجمللس ورؤساء ومقرري
اللجان وضعوا ،يف االجتماع
الذي دعا اليه الرئيس نبيه
بري اخريا ،ملف االنفاق يف
عهدته ،من دون ان ننسى دور
رئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط يف اجللسة
التشريعية االخرية والذي كان
له دور إجيابي حللحلة هذا
املوضوع ،مشريًا اىل وجود
خريطة عند الرئيس بري ميكن
ان تشكل خمرجا تقنيا وسياسيا
للموضوع ،خصوصًا انها تعين
اكثر مما هو سياسي.
وقال يف حال تعذر حصول حل
للموضوع قبل جلسة االثنني فإن
التأجيل سيكون واردًا وسيكون
احد اخليارات املطروحة ،خصوصًا
ان النائبني مجال اجلراح وغازي
يوسف تقدما اليوم باقرتاح
قانون معجل مكرراىل جملس
النواب بإسم كتلة املستقبل
ملعاجلة جممل مسألة االنفاق
من خارج املوازنة من عام
 ،2011 - 2006مبا يف ذلك
سقف اخلزينة املعروفة مبوجب
املراسيم الصادرة عن جملس
الوزراء.
اضاف نتحدث عن كامل االنفاق
من حكومات الرئيس فؤاد
السنيورة مرورًا حبكومة الرئيس

سعد احلريري وصوال اىل
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي،
واجملموع العام يبلغ  22مليار
دوالر ،وبالتالي فإن اقرتاح
القانون املعجل املكرر ميكن
ان يطرح اذا سارت االمور يف
الشكل الطبيعي على التصويت
يف جلسة االثنني مبادة وحيدة.
جداول تفصيلية
وتابع يرفق االقرتاح ايضًا
جبداول تفصيلية اليت طالب
بها الرئيس بري والذي يعترب
مطلبا حمقا على غرار ما ورد
مبشروع القانون الذي تقدمت
به احلكومة والبالغ  8900مليار
لرية ،من اجل نزع اي فتيل او
مربر لرفض االقرتاح ،خصوصًا
انه عندما حتصل تسوية عن
املرحلة السابقة فهذه اخلطوة
ميكن أن ُتسهم يف إنهاء كل
اجلدل القائم ،إذ ليس هناك
فرق يف طريقة الصرف أو
االهداف بني احلكومات السابقة
واحلكومة احلالية.
ولفت اىل انه حتى لو مت اقرار
املوافقة على املوضوعني يف
اجمللس النيابي فنحن نطالب
بإطالق يد الرقابة إلعادة
التدقيق يف كل املرحلة ،ولتكون
االمور واضحة امام الرأي العام
واملواطن ،مشددًا على اننا
أمس احلاجة الستقرار
اليوم يف
ّ
سياسي وأمين واقتصادي.
واعلن حبيب ان قوى  14آذار
ستشارك يف جلسة االثنني،
مبديًا تفاؤله يف امكان وصول
بري اىل حل مناسب ،مذكرًا
مبوقف جنبالط يف هذا املوضوع
والذي ستشكل كتلته الفرق
بالتصويت إذا حصل.
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جعجع ان
“<ÿ
]÷<’ÜËÜ�f
<ƒïÊÊ <·^ÈœfË
]<hÁj”π
<ìﬂ÷]Ê
]÷ <Í¬]Üعلى
واحلريصني
مبصلحة البلد
„<^€السابقة
احلكومات
املصروفة يف
<^„e
<›Áœi
الوطنية]÷<:
الوحدة]<l]Ö]Á£
<sÒ^jﬁ <ÇŒ
“<gj
˜<‰ﬁ
الكرة
تلقف
أرقام
]·<ًا <^⁄يف
 <ÕÊÜ√⁄بند
مفندة بندًا
<Ì
}<·^ﬂf÷ <Ì⁄Ç
<ª <Í“Ü”e
^“Êاىل
الوصول
االثنني لعدم
“ <ÌË]<ÃŒÁji<˜<·]<Óﬂ≥]Ê<Hgjقبل
وحسابات موجودة يف وزارة
]·<
التشنج ˜< ´<áÁ
ألن <VŸ^ŒÊ
]˜<Õ]Üõ
<ÏÇËÜq
<ÌË]Ê
]¬¯<ÌÈ⁄
السياسي ال
] <Êفتنة
حممد
الوزير
عنها
 <Ì◊ÈâÊأعلن
املالية
<MPÊ
<T
<∞e
<¯�√⁄
]<Ö]Á£
<ÓœfË
¬<ÕÊÜø÷]<gfäe<ÿ€√÷]<‡¬<Ì◊r
الصفدي تكرارًا وموجودة على خيدم مصلحة البلد راهنا ،و14
]˜JÌËÅ^íjŒ
 JÖ]Éaلن تستمر على هذا النحو
وزارة املال االلكرتوني آذار
موقع
<Ì¢^√⁄ <ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <à“ÖÊ <Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ÅÖ <‹m
راضخة لتسيري االمور باليت هي
ملن يرغب يف االطالع عليها.
]<ÌËÅ3π] <ÌËÅ^íjŒ˜] <≈^ïÊ˜] <ÏÁ¬Å <ÅÇr <∞È⁄¯¬˜] <Ì◊Úâ
وتابع :ان مبلغ ال 8900مليار احسن .وامتنى على املسؤولني
]÷◊<xfë]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<g√é÷]<o◊m<·˜ <]Á√ÈfË <˜ <·] <±] <∞Èﬁ^ﬂf
لرية معظمه سلف خزينة من البحث عن املخرج واال فالشرخ
]<]É]Ê <HÜœÀ÷] <º} <ÔÁjä⁄ <k† <ƒÈ∂ <^È¬]Å <HÇu˜ <‹„ïÖ
ستتعمق
واهلوة
دون مراقبة مسبقة فيما سيتوسع
]˜ <›¯”÷] <Ó◊¬ <Ì¢^√π] <lÜíjŒ] <ÎÑ÷] <Ö^È§] <É^°c <±] <^ŒÜ
معظم ال 11مليار صرف على والتشنج سيبلغ حده االقصى
<g√é÷] <–ù <ÌµÜq <ÂÑ„ <ºœ <ÙÅ^f⁄ <– Ê <‡”÷Ê <H‰ﬁÊÇËÜË
حساب املوازنة وخصص لرقابة اضف اىل اننا سنقدم على
<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çﬁ<‰qÊÊ<JÍﬁ^ﬂf◊÷] <·^È“Ê
]÷◊<Íﬁ^ﬂf
]˜<·^äﬁ
 <ÕÜ√ﬁسياسة
<V¯Ò^Œونوقف
]÷◊<ÌÈﬁ^ﬂfمتتالية
خطوات
مسبقة.
]˜<Ì⁄á
÷<ÏÅ^Èä÷]Ê <ÌËÜ£] <l]É <·^ﬂf
املسايرة.
احملاسبة
عرقلة
مطلبهم
<‡”÷Ê <H%^√÷] <^7 <öÜ√jË <:÷] <’^ﬂ‚ <VŸ^ŒÊ <JŸ¯œjâ˜]Ê

Hatem

اكد البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي جمددا
حاجة لبنان اىل عقد وطين جديد
´<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g
مشددا على ضرورة اال يكون
<∞È√i <ÿ“ <›^⁄] <^„◊€¬ <ÿ�√iÊ
] <^ﬂﬁحيادية
]<±واحة
الحد بل
تابعا
وطننا
<ƒ◊�jﬁ
<]4é⁄
]<HÎÖ]Å
اجلميع.
فيها
يلتقي
]÷<ÌÈ¬ÁïÁ⁄ <ÏÜu <Ì ^ví“ <‹”È
واستقبل البطريرك امس االول
<^ﬂe<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
الصحافة
]˜ <·^äﬁجملس
وفدا من
<ª
نقابة˜<^ﬂ÷á
<! <Ç€£]Ê
البعلبكي
حممد
النقيب
برئاسة
÷<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jﬁ<·^ﬂf
J^⁄<Çuألقى كلمة قال فيها :ان
الذي
للبنان،
ضمانة
الراعي
البطريرك
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
<VŸ^ŒÊتكون
كبري بأن
]÷√<ÍeÜلي حظ
وكان
]·<
]÷√<[ÌeÁ
 <]ÖÊÅغبطته
وطيدة مع
لدي عالقة
“<]4f
]<]Áf√÷ <∞ÈvÈäπ
البطريركية،
]÷<Ìñ„ﬂالسدة
قبل توليه
˜<
]÷√<^ﬁ]Ê <HÌÈeÜ
<ª
] <‹◊äπالشأن
عندما توىل
خصوصا
]÷◊<Íﬁ^ﬂf
]·< ]}<Üä
]<ÇËÖ
<‰iÖ^ñu
]¬�^<‡⁄ <Íﬁ
]÷<ÎÑ
الكنيسة ،وكان
االعالمي يف
<Íﬁ]<ŸÁŒ]<˜<^ﬁ]<‘÷Ñ÷<H‰j
^œmÊ
هناك تعاون وثيق جدا وكانت
]}<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé
مناسبة لنتعارف على بعضنا
اكثر<ÿfœjä⁄ <Ó◊¬ <ÿe <—Üé÷].
<ª
]<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
ورد البطريرك الراعي مرحبا،
<Ÿ^�i
]<ÏÜr7
<·]Ê <HÂÜâ^e
<‰ﬂ⁄وأحيي
مجيعا
أحييكم
وقال:
“<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ
الصحافة اللبنانية ،واملبدأ الكبري
]J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
الكتابة تبقى
الشهري يقول

والكلمات تتبخر ،وهذا قول
∂√∞◊âÜπ]<ÌÈ
الروماني .لذلك
من عهد الشرع
]÷<Í¬]Ü
]÷<’ÜËÜ�f
<ÿfœjâcÊ
التقنيات فانها
مهما كثرت
نقول
]÷<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ
لن حتد من الصحافة ،والصحافة
]÷◊<Íï^⁄ <Í◊Ë] <h˜] <∞Èﬁ^ﬂf
تبقى ال غنى عنها ،واملرجع
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ãÈÒÖÊ
االساسي هو الكلمة املكتوبة،
<Ö^ç] <ÎÑ÷] <å^ﬂäﬁ <‰ÈqÊÖ
نسمع يف االذاعة والتلفزيون
]<ÅÊàj◊÷ <kﬁ^“ <ÏÖ^Ëà÷] <·] <±
كلمات كثرية ولكنها تطري،
<Ì�f∆ <l^„ÈqÁiÊ <l]Å^çÖ^e
الذي يبقى هي الصحيفة ،ومن
]÷<‡¬ <‰÷ <keÜ¬]Ê <H’ÜËÜ�f
خالل االختبار نعرف انه اذا مل
<4f”÷] <;õÁ÷] <ÖÊÇ◊÷ <ÎÜËÇœi
تكن بني يديك صحيفة يعين ما
]÷<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ
÷<ŸÅ^fjالصحافة
واجليد يف
شيء،
معك
<l^„qÊ
<Ìfâ^ﬂ⁄
<kﬁ^“Ê
يوم،
كل
اجلريدة
تنتظر
انك
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
]÷<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÿÒ^äπ]<ŸÁu<Üøﬂ
هي
ونهار
يوم
كل
واطاللة
<ªÊ <ÌÈÒ^¥˜]Ê <ÌÈ¬^€jq˜]Ê
† <∞äاحييكم فجر
الصحيفة ،ولذلك
]˜<≈^ïÊ
“<ÌÈÀÈ
اخلرب
اي
الناس
ينتظره
كل يوم
<‹Ò]Ç÷] <ÂÇÈ“`iÊ
]<HÌÈéÈ√π
املكتوبة.
والتعليقات
]÷√<Í¬^€jq˜] <Çœ
<≈ÁïÁ⁄
¬◊<Ó
اللبنانية
الصحافة
تزال
وقال :ال
]<Å^íjŒ˜] <ÌÈ€ﬂiÊ <HoËÇ£
احلرية يف
]÷ <ÎÑلكن
]÷<;õÁباحلرية
تتمتع
]÷√<ÅÁ€
<Â2j√Ë
÷◊<ƒ€jr€وحنن نتطلع
]÷ <ÎÜœÀامر مهم،
التعبري
]÷◊<HÍﬁ^ﬂf
الصحافة ليس فقط
 <^È¬]Åاىل
كثريا
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<Ö]Á£] <±
]<^Èu
<‡⁄لكن}¯<Ÿ
حنن حباجة
<Í¬^€jq˜]Êللخرب
يف نقلها
JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
بالتحليالت
اىل صحافة تقوم
<ÿ√q
]÷<’ÜËÜ�f
<Ç“]Ê
 <ÏÖÊÜïيف
وهي قليلة
الصحافية
}<Ì⁄Ç
حباجة<ª
]÷<Íâ^Èä
]÷√<ÿ€
اىل هذه
احلقيقة .حنن
]÷<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é
اذا
والصحيفة
التحليالت،
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<Ö]Á£] <±
<^È¬]Å
حتليالت تفقد من
تتضمن
مل
]<^Èu
<Í¬^€jq˜]Ê
}¯<Ÿويصلنا
<‡⁄نعرفه
واخلرب
قيمتها،
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<ã◊.
التحليل الفكري
<ÿÈ√ÀiÊمكان اما
من اي
JÍ¬^€jq˜]Êلالحداث هذا ما حنن
والصحايف

اوسطي وحباجة اىل حوض البحر
املتوسط ،الن لبنان مبوقعه
اجلغرايف والسياسي جيب ان
يكون واحة ليلتقي الناس فيها،
<gÈ® <Ì⁄Á”£] <ãÈÒÖ <å_Ö
لذلك ال ميكنه اال لعب دور احلياد
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
الكامل بكل قضايا
مع التزامه
<Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È
<’Ö^ç<H^¬^€jqc
العربية
واجلامعة
العربي
العامل ]÷<Å^íjŒ˜] <ÜËáÊ <HÎÇÀí
¶<Ç€
©^ <åالقضايا
الكامل لكل
والتزامه
<‹“^uÊ
<˜Áœﬁ <ÏÖ^rj÷]Ê
 JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^ﬂf÷<ÕÜí⁄وحق
الدولية ،السالم والعدالة
مبا
الكبري
والتزامه
]÷<Ç√e <ÎÇÀí
الشعوب]÷<ÜËáÁ
<Ÿ^ŒÊ
موقعه
خالل
من
حضارة
حيمل من
]÷◊<ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ
املتوسط .جيب
]÷<ƒïÁالبحر
على حوض
¬<^⁄Á€
]˜<ÎÅ^íjŒ
<ª
يكون تابعا بل
<l]]Üq˜]Êان ال
على لبنان
]<^‚É^°
]÷<gq]Á
÷ ^ïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvjحيادية يلتقي
ان يكون واحة
<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì
اجلميع.
فيها
<‹„i <ÔÜ}] <ƒÈï]Á⁄Ê
]<Ìﬁá]Áπ
]J∞ﬂõ]Áπ
<ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
امليثاق الوطين
]÷<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä
واشار البطريرك الراعي ،اىل
]·<
]÷◊<H^œ
املاضي ]<Üm
<‰¬áÊ <·^Èe
يقولون
كانوا
 <ªيف
انه
“^·<
]÷<ãÈÒÜ
]÷◊<ƒ⁄ <^œ
 <Íi^œÈ⁄رمحه
صائب سالم
الرئيس
مع
<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
اهلل لبنان واحد ال لبنانان واليوم
<‹„i
]÷<^Ë^ñœ
]÷<:يوجد،
لبنان
• <ÿ€كم
 <‰j÷ÊÅلنرى
تعالوا
]˚<Ö^m
]<±
<Ì
^ïc
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
نقطة اخرى نتكلم عنها،
هناك
]÷<ÌÈâ^Èä
^ <lكان امليثاق
÷◊~¯ سنة
]÷<ÌÈf◊äمنذ 70
هي انه
<^€Èâ
]÷<ƒïÁ
¬◊<Ó
 <˜Êلبنان
]÷<Í◊}]Çعليه
الذي تأسس
الوطين
]˜JÎÅ^íjŒ
وميزه عن كل العامل العربي
<ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <Ö^íœ÷] <ÅÇçÊ
والغربي ،واصبح منوذجا .اليوم
<Íâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4 Ái
هذا امليثاق اصبح حباجة اىل
÷<HÌËÅ^íjŒ˜] <Ì◊r√÷] <ºÈéﬂj
التجديد ،يعين جيب ان ننطلق
}<ÎÑ÷] <ÅÁ“Ü÷] <ÿæ <ª <^ëÁí
منه لكي نعيش عامل اليوم،
<Ñﬂ⁄ <ÌÈ◊}]Ç÷] <—]Áâ˜] <‰éÈ√i
حنن حباجة اىل عقد وطين جديد
<≈^ïÊ˜] <]Üq <‡⁄ <Ì◊ËÁõ <ÏÇ⁄
متجدد عن امليثاق الوطين.
]JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ
] <ÔÇeيقولون
املوضوع
نطرح
]÷<Ö^íœ
<HÌÈﬁ^m
عندما<ÌÈu^ﬁ
<‡⁄
ال
ال،
ثان،
طائف
بطرح
تقومون
]<ÏÅ^Ëá <›ÁâÜ⁄ <Üéﬂ÷ <‰u^ÈiÖ
÷◊<Ì«Èíالذي طرح
 <^œامليثاق
بطرح
نقوم
]÷<ÌÈÒ^ïÜ
]˜Ê <ÖÁq
والذي بعد 70
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العام
يف Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a

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

سنة حرزان ان نرى اين وصلنا
به ،حنن يف أمس احلاجة اىل عقد
وطين جديد.
دولة
انه
هو
لبنان
]÷<:ما مييز
ان
JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç <l^ÚÈ7] <^„È÷c <k◊ëÁi
خالل
من
استكماهلا
جيب
مدنية
استقباالت
]˜<t^£] <∞äu <ÜËáÁ÷] <xïÊ]Ê <Í÷^€√÷] <Å^†˜] <ƒ⁄ <ÌËÅ^íjŒ
العربي ،لذلك
]÷√^›<Hيف
دوره
<H‰iÖÅ^«⁄الراعي
÷ <ÔÇالبطريرك
<H‡äuاستقبل
• <Ì√€jبعدها
العامل]<Ì⁄Á”£
<^È¬]Å
_·<
لنا،
حاجة
لبنان
ان
العرب
يقول
وعرض
شطح
حممد
السابق
الوزير
]<ò√e <±] <—Ü�i <≈^€jq˜] <ƒËÜä÷] <≈ÊÜé÷] <ÏÖÊÜï <±
الصعيد
على
ليس فقط
≥ <ãمعه االوضاع الراهنة .ثم التقى
]÷<:
]÷<^Ë^ñœ
وهذا<Ì¢^√⁄
<ª
]<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π
ذلك،
من
اكثر
اعتقد
السياحي،
مدرسة
من
وفدا
التوالي
على
<Ï^Èu
]<ò√e <Ì◊v◊uÊ <‹„¬^�Œ <ÜËÁ�i <Ì⁄á˘] <^ëÁí} <∞ﬂõ]Áπ
هو الرئة
]÷<:لبنان
يقولون ان
فهم
]÷ -<l]Ö]áÁجبيل،
انطوني سكول
 <^f◊�⁄سانت
<ki^e
]÷”„<ÌÈÒ^eÜ
]÷<p¯n
]÷<ƒ⁄ <ΩÊÜé
العربي
العامل
بها
يتنفس
اليت
اخلوري
لبنان
كاريتاس
رئيس
]<ÏÖ]áÊ <ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄ <·] <^€◊¬ <Ó◊¬ <∞Èﬁ^ﬂf◊÷ <^v◊⁄Ê <^Èâ^â
احلديث ،لذلك
اجمللس
فضول،
على لبنان لعب سيمون
]}J‹„i]^€jﬁ]<Õ¯j
]<ÿ£
عضو ]<±
<^„œËÜõ
]÷<lÑ}_ <Ì¬]Öà
دوره .كان يقال
 JÌ¢^√π]Êالشيعي االعلى فؤاد
]·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖان سالم لبنان االسالمي
¬‡< العربي،
العامل
¬<2سالم
هو
البرتون
رابطة
املوىل،
]÷<Ö^íœ
“<‘÷Ñ
<^œ◊e
<^ﬂ Üéi
¬ <ÇÈeÜثم<VŸ^œ
]<^⁄_ <‰u^ÈiÖ
من �
]÷Å^†˜]<∞e<·Ê^√j◊÷<›^j
¬<ÏÇ
<^ﬂnùÊ
]÷<ãÈÒÜ
]÷√<Ì÷ÊÅ <Í÷^€
العامل< العربي
كما يقال سالم
<ªمسري
برئاسة
والثقافية
االمنائية
<‹„Ë
<ƒÈï]Á⁄
<l^ÚÈ7]Êهذه املواضيع
]÷√^›<من لبنان،
مير
<≈ÁïÁ⁄التجمع
_<^‚áÜeفرئيس
صاحل.
]˜ <ÌËÅ^íjŒابي
<—^Ài˜]Ê
]<—¯õ
<≈^�Œ <Ì¢^√⁄
¬◊ <Óكم ان
 <^€„ﬂÈeألشري
والقضايا اقوهلا
 <Á‚Êالسابق
]˜<l]á^Èj⁄النائب
الشعيب العكاري
<ÿ“^éπ]Ê
<ÏÅ^¬cÊ<·Áﬁ^fÈ÷<»ﬂËÇﬁ]Üe<≈ÊÜé⁄
للتنوير واخلروج
]÷ <^Ë^ñœحباجة
جمتمعنا
] <Ì“3éπوجيه البعريين على رأس وفد
<Ç√Ë
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صحيفة واحدة ابوابها وتتوقف
عن الصدور السباب مالية ،الن
كل قيمة لبنان يف هذا الغنى.
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate


Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

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

إىل مونديال احلياة

الـ  :lbcالضاهر يربح بانتظار التمييز شربل حناس ضحية املكان والزمان

ادمون صعب

«أعرتف أمام اهلل بأنين مل أقتل يومًا ،ومل أسرق يومًا،
الطيب،
ومل أكذب يومًا على هذا الشعب
ّ
وأنام كل ليلة ـ هذا إذا منت ـ مرتاح الضمري»
(نيسان )2000

رميون اده

حترر اللبنانيون أمس من مطارق املليارات اليت انهال بها السياسيون
على أعصابهم ،سواء تلك اليت تسعى احلكومة إىل احلصول على
قوننة إلنفاقها من خارج املوازنة والبالغة  8900مليار ،أم تلك
املنفقة من احلريريني منذ عام  2005دون قيود أو أوامر صرف
والبالغة قيمتها  11مليار دوالر .واسرتخوا أمام شاشات التلفزة
يتابعون مباراة «منتخب األرز» الوطين يف كرة القدم ضد منتخب
عول عليها لبنان للتأهل ملونديال الربازيل سنة
االمارات ،واليت ّ
 .2014ولقد وجد اللبنانيون أنفسهم موحدين فجأة وراء الفريق
الوطين ،على رغم غياب املناصفة عنه ،مما يشري إىل ان الرياضة
تبث يف النفوس نوعًا من الروح اليت ينبغي ان تنتقل عدواها إىل
احلياة السياسية.
علمًا أن الغرائز اليت كانت تثريها النعرات الطائفية واملذهبية ،بني
املشاهدين املنقسمني سياسيًا ،غالبًا ما أدت إىل تعطيل مفاعيل
تلك الروح.
وقد تسبب انفالت تلك الغرائز أخريًا بنزف دموي وختريب يف
املدرجات واملالعب أديا إىل حرمان الالعبني متعة التباري أمام
مجهور داعم ومتحمس وهم شعروا بوجود هذا اجلمهور أمس دربكة
وصياحًا وأعالمًا لبنانية ووجوهًا مصبوغة بألوان العلم اللبناني على
«مدرج آل نهيان» يف أبو ظيب.
ّ
ولقد اكتشف اللبنانيون ،يف املنعطفات احلامسة من تارخيهم ،كم
التوحد واملواطنة.
هم ال يزالون بعيدين عن
ّ
ومثة من يقول إن لقاء الطائف عام  1989الذي عقد يف مرحلة
مفصلية يف تاريخ لبنان ،قد أخذ يف االعتبار ضرورة املرور
يف مرحلة انتقالية يتم خالهلا ممارسة املناصفة بني املسيحيني
واملسلمني للمرة األوىل منذ النظام األساسي الذي أقامه يف لبنان
قناصل الدول الكربى الست (فرنسا ،بريطانيا ،روسيا ،بروسيا،
ايطاليا ،النمسا) والباب العالي عام  ،1861على ان يباشر يف تلك
املرحلة إلغاء الطائفية السياسية وإحداث جملس للشيوخ تتمثل
فيه الطوائف ووضع قانون لالنتخاب ،إثر إعادة النظر يف التقسيم
اإلداري املتحرر من القيد الطائفي.
إال أن هذا الدستور ،على رغم أهميته بالنسبة إىل مستقبل لبنان،
بقي يف معظمه حربًا على ورق ،وأنشئت خارجه جمموعة أعراف زادت
من حال التشرذم واالنقسام بني اللبنانيني .كما بدا أن ال جمال
لتعديل الدستور بغية سد بعض «الثغر» اليت يتحدث عنها رئيس
اجلمهورية واليت من شأنها أن تضع بني يديه ،وهو َ
حك َم حبسب
الدستور ،بطاقات صفراء ومحراء للتدخل عند احلاجة ووضع األمور
يف نصابها ،إضافة إىل صفارة إنذار غري موجودة حاليًا يف جيب
الرئيس ـ َ
احل َكم.
وقد تعالت خالل هذا األسبوع أصوات تطالب بتسجيل وقائع تاريخ
لبنان املعاصر كما جرت ،وعدم «طمس احلقائق» ،خصوصًا يف دور
«املقاومة املسيحية اللبنانية» يف مقاتلة الفلسطينيني والسوريني
ومن حتالف معهم من اللبنانيني .وعن دور هؤالء ،يف «احلرب على
لبنان» ،أو يف «حروب اآلخرين على أرضه» اخل...
وهنا ظهرت الصورة األساسية التفاق الطائف الذي أدى جتاهله،
أو تطبيقه جزئيًا وكيفيًا ،إىل تكريس تقسيم لبنان كانتونات
طائفية ومذهبية وإبقاء اللبنانيني متباعدين يف مناطقهم ،خصوصًا
يف األحناء املسيحية اليت عرفت بـ»املنطقة الشرقية» اليت جرى
«تنظيفها» من كل ما ليس مسيحيًا ،ومل ُيعد فتح هذه املناطق
أمام أبناء املكونات األخرى حبيث يعود االختالط واالندماج بني
فوت على أفرقاء
اللبنانيني ،باستثناء حاالت معزولة ،األمر الذي ّ
كثريين إمكانية املصاحلة وتنقية الذاكرة اجلمعية من رواسب
املاضي املأساوي وبشاعاته .وما اخلالف حول كتاب التاريخ
سوى منوذج صارخ خلطر بقاء رواسب احلرب وصورها البشعة
يف الذاكرة ،فض ًال عن إذكاء الروح العدائية لدى مجاعات طائفية
ومذهبية حيال مجاعات يف الطرف الطائفي واملذهيب اآلخر.
وقد ظللت هذه التشوهات يف الذاكرة اجلماعية صور أحداث أعقبت
الطائف ،مثل املقاومة والشهادة والعداء إلسرائيل .ويف هذا
اإلطار اعرتض البعض على مذكرة صدرت أخريًا عن وزارة الرتبية
بضرورة ختصيص حصة دراسية للحديث عن املقاومة وتضحياتها
ودورها يف حترير األرض .فض ًال عما صدر عن بعض السياسيني
ّ
تهكم واستهتار باملقاومة وتشكيك يف
من كالم ينطوي على
صدقيتها .وهذا أخطر ما نواجهه هذه األيام ،خصوصًا يف ضوء ما
جيري يف سوريا .ومن اخلالف على الطائف ،إىل ممنوعات كتاب
التاريخ ،فبطء العودة إىل اجلبل ومناطق التهجري األخرى بغية
احملافظة على تقسيمات امليليشيات للخريطة اللبنانية ،يربز مدى
احلاجة ال إىل احلوار فحسب ،بل إىل صيغة للمصاحلة ،واملصارحة،
والندم واملساحمة بني مجيع اللبنانيني ،بغية طي صفحة املاضي
على نقاء ونظافة ،على غرار ما حصل يف راوندا وجنوب افريقيا.

جولة جديدة من املواجهة القانونية ـــ السياسية بني رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،ورئيس جملس إدارة املؤسسة اللبنانية لإلرسال
بيار الضاهر .أالربعاء صدر قرار قضائي ألغى مفعول قرار سابق كاد
ينقل املؤسسة إىل ملكية القوات اليت صارت أمام خيارين جمددًا :متييز
احلكم أو العودة إىل الوساطة السياسية

غسان سعود

مرت أشهر على آخر «خرب حلو « مسعه بيار الضاهر .كثريون اتصلوا به
ّ
أالربعاء مهنئني .كرر أمامهم «متسكه منذ البداية باحلل القانوني هلذه
القضية ،ال السياسي ،وإال ملا وصلت األمور إىل القضاء» ،طالبًا من
الصحافيني حبث التفاصيل مع احملامي املمسك بامللف نعوم فرح.
ّ
فرح
يعقدها حني يغوص يف التفاصيل القانونية ،لكن ميكن اختصار
معلوماته باآلتي:
أو ً
ال ،صدر قرار ظين يتبنى وجهة نظر القوات يف الدعوى املقدمة ضد
كل من بيار الضاهر و  LBCIوبعض الشركات األجنبية .على األثر ،قرر
ضاهر االستئناف.
ردت هيئة االستئناف دفوع الضاهر الشكلية اليت تنفي عن حزب
ثانيًاّ ،
القوات برتكيبته احلالية احلق باالدعاء ألنه غري احلزب الذي أسس املؤسسة
وردت الدفوع اليت تدعي ملكية الضاهر ال القوات للـ
اللبنانية لإلرسالّ .
 lbcوالشركات األجنبية .بينما أخذت بالدفوع املتعلقة مبرور الزمن.
ثالثًا ،احتدم النقاش القانوني بشأن مرور الزمن بني جعجع والضاهر.
األول يقول إن زمن التقاضي يبدأ عام  2005ال 1992؛ ألنه حتى خروجه
من السجن مل يكن يعلم مبا حيصل ماليًا يف املؤسسة اللبنانية لإلرسال.
والثاني يؤكد أن جعجع كان يعلم بكل شيء عام  ،1992وكان ميكنه
بالتالي التقدم بشكوى بني عامي  92و.2002
والحقًا ،متكن حمامو الضاهر من الطعن بإفادة جعجع أمام قاضي التحقيق،
وال سيما يف ما يتعلق مبعرفته مبختلف الرتتيبات اإلدارية واملالية اليت
حصلت عام  1992واملتعلقة بالـ  lbcالفضائية ،متكلني أساسًا على ثالث
إفادات لكل من رئيس حزب الكتائب السابق كريم بقرادوني ،مدير
الصندوق الوطين يف القوات سابقًا جورج أنطون (املسؤول املالي)،
وإمرباطور اإلعالنات الراحل أنطوان الشويري الذي ثبت أنه رغم كل
احتفاالت القوات به بعد اختالف جعجع والضاهر ،قدم يف إفادته ما أفاد
وأضر بصدقية جعجع.
الضاهر
ّ
ويذكر ختامًا يف اجلانب القانوني من القضية أن اهليئة االستئنافية اليت
أصدرت قرار أمس ترأستها ندى دكروب ويشارك يف عضويتها املستشار
شربل رزق واملستشار هاني احلجار الذي أعطى رأيًا خمالفًا لرأيي دكروب
ورزق (القرار يصدر باألكثرية).
يف النتيجة ،هل ميكن القول إن الضاهر وجعجع تعادال سلبًا ،وعلى حمكمة
التمييز حسم الصراع القانوني ـــــ السياسي القائم؟ أبدًا يقول احملامي
فرح؛ فـ»قيمة حمكمة االستئناف القضائية والقانونية أكثر بكثري من قيمة
قرار ظين صادر عن قاضي التحقيق « .ويرجح عضو يف إدارة املؤسسة
أن ختسر «القوات» التمييز ،ما جيعل احلل الرضائي يكون من خالل العودة
إىل الوساطة .لكن احلاصل ،هو أن الراحل أنطوان شويري كان هو من
يدير الوساطات حتى أسبوعني قبل وفاته ،وليس بني الضاهر وجعجع
اآلن من يقدر على جسر اهلوة ...إال السعودية ،على ما يقول عضو يف
جملس إدارة املؤسسة .لكن هل تفعل الرياض ذلك؟
هذا عند الضاهر .يف اجلهة األخرى ،كان رد الفعل متوقعًا؛ فحني حيكم
القضاء ملصلحة القوات ينام «حرًا نزيهًا ومستق ًال» ،أما إذا حلم مبناقضة
رغبات مسري جعجع ،فسيستيقظ «مسيسًا» .يعنون موقع القوات اللبنانية
بري القاضية ندى دكروب وبعد
اخلرب على النحو اآلتي« :ابنة شقيقة ّ
 17شهرًا من التأخري ،تصدر قرار اهليئة االتهامية يف ملف الـ LBC
ملصلحة الضاهر ( .»)...إذًا ،هي ليست القاضية دكروب أو ً
ال ،بل
هي «ابنة شقيقة بري» ،يعين من الطائفة الشيعية .أالربعاء فقط ،وبعد
صدور القرار ،انتبهت القوات إىل «متييع» القاضية امللف  17شهرًا،
األمر الذي ّ
ميثل «خمالفة فاضحة» و»إرادة فاقعة» لعرقلة سري العدالة.
وحاولت «القوات» اإلحياء بأن القرار صادر عن القاضية دكروب وحدها،
ال عن اهليئة االتهامية ،وشددت على عدم إنكار دكروب يف قرارها ملكية
القوات للـ LBCوال واقعة سوء األمانة لدى بيار الضاهر.
حيد من
واعرتفت القوات بالتالي بأن قرب دكروب العائلي من بري مل ّ
صدقيتها ـــــ يف نظر القوات ـــــ يف اجلانب األهم من القضية :ملكية الـ
 .lbcوكان يف إمكان دكروب أن حتسم هذا السجال ملصلحة الضاهر.
يف املؤسسة اللبنانية لإلرسال ،مل تكد اهليئة االتهامية تصدر قرارها
حتى هرعت نائبة رئيس جملس اإلدارة رندة الضاهر إىل غرفة األخبار
يف لبنانية أدما لإلرسال ،فاستدعت جملس قيادة القسم إىل اجتماع
طارئ لصياغة اخلرب ،مشددة أكثر من مرة على وجوب ذكر كلمة «فوز»
يف العبارة اليت أبصرت النور متأخرة مقارنة مع وسائل إعالمية أخرى:
«الـ  LBCIوالضاهر يفوزان بدعوى االستئناف ضد القوات أمام اهليئة
االتهامية يف بريوت».
لكن مل يؤثر اخلرب على مزاج املوظفني القلقني على مستقبلهم يف ظل
النزاع املستمر بني الضاهر والوليد بن طالل الذي ميلك أكثر من  80يف
املئة من أسهم شركة باك اليت متلك بدورها معظم املعدات واألجهزة
واملباني املستخدمة يف  .LBCوتنتج باك معظم الربامج اليت تعرضها الـ
 ،LBCبينها نشرة «األخبار» وبرنامج كالم الناس ،وأكثر من  95يف املئة
من العاملني يف املؤسسة اللبنانية لإلرسال هم موظفون يف شركة باك،
بينما ميلك الوليد الفضائية اللبنانية .وقد بلغ اخلالف بني الوليد والضاهر
حد سحب األول للتفويض الذي حيمله الثاني إلدارة باك ،ومنع الـ LBC
ّ
من استخدام استوديوات باك يف كفرياسني .ومل يتوصل الطرفان إىل
اتفاق بعد على آلية عمل جديدة بني باك و ،LBCوال على تنظيم عمل
موظفي باك الذين ينتجون برامج لـ  ،LBCإضافة إىل ما هو مشرتك يف
ملكيته بني الطرفني.

بطرس عنداري

كانت استقالة الوزير شربل حناس من اغرب االستقاالت يف التاريخ
السياسي .متسك الرجل باحكام جملس شورى الدولة الذي وافق
باالمجاع على مشروع الوزير مع طلب بعض التعديالت ،ولكن اكثرية
الوزراء صوتوا ضد مشروع حناس وطالبوه بتوقيع القانون او
االستقالة .واصبح الوزير امام خيار التوقيع على قانون ال يرضي
ضمريه او قناعاته يدعمه جملس شورى الدولة ،ورفض التوقيع
ّ
ّ
وعلق الرئيس ميقاتي جلساتها غري آبه بنتائج
شل احلكومة
الذي
قراره وكأنه يريد اسقاط حكومته ليبقى يف منصب تصريف االعمال
حتى االنتخابات القادمة بعد  ٥١شهرًا.
ومبا ان إسقاط احلكومة يعترب كارثة يف هذه املرحلة الساخنة اقليميًا
وخيشى من ان يتسلم زمام االمور الفريق الداعم إلشعال حروب
أهلية يف املنطقة والذي كشف عن وجهه علنًا يف مؤمتر «اصدقاء
سوريا» التونسي ،رأى الوزير حناس ان ابتعاده عن الوزارة طوعًا
وقناعة يرضي ضمريه ويبقي الوضع احلكومي واالمين حتت السيطرة
املرجوة.
وبعد ان كان فريق «فتح االسالم» يعترب حناس والفريق الذي انتمى
ّ
ومعطلني ،حتولوا بعد تقديم االستقالة اىل
له جمموعة مشاغبني
ّ
«تشفي» متهمة اجلنرال انه ختلى عن أقرب املقربني اليه
جمموعة
والذي كان أحد أبرز مستشاريه طوال سنوات على حد أقواهلم.
ذكرت النشرات االخبارية ان احدى السيدات يف كسروان رفعت
يافطة امام منزهلا كتب عليها« :ان حكومة تقبل استقالة شربل
حناس ال مستقبل هلا» ...ولكن االستقالة مت قبوهلا بعد ان ُطِّوق
الرجل داخليًا وإقليميًا اىل حد ان قوى دولية حتركت بهدف إحراجه
إلخراجه.
مل يقدر أحد ان حيرج شربل حناس النه رجل معرفة وقانون ومبادىء.
وبعد ان حتول اىل هدف إلسقاط احلكومة بسبب متسكه بدستورية
القوانني من اجل الوصول اىل الفراغ والعودة اىل االشهر االوىل
الستة بعد تكليف الرئيس ميقاتي ،تأكد انه يف الزمان اخلطأ ويف
املكان الذي ضاق دائمًا بأمثاله.
اشرتطوا عدم بقائه يف وزارة االتصاالت بعد ان أحدث ثورة بداخلها
ّ
املتسلطني .وحتى ال يتهم بعرقلة تشكيل احلكومة وافق
وفضح
على حقيبة العمل اليت يعتربها اجلميع ثانوية ال أهمية هلا .وعندما
تسلمها فتح ملفات حقوق العمال ليجد فضائح إنسانية وأساليب
استغالل وحتايل ضد الكادحني ،فعمل على اصدار قوانني ومراسيم
ُترجع للعمال بعض حقوقهم ،اىل ان كانت فضيحة دفع بدل تنقل
العمال اىل اعماهلم ليتقاضاها هؤالء خارج قيمة الراتب احملدد ،وهذا
ما حيرم العمال من ثالثني باملئة من قيمة تعويضاتهم عند انتهاء
فرتات عملهم.
السد املنيع بوجه
ّ
هم
ظن
ممن
األوىل
الصدمة
حناس
واجه شربل
ّ
املتطاولني على حقوق العمال ،اي االحتاد العمالي العام ،الذي
تواطأ مع جشع أرباب العمل بكل وقاحة ،واالسباب ذكرها الوزير
بوضوح وتتعلق بالصفقات واملصاحل اخلاصة.
ّ
ووقع عدة
نص
األخرية
وقبل ان يغادر شربل حناس مكتبه للمرة
ّ
مراسيم هامة وتارخيية ،أبرزها مرسوم تنظيم عمل الفلسطينيني يف
لبنان الذي يسمح هلم بالعمل يف قطاعات حمددة وعديدة بعد ان
ُمنعوا من ذلك طوال  64عامًا حيث يسمح ملئات األلوف من العمال
السوريني واملصربيني والسودانيني والسرييلنكيني والفيليبينيني
وحيرم على الفلسطينيني .كذلك أصدر عدة مراسيم
وغريهم بالعمل
ّ
أخرى لتنظيم وقوننة نقابات العاملني يف قطاع اإلعالم املرئي
واملسموع بعد انتظار طال سنوات حيث كانوا عرضة ألمزجة أرباب
العمل وأهوائهم .وهناك مراسيم أخرى سيلتزم بها الوزير اجلديد
سليم جريصاتي دون شك بناء على ما عرف عنه من علم ونزاهة.
قيل وكتب الكثري عن شربل حناس ومت كشف الكثري من سريته
ونشاطه السابق .احد خرباء االقتصاد قال بعد تشيكل احلكومة احلالية
انها خلسارة كبرية ان ال تسند وزارة املالية اىل رجل مثل شربل
حناس وهي قليلة على مؤهالته ...وعاد املعلق نفسه بعد استقالة
شربل حناس ليشّبه استقالته باستقالة شارل ديغول عام 1969
ووصفه بشجرة احلور اليت ال تنحين وال يتوقف صعودها الشامخ.
وظهرت حقائق كثرية عن سرية الرجل اهلادىء كأستاذ جامعي
وخريج معهد البوليتكنيك الفرنسي الذي يعترب أهم معهد دولي
للعلوم السياسية واالدارية ،وكخبري اقتصادي مشرف على عملية
إعادة إعمار بريوت حيث استقال بعد فرتة وجيزة واصفًا ما حوله
مبغارة علي بابا ورافضًا االغراءات املادية.
ويقال ان حناس كان أول من اكتشف ان احلكومات اللبنانية
املتعاقبة منذ  1993تصرف أموال اخلزينة دون كشف حساب أو
حماسبة مما أدى اىل فضيحة كربى حاليًا معروفة بفضيحة االحد عشر
مليار دوالر.
ان خيبة شربل حناس مل تكن األوىل ورمبا لن تكون االخرية .فهو
يدري انه يف املكان اخلطأ ويف الزمن الرديء .ولكنه لن يذهب اىل
باريس للتدريس اجلامعي والعمل كما يتمنى عليه بعض االصدقاء،
ّ
تعلموا منه
النه يعترب ان اصحاب الضمائر والكفاءات يف لبنان
الكثري وهم حباجة اليه .وقد غيرّ أخصامه أساليب التحامل عليه من
مشاكس ومتعنت اىل ضحية مغدرور به اىل القول انه ماركسي
وشيوعي سابقًا وحاضرًا .ولكنه مل يرد مكتفيًا بالقول ان مهامجيه
ضده.
يعيشون من مثن مقاالتهم ّ
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لبنانيات

إذا اقتنع اجلميع بتطبيق األصول يف التعيينات فال بد أن تبقى األجواء باردة

بري للقبارصة :ال تصديق ألي
العماد عون بعد اجتماع التكتل :نصاب
جلسة يوم االثنني سيؤمَّن من قبل األكثرية اتفاقية قبل ضمان حقوقنا

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون اىل
الصحفيني عن أبرز املواضيع
اليت حُبثت ،وكانت يف جمملها
تتناول شؤونًا تقنية ،كمشروع
تأهيل شاطئ املنت الشمالي،
ومشروع املسبح قرب قصر
املؤمترات.

ويف ما يلي نص احلديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
اليوم كانت جلسة دراسات
مهمة للمتنني:
حول مواضيع
ّ
ّ
واملنت
الشمالي
املنت
اجلنوبي ،فقد حبثنا مشروع
ّ
الشمالي،
تأهيل شاطئ املنت
الدائري
وموضوع األوتوسرتاد ّ
حول املنطقةّ ،
ألننا يف وضع
النظر يف جملس ّ
إعادة ّ
النّواب
ّ
يتعلق برفع إشارات
يف ما
مر على
قد
إذ
اإلستمالك،
ّ
ّ
ستة وأربعون
هذا املشروع
عامًا وال تزال هذه األراضي
جممدة وال يستطيع أصحابها
ّ
ّ
صرف بها .هناك إعادة نظر
الت ّ
يتم
يف هذا املوضوع ،على أن ّ
الدائري
إلغاء األوتوسرتاد
ّ
ّ
التأهيل
ما يستوجب دراسة
بواسطة طريق آخر يكون يف
ّ
الشاطئ
البحر ،ما يعين طمر
وإنشاء أوتوسرتاد من منطقة
الضبية .هذا
املرفأ إىل منطقة
ّ
جدل طال
األمر كان موضوع
ٍ
قلي ًال ،ولكن ّ
مت درسه بالعمق،
وستصدر املواقف الحقًا بعد أن
تنتهي ّ
اللجان من دراسته.
ثانيًا ،هناك موضوع املسبح
عظمي
هيكل
الذي يقف على
ٍ
ّ
(عواميد) قرب قصر املؤمترات،
أن سبب إيقاف
وقد فهمنا ّ
كيدي يف
العمل عليه هو
ّ
ّ
مت إيقاف
األساس ،فقد
املوازنة ،وباتت كلفتها اآلن
توازي أضعاف ما كانت توازيه
السابق..
يف ّ
الس ّيارات
هناك أيضًا مشروع
ّ
العاملة على الغاز الذي كان يف
ّ
الطاقة واألشغال .أفرج
جلنة
عنه أخريًا رئيس ّ
اللجنة وبات
اآلن يف عهدة جملس ّ
النّواب،
ّ
بري
الرئيس
ميرره
ّ
ونتمنى أن ّ
ّ
اللجان املشرتكة وأن
على
يعمل على تسريع إقراره ،ألن
هذا املوضوع مل يعد حيتمل
املزيد من ّ
التأخري.
وإستكما ً
للدراسات اليت قمنا
ال ّ
بها اليوم ،هناك دراسة ال يزال
العمل عليها قائمًا ،وهي حباجة
نواب املنت
للتنسيق ما بني ّ
املختصني يف
وبعبدا والوزراء
ّ
موضوعها.
ابرز األمور اليت حبثناها اليوم
تقنية ،كما اسرتجعنا
كانت
ّ
األوضاع حول ما حُبث يف
قدمناه ،أي مبلغ
اإلعتماد الذي ّ
ّ
سنرتقب
 8900مليار ،وحنن
ما الذي سيحصل يف هذا
أن نصاب
املوضوع .أعتقد ّ

سيتأمن
جلسة يوم اإلثنني
ّ
األكثرية ،ونأمل خريًا
من خالل
ّ
قر جدول األعمال ولو
ي
يف أن ُ ّ
ملرة..
اسئلة
عن
أجاب
ثم
الصحفيني:
س :دعا رئيس اجلمهورية
يف بدء جلسة جملس الوزراء
إىل الكف عن املناكفات .هل
ّ
التغيري
سيلتزم وزراء تكتل
ّ
الطلب بعد
واإلصالح هذا
الساخنة إىل
عودة امللفات
ّ
جلسة جملس الوزراء ،وال سيما
التعيينات ّ
ملف ّ
الذي كان سبب
االعتكاف؟
ج :للتوقف عن اجلدل حول
موضوع ما ،جيب إلغاء السبب
لذي أدى للجدل أساسًا .بسيطة
جدًا .فعند وجود ميكروب يف
ّ
جسم اإلنسان ترتفع حرارته،
فيعطى  Antibiotiqueكي يزول
ُ
امليكروب.
س :لكن ال يزال ملف
ّ
التعيينات ساخنًا أم هناك
تسويات معينة؟
ج :كال ،من املمكن أن يسخن
ألن
ومعقول أن يربد اآلن،
ّ
عدة أطراف موجودة
هناك
ّ
يف جملس الوزراء .وإذا أردنا
ّ
يظل
تطبيق األصول فيجب أن
باردًا ،أما إن مل ُت َطّبق األصول
سيصبح على نار حامية ،وهذا
أن
أمر طبيعي ،ولكنيّ أعتقد ّ
ّ
الكل اقتنع بضرورة تطبيق
األصول.
س :بعد هذه الفرتة ،نالحظ
ود جتاهك من ِقَبل
تصاريح ّ
الرئيس ميقاتي ،ماذا ّ
الذي
ّ
الصورة؟
حصل حتى انقلبت
ّ
فمنذ أن ترأس ميقاتي هذه
ّ
كنا نالحظ تباعدًا
احلكومة
وجفافًا بينكما ،فلماذا تغيرّ ت
احلالة هذه الفرتة؟
ست ِ
ج :األيام املقبلة ُ
عل ُمكم .يف
األيام اآلتية ستعرفون ما هي
األسباب .ال أحب أن أشرح ،بل
ّ
أفضل أن تالحظوا أنتم األمور.
خصومك
يتحدث
س:
ّ
مشروع
عن
السياسيون
ّ
تسوية .نعلم ّ
أنك ال حتب هذه
ّ
يتحدثون عن
ولكنهم
العبارة،
ّ
مشروع تسوية بشأن ّ
التعيينات
الرئيس
وترضي
ترضيك
ّ
الرئيس
بها
يقبل
أي
سليمان،
ّ

سليمان.
نتحدث بشيء بعد .مل
ج :مل
ّ
نتحدث ال بتسوية وال بغري
ّ
تسوية.
الدائر
س :كيف ترى اجلدل ّ
حول كتاب ّ
التاريخ عن مسألة
إلغاء مراحل مهمة من احلرب
ومنها يوم  13تشرين األول
1990؟
ج :طبعًا ليس صاحلًا للقراءة،
ّ
ألنه ال جيوز إلغاء األحداث.
ّ
التاريخ:
يوجد نوعان من
التاريخ ّ
ّ
الذي يسرد األحداث
وبالطريقة ّ
ّ
اليت حصلت
كما هي
ّ
ّ
التاريخ
والثاني هو
فيها،
النقدي ّ
ٌّ
ّ
كل من
الذي يراه
وجهة نظره  ..ولكن األحداث
ال جيوز إلغاؤها .ال ميكن ألحد
أن يلغي «شعرة» من ّ
التاريخ
ومن األحداث .وإذا حصل فهذا
يعين أن التدوين مل حيصل
بتجرد..
ّ
بالطرح ّ
ّ
الذي
س :ما رأيك
حتدث عنه رئيس اجلمهورية يوم
ّ
ّ
ّ
بالتصويت
يتعلق
أمس يف ما
يف جملس الوزراء على امللفات
الكربى؟ وسؤال آخر :ما هو
شكل أو حدود العالقة احلالية
مع رئيس جملس الوزراء جنيب
وعالم
ميقاتي؟ ما هي معايريها
َ
قائمة؟ هل قائمة على خلفية
حمددة؟
سياسية ّ
ج :الكالم الذي نسمعه سليم،
السلوك .فإذا
ولكن املهم هو ّ
ّ
ّ
لتشل
تشكل جمموعة
أردت أن
َ
القرار ،ال توافق وترفع كل شيء
ّ
الدستور،
للتصويت ...حسب ّ
ّ
التصويت ،هناك
قبل مرحلة
التوافق ،وإذا ّ
السعي إىل ّ
تعذر
ّ
ّ
التوافق فهناك أسباب وجيب
فعالة ،أما إذا كانت
تكون
أن
ّ
كيدية فهي غري مقبولة .حنن
يف الكثري من األحيان عارضنا،
وكانت هناك أسباب جوهرية
ّ
وكل ّ
الناس يعرفونها .صوتنا
ّ
التصويت،
ضد وخسرنا يف
ولكن كانت وقفة مبدئية .إذًا
الرفض والقبول يف
مسألة
ّ
جملس الوزراء ،ال ميكن أن تكون
مزاجية فهي تتعلق بأمور على
الدولة .لذلك ،جيب أن
مستوى ّ
يكون هناك أسباب جوهرية،
ّ
بالطروحات نفسها ،ت ّربر
تتعلق
القبول أو الرفض.

ميكن القول ان زيارة الرئيس نبيه بري لقربص
رمست ما يشبه «االسرتاتيجية الدفاعية» حلماية
حقوق لبنان البحرية والنفطية من الكمائن
اإلسرائيلية ،وكان من نتائجها الفورية انها
ساهمت يف التخفيف من االندفاعة اإلسرائيلية
خلف اخلطوط القربصية اليت بلغت ذروتها مع
زيارة رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو
نيقوسيا مؤخرا.
وبهذا املعنى ،حققت لقاءات بري مع
املسؤولني القبارصة «توازنا» سياسيا وحبريا
يف مواجهة الدور االسرائيلي الذي استفاد
من الفراغات او االخطاء اللبنانية ،خالل
املرحلة املاضية ،الستدراج قربص اىل اتفاق
«اقتطع» مساحات حبرية وطنية حتتوي خمزونا
نفطيا وافرا.
وجنحت الزيارة أيضا يف وضع اللبنانيني
والقبارصة على موجة واحدة ،يف ما خص
حدودهما البحرية ،حيث أبدت نيقوسيا جتاوبا
تاما مع احلقوق اللبنانية ،وكان هناك تفاهم
على الشراكة يف االستفادة من املخزون
النفطي الذي قد يتم اكتشافه يف أي حقل
حبري يتبني انه مشرتك جغرافيا.
وقال بــري يف طريق العودة اىل بريوت،
مساء أمس االول ،ان الزيارة كانت ناجحة
جدا وأكثر من ضرورية« ،لكن تبقى االمور
خبواتيمها».
وعلم ان بري أبلغ املسؤولني الذين التقاهم
ُ
ان لبنان لن يبادر اىل التصديق على أي
اتفاقية مع قربص ،إال بعد حتديد وتثبيت كل
بلد خطه احلدودي بشكل نهائي وعادل (غامزا
من قناة «القرصنة» اإلسرائيلية) ،وهو االمر
الذي تفهمه القبارصة ،فيما أعطى الرئيس
القربصي دميرتس خريستوفياس تعليماته
اىل «اخللية املختصة» بوجوب املتابعة احلثيثة
هلذا امللف ،بغية إقفاله سريعا بطريقة ترضي
البلدين.
سيجرون
وأبلغ املسؤولون القبارصة بري انهم ُ
اتصاالت مع األمريكيني واإلسرائيليني للدفع
يف اجتاه أخذ املطالب اللبنانية باالعتبار ،ال
سيما ان االتفاق القربصي املوقع مع تل أبيب
«قضم» جزءا من حقوق لبنان البحرية ،بفعل
«التشاطر» االسرائيلي.
وأكد القبارصة انه ليست لديهم معارضة
لرتسيم احلدود البحرية ،مبا ينسجم مع
«اإلحداثيات» اللبنانية ،بعدما استمعوا من بري
واللواء عبد الرمحن شحيتلي والوفد املرافق
اىل شروحات وافية بهذا الصدد ،وإن كانوا
قد شددوا يف الوقت ذاته على ضرورة قيام
كل من بريوت ونيقوسيا ،ببذل اجلهد الالزم
وإجراء االتصاالت الضرورية «لتأمني توافق
مجيع األطراف املعنية على صيغة حدودية
منصفة».
وإذ رحب بري باالنفتاح القربصي ،أكد ان
لبنان ليس مستعدا للخوض يف أي مفاوضات
مع العدو االسرائيلي حتت شعار معاجلة
اخلالف على احلدود البحرية ،ما يوحي بأن
بريوت ستحاول إقناع االمم املتحدة وواشنطن
مبمارسة الضغط على إسرائيل لدفعها اىل
االلتزام مبقتضيات القانون الدولي ،يف موازاة
التحرك الذي ستقوم به نيقوسيا يف االجتاه
ذاته ،علما بأن مصادر مطلعة يف قربص
اعتربت ان املطلوب بالدرجة االوىل العمل
حلث الواليات املتحدة على التدخل بفعالية يف
هذا امللف ،النها هي اليت متلك مفتاح «القفل»
اإلسرائيلي.
ويف املعلومات ان وزيرة اخلارجية القربصية
إيراتو كوزاكو ماركوكيس أكدت لربي
خالل لقائها اخلتامي به االستعداد للتعاون
والعمل بشكل مشرتك من أجل الوصول اىل
حل متكامل ملسألة احلدود البحرية وترسيم

املنطقة االقتصادية اخلالصة .وأوضحت انها
ستزور وفريق علمها الذي يتابع هذا امللف،
بريوت بعد قرابة أسبوعني الستكمال البحث
واملضي قدما يف تنفيذ ما مت التفاهم عليه
يف نيقوسيا ،مشرية اىل ان رئاسة االحتاد
األوروبي ستؤول إليها بدءا من أول متوز
املقبل« ،وتأكدوا من ان مصلحة لبنان ستكون
موضع اهتمام من قبلي» ،ووصفت زيارة بري
بأنها تارخيية.
وتوجهت الوزيرة اىل بري بالقول :كلما
احتجتم اىل شيء ،اقصدونا وستجدوننا
جاهزين للتعاون.
ويف إطار حتفيز قربص على التجاوب مع الطرح
النفطي لبريوت ،محل بري معه اىل نيقوسيا
«جزرة» املياه العذبة اليت تتدفق من الينابيع
اللبنانية ،يف قعر البحر ،عارضا بيع قربص ما
حتتاج إليه من كميات على هذا الصعيد.
وقد استفسر املسؤولون القبارصة عن طبيعة
هذه املياه وهل هي صاحلة للشرب فعال،
فأكد هلم رئيس اجمللس انها عذبة وحلوة مئة
يف املئة ،وانها صاحلة لكل االستخدامات،
علما بأن قربص تعاني من نقص مزمن يف
هذا اجملال ،وهي اشرتت املياه مؤخرا من
اليونان ،إضافة اىل عمليات حتلية املياه
اجلوفية والبحرية املاحلة اليت ُترتب كلفة
باهظة من دون ان تكون النوعية جبودة املياه
الطبيعية.
وكان بري قد انتقل أمس من نيقوسيا اىل
ليماسول حيث أقامت السفارة اللبنانية يف
قربص مأدبة غداء تكرميا له وللوفد املرافق
حبضور حشد من أبناء اجلالية اللبنانية الذين
قدموا له درعا تقديرية ،فيما القى القائم
باألعمال يف قربص قسطنطني تابت كلمة
للمناسبة.
ورد بري قائال :حنن نتفهم اهلواجس
القربصية ،ونقدر ان اجلانب القربصي تفهم
خماوفنا وهواجسنا من أن تستثمر إسرائيل
على االتفاقات مع قربص لزيادة اخلروق
للسيادة اللبنانية واالعتداء على حقوق لبنان
النفطية .لذلك طالبنا قربص بدعم قيام األمم
املتحدة برتسيم حدود لبنان البحرية واملنطقة
االقتصادية.
وأضاف :أريد أن أطمئنكم ،انه برغم
العواصف اليت تضرب املنطقة وخصوصا
الدول الشقيقة ،فإن سياسة النأي بالنفس
اليت تعتمدها الدولة هي ملصلحة لبنان وأمنه
واستقراره ،وتضمن أال تكون حدود بلدنا
مفتوحة على األزمات وعلى السالح والعنف
العابر للحدود .وحنن جنزم ان كل اللبنانيني،
يف النهاية ،يريدون أن تستعيد سوريا أمنها
واستقرارها ،وأن يقرر السوريون بأنفسهم
مستقبلهم السياسي من دون أي تدخل
خارجي».
اىل ذلك ،اعترب الرئيس نبيه بري خالل عشاء
اقامه على شرفة رئيس جملس النواب القربصي
ايانكيس اومريو مساء أمس االول «ان لبنان
وقربص كما هما حمكومان بالتاريخ واجلغرافيا
يف عالقتهما ،جتمعهما عالقة مشرتكة حمكومة
بالتفاهم على حتديد املناطق االقتصادية
اخلاصة بالثروات الطبيعية يف البحر املتوسط
من نفط وغاز ،اضافة اىل رغبتنا يف أن تدعم
قربص مسعى لبنان لقيام االمم املتحدة بدور
مركزي يف ترسيم حدود لبنان البحرية».
ونبه قربص اىل امكان استغالل اسرائيل
املخاوف القربصية للقيام حتت ستار «التنسيق
اجلوي والبحري لعمليات البحث واالنقاذ»،
بزيادة نفوذها يف البحر املتوسط ،ونشر
سالحها اجلوي والبحري وزيادة خروقاتها
لالجواء واملياه االقليمية اللبنانية».
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الصني وروسيا تدعمان قرار بيونغ يانغ تعليق نشاطاتها
النووية مقابل احلصول على مساعدة غذائية امريكية
أشادت الصني باالتفاق الذي
اعلنت عنه كوريا الشمالية حول
تعليق نشاطاتها النووية مقابل
احلصول على مساعدة غذائية
امريكية ،معتربة انه ميكن ان حيد
من التوتر مع بيونغ يانغ يف ظل
الزعيم اجلديد.
ورحبت كوريا اجلنوبية واليابان
ايضا بالتزام كوريا الشمالية
لتخصيب
برناجمها
تعليق
على
وجتاربها
اليورانيوم
الصواريخ البعيدة املدى والسماح
ملراقيب االمم املتحدة باالشراف
على تنفيذ االتفاق .ويأتي اعالن
كوريا الشمالية بعد وفاة الزعيم
كيم جونغ ايل يف كانون االول
وانتقال احلكم اىل جنله االصغر
جونغ اون وقبل احتفاالت ضخمة
مقررة يف كوريا الشمالية الشهر
املقبل يف الذكرى املئوية لوالدة
مؤسس االمة كيم ايل سونغ.
وجاء االتفاق بعد حمادثات جرت
بني اجلانبني يف بكني االسبوع
املاضي ،لتكون االوىل منذ
تولي جونغ اون الذي يفتقر اىل
اخلربة ،زعامة البالد.
ورحبت الصني احلليفة الوحيدة
لكوريا الشمالية بتحسن العالقات
بني كوريا الشمالية والواليات
املتحدة .وصرح املتحدث باسم
وزارة اخلارجية الصينية هونغ
لي ان الصني مستعدة للعمل
مع االطراف املعنيني من اجل
دفع احملادثات السداسية قدما،
وللعب دور بناء من اجل
ارساء سالم طويل االمد واحالل
االستقرار يف شبه اجلزيرة
الكورية ومشال شرق اسيا.
كما رحبت كوريا اجلنوبية اليت
ال تزال عالقاتها باردة مع

الشمال باالتفاق الذي اعلنت
عنه كوريا الشمالية والواليات
املتحدة .وصرح متحدث باسم
وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية
ان االعالن االمريكي الكوري
الشمالي يعكس اجلهود املكثفة
اليت بذلتها سيول وواشنطن
من اجل حلحلة االزمة النووية.
واعترب وزير اخلارجية الياباني
كويشريو غيمبا ان االتفاق
خطوة مهمة ،لكنه دعا اىل عمل
ملموس مشريا اىل ان بالده
ال تزال تطالب بنزع السالح
النووي الكامل وبشكل ميكن
التحقق منه يف شبه اجلزيرة
الكورية ،مؤكدا انه من السابق
ألوانه استئناف املفاوضات
السداسية .ونزع السالح النووي
بشكل كامل هو ايضا هدف
احملادثات السداسية اليت بدات
يف العام  ٢٠٠٣وتشارك فيها
الكوريتان واليابان والصني
وروسيا والواليات املتحدة.
وكانت كوريا الشمالية انسحبت
من املفاوضات يف نيسان ٢٠٠٩
ونفذت جتربتها النووية الثانية
بعد ذلك بشهر.
ويرى حمللون ان االتفاق ميكن
ان يعيد اطالق املفاوضات اال
ان كثريين ال يزالون يشككون
يف ان كوريا الشمالية لن تتخلى
ابدا عن برناجمها النووي .وصرح
بيرت بيك ممثل كوريا يف مؤسسة
اجيا فاونديشن افضل ما ميكن
القيام به يف هذه املرحلة هو
تعليق الربنامج النووي .وتابع
االتفاق امر جيد والتفاوض
افضل من عدمه وتعليق الربنامج
النووي افضل من ان يستمر
دون مراقبة.

مذكرة اعتقال دولية حبق وزير
الدفاع السوداني والبشري جيتمع
مبمثلة بان كي مون يف اجلنوب
اغتيال ضابط برتبة عقيد
مبكتب مكافحة اإلرهاب يف
بغداد
املالكي يتلقى رسالة من
حول
الروسي
الرئيس
العالقات
تسلم رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي رسالة خطية
من الرئيس الروسي دميرتي
مدفيديف نقلها اليه مبعوثه
االوسط
للشرق
اخلاص
ميخائيل بوغدانوف.
وذكر بيان صادر عن املكتب
االعالمي لرئاسة الوزراء ان
املالكي تسلم اليوم (امس)
رسالة خطية من الرئيس
الروسي محلها مبعوثه اخلاص
االوسط
الشرق
لشؤون
ميخائيل بوغدانوف .ومل يوضح
البيان فحوى الرسالة ،اال انه
ذكر ان املالكي تلقى دعوة
رمسية من الرئيس الروسي
لزيارة موسكو ووعد بتلبيتها
باقرب وقت ممكن.
ودعا املالكي خالل اللقاء اىل
تنشيط ومتابعة االتفاقات
الثنائية ،بينما اكد املبعوث
روسيا
استعداد
الروسي
التعاون
عالقات
لتطوير
والتنسيق بني اجلانبني يف
احملافل االقليمية والدولية.
وتأتي زيارة املسؤول الروسي
اىل بغداد بعد حنو من اسبوع
من اتصال هاتفي بني املالكي
ومدفيديف اعترب خالله اجلانبان

C G M Steelwork
لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واألملنيوم
للمنازل واملشاريع التجارية من شبابيك وأبواب
ودرابزين وجسور حديدية لألبنية
اتصلوا بالسيد شبلي
املعلوف لتحصلوا على
تسعرية جمانية
********
صدق يف املعاملة ...
خدمة سريعة
واستقامة يف العمل

13 Yennora NSW 2161
Postal Address: 3 Baker St
Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848
Factory: 02 9681 7188
Facsimile: 02 9681 6027

Email: charlesmalouf@optusnet.com.au

ان احلل السياسي يف سوريا
حيقق اهداف شعبها ،وان
التدخل اخلارجي يعقد االمور
فيها.
جمهولون
مسلحون
اغتال
ضابط برتبة عقيد بالشرطة
املنسوب إىل مكتب مكافحة
اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف
منطقة السيدية جنوب غربي
بغداد.
وقال بيان لوزارة الداخلية
امس االول :ان العقيد طارق
خضري وجد داخل سيارته نوع
بيجو ومصابا بثالث طلقات
يف رأسه يف منطقة السيدية
جنوب غرب بغداد .واضاف
قامت قوات النجدة بنقل
جثة الشهيد إىل أحد املراكز
الطبية ،وفتحت حتقيقا يف
احلادث ملعرفة مالبساته.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس
ووتش السلطات العراقية
امس على قمع التظاهرات
اليت نظمت يف ذكرى مرور
عام على موجة االحتجاجات اليت
اجتاحت العراق وقتل خالهلا ١٦
شخصا.
وذكرت املنظمة يف بيان تلقت
ان عناصر امنية يف الزي
الرمسي قامت بقمع التظاهرات
اليت خرجت يف شباط ٢٠١٢
الحياء الذكرى االوىل لبدء
االحتجاجات االسبوعية يف
العراق .واوضحت ان قوات
االمن منعت الوصول اىل
مناطق االحتجاج يف بغداد،
وضربت واعتقلت متظاهرين
السليمانية،
يف
سلميني
قصرية
لفرتة
واحتجزت
وضربت عاملني يف االعالم
وصادرت معداتهم ،ومنعت
آخرين من تغطية االحتجاجات.
وذكرت املنظمة انها قابلت
اكثر من  ١٥متظاهرا ومارا
وصحافيا كانوا يف التظاهرات
يومي  ١٧و ٢٥شباط يف
وبغداد
كردستان
اقليم
على التوالي .وتابعت قال
نشطاء انه اثناء التحضري
للتظاهرات ،هددتهم قوات
االمن باالعتقال ،وهددهم
افراد يف ثياب رمسية بالعنف
اذا حضروا التظاهرات.
وقالت سارة ليا ويتسن
لقسم
التنفيذية
املديرة
الشرق االوسط ومشال افريقيا
يف هيومن رايتس ووتش
ان قوات االمن تستخدم
سبال قمعية للسيطرة على
املتظاهرين السلميني .ورأت
انه بينما قد يعترب مستوى
العنف اآلن اقل من مستواه
قبل عام ،اال ان له نفس
االثر ،وهو منع العراقيني من
ممارسة املعارضة السلمية.

مذكرة اعتقال دولية حبق وزير
الدفاع السوداني والبشري جيتمع
مبمثلة بان كي مون يف اجلنوب

اعلنت احملكمة اجلنائية الدولية
انها اصدرت مذكرة اعتقال
حبق وزير الدفاع السوداني
عبد الرحيم حممد حسني بتهمة
ارتكاب جرائم ضد مدنيني يف
اقليم دارفور.
وقالت احملكمة يف بيان
اجلنائية
احملكمة
اصدرت
الدولية مذكرة اعتقال حبق
الوزير السوداني عبد الرحيم
حممود حسني.
وعبد الرحيم حسني  ٦٠عاما
هو سادس شخص تالحقه
احملكمة بتهمة ارتكاب جرائم
يف اقليم دارفور املضطرب.
وقال رئيس احملكمة لويس
مورينو-اوكامبو لدى سؤاله
عن مذكرة االعتقال يف كانون
االول ،انها ستغطي جرائم ضد
االنسانية وجرائم حرب ارتكبت
يف دارفور يف الفرتة من
اب  ٢٠٠٣وحتى اذار .٢٠٠٤
وحسني ،الذي توىل وزارة
الداخلية من  ٢٠٠١اىل ٢٠٠٥
وعمل ممثال خاصا للرئيس
السوداني عمر البشري يف
اقليم دارفور من  ٢٠٠٣حتى
 ،٢٠٠٤مطلوب بتهمة تنسيق
اهلجمات ضد مدنيني يف قرى
غرب دارفور.
وحبث الرئيس السوداني عمر
حسن أمحد البشري خالل لقائه
يف اخلرطوم هليدا جونسون
ممثلة أمني عام األمم املتحدة
للجنوب  ..العديد من القضايا
ذات الصلة بني دوليت
السودان وجنوب السودان.
وأكدت جونسون خالل تصريح
هلا عقب لقاء البشري أن اللقاء
كان مثمرا ومفيدا مشرية إىل
أنها وجدت تفهما من قبل
البشري حول كافة املوضوعات
اليت تناوهلا اللقاء.
ودفعت احلكومة السودانية،
جبملة من األدلة والرباهني،
تؤكد تورط حكومة دولة
اجلنوب يف دعمها حلركات
التمرد الدارفورية ،عرب ما
أمسته مبظلة اجلبهة الثورية
اليت مت تكوينها
مؤخرا ،وكشف
ً
عثمان
مصطفى
الدكتور
إمساعيل ،مستشار الرئيس
السوداني يف تصريح ملركز
السودان للخدمات الصحفية،
عن لقاء مجعه باملبعوث اخلاص
لألمم املتحدة لدولة جنوب
السودان هيلدا جونسون،
وضع من خالله كافة األدلة
اليت تؤكد تورط حكومة دولة
اجلنوب على دعمها للحركات
بدارفور،
املتمردة
مرورا
ً
بتكوين ما ُيسمى بتحالف
اجلبهة الثورية وحتى اهلجوم
الذي نفذته حكومة اجلنوب
مؤخرا على حبرية األبيض
ً
بوالية جنوب كردفان.
واتهم جنوب السودان اجليش
السوداني بالتوغل اىل عمق
 ١٧كلم داخل اراضيه يف
والية الوحدة الغنية بالنفط
وبانه قصف بطريانه ابارا

للمياه وللنفط.
وصرح وزير االعالم يف جنوب
السودان برنابا ماريال بنجامني
السودانية
الطائرات
ان
تقدمت داخل اراضينا اىل
مسافة  ٧٤كلم وانتهكت
اجملال اجلوي جلنوب السودان.
وقال املتحدث باسم جيش
جنوب السودان فيليب اقوير
من جهته ان سالح املشاة
السوداني توغل اىل عمق ١٧
كلم داخل جنوب السودان.
جنوب
سلطات
وتقول
السودان ان التوغل حصل يف
والية الوحدة اجملاورة لوالية
جنوب كردفان السودانية.
وال يزال ترسيم احلدود بني
والييت الوحدة وجنوب كردفان
موضع خالف بني الدولتني.
واضاف املتحدث باسم جيش
جنوب السودان ان قاذفيت
ميغ جاءتا وقصقتا حملة تسمى
باناكوات يف منطقة باريانغ.
وقال ان اخلرطوم سبق ان
قصفت جنوب السودان منذ
العام املاضي لكنها املرة
االوىل اليت ترسل طائرات
ميغ .واوضح املتحدث سقطت
قذيفتان ،االوىل يف بئر
للنفط والثانية يف بئر ملياه
الشرب ،مشريا اىل ان املياه
املخصصة للناس باتت ملوثة
بالنفط .وقال ان القوات
السودانية الربية تتقدم حنو
القواعد العسكرية السودانية
اجلنوبية وآبار النفط.
ودانت اخلارجية االمريكية
الغارات اليت اكد جنوب
القوات
ان
السودان
السودانية تشنها يف والية
الوحدة اجلنوبية.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية
االمريكية فيكتوريا نوالند يف
بيان ان الواليات املتحدة
قلقة من املعلومات اليت
تتحدث عن غارات تشنها
القوات السودانية على جنوب
السودان.
واعلنت بعثة حفظ السالم
االفريقي
لالحتاد
التابعة
واالمم املتحدة يف دارفور ان
أحد جنودها قتل وجرح ثالثة
اخرون يف السودان بكمني
نصبه مسلحون لدورية تابعة
هلا.
وجاء يف بيان ان اهلجوم
وقع على بعد حواىل  ٩٠كلم
مشال نياال ،كربى مدن والية
جنوب دارفور .ومل يوضح
البيان جنسية الضحايا ولكن
القوات النيجريية منتشرة يف
هذا القطاع .وقال متحدث
باسم البعثة هو كريستوفر
سيكمانيك ان اربعة جنود من
بعثة حفظ السالم جرحوا .وقد
تويف احدهم قبل التمكن من
اسعافه .واوضحت البعثة ان
جنود حفظ السالم ردوا على
اهلجوم .واضاف املتحدث ال
نعلم ما اذا كان سقط ضحايا
يف الطرف االخر.
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العرب والعالم

ربط السعودية ومصر جبسر امللك عبداهلل بن عبد العزيز اجليش السوري احلر يعلن انسحاباً تكتيكياً من بابا عمرو
يبدأ العمل فيه العام املقبل بتكلفة مبدئية واجمللس الوطين املعارض يطالب بتدخل دولي فوري

تبلغ  3مليارات دوالر

اتفقت السعودية ومصر على
إعادة إحياء مشروع جسر
يربط بني البلدين ،يطلق
عليه اسم جسر امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز ،على أن يبدأ
العمل به منتصف العام
املقبل ،بكلفة مبدئية تبلغ 3
مليارات دوالر ،وذلك وفقًا
ملا كشفه مصدر مسؤول
يف وزارة النقل السعودية
لصحيفة الوطن السعودية.
وأكد مسؤول ملف مشروع
اجلسر الربي بني مصر
والسعودية ،اللواء فؤاد
عبدالعزيز ،هذه املعلومات،
كاشفًا عن تشكيل جلنة
خمتصة بوزارة النقل املصرية
لدراسة إحياء املشروع.
وأفاد املصدر السعودي أن
األسابيع املقبلة ستشهد
وضع اخلطوط العريضة لبداية
املشروع الذي سيمتد من
منطقة تبوك بني رأس محيد
ومضيق تريان ،إىل مدخل
خليج العقبة يف مصر عرب
البحر األمحر بطول  50كيلو
مرتًا ،موضحًا أن وزارة النقل
السعودية وضعت تارخيًا
مبدئيًا للعمل باملشروع ،وهو
منتصف .2013
أما املسؤول املصري ،فأكد
أن وزير النقل املصري
السعيد،
جالل
الدكتور
كلفه بإعداد ملف كامل عن
املشروع ،وهو جاهز للتنفيذ،
وكان من املقرر وضع حجر
األساس يف عام ،2006
موضحًا أنه يعمل يف هذا
امللف منذ عام .1988
وأوضح املصدر أن فوائد
اجلسر ستكون كبرية جدًا
للبلدين ،أهمها تيسري حركة
التجارة واألفراد ،خاصة يف
مواسم احلج والعمرة ،وحركة
العمالة املصرية بدول اخلليج،
والسياحة ،فض ًال عن اختصار
الوقت واجلهد واملسافة فيما
بينهما ،كما أنه سيختصر
على مصر مسافات كبرية مع
دول مشال أفريقيا ودول
شرق خليج العقبة ودول
اخلليج مجيعًا وسوريا والعراق
واألردن ،حيث إن املسافة ال
تتعدى  20دقيقة.
وذكر أن هنالك دراسات
مالية أكدت أن تكلفة
املشروع ميكن اسرتدادها
خالل عشر سنوات فقط،
عن طريق رسوم عبور
احلجاج واملعتمرين والسياح
والعاملني يف دول اخلليج.
ووفقًا حملللني اقتصاديني،
سينعش اجلسر احلركة التجارية
بني البلدين ،ويصبح ممرًا
دوليًا لدول اخلليج العابرة
إىل دول مشال أفريقيا ،وهو
ما يسهم يف حتقيق تنمية
شاملة لكل املنطقة الشمالية
للمملكة ،وخاصة تبوك ،كما
سيعمل على إنعاش احلركة
التجارية يف ميناء ضباء،
جبانب تعظيمه من املكانة

السياحية ملنتجع شرم الشيخ
الذي يقبل عليه السياح
اخلليجيون.

ربط قارتني
وتأتي جتربة اجلسر السعودي
املصري على غرار جتربة
جسر امللك فهد ،الذي بدأ
العمل فيه سنة  1982بتكلفة
بلغت حنو  3مليارات ريال،
والذي ربط بني السعودية
والبحرين ،إال أن اجلسر
السعودي املصري يبدو
خمتلفًا بعض الشيء ،حيث
يربط قارتني ببعضهما.
وكشف رئيس مجعية الطرق
العربية ورئيس هيئة الطرق
والكباري األسبق ومسؤول
ملف مشرع اجلسر الربي بني
مصر والسعودية اللواء فؤاد
عبدالعزيز ،عن تشكيل جلنة
خمتصة بوزارة النقل املصرية
لدراسة إحياء مشروع اجلسر
الربي بني البلدين.
وأضاف عبدالعزيز أن وزير
النقل املصري الدكتور جالل
السعيد كلفه بإعداد ملف
كامل عن املشروع ،وأسباب
توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة
إنشائه ،خاصة بعدما ُأثري
املوضوع قبل يومني داخل
الربملان املصري ،على خلفية
طلب إحاطة ُقدم لرئيس
الربملان حول أسباب توقف
تنفيذ املشروع.
وقال مسؤول امللف ،إن
للتنفيذ،
جاهز
املشروع
خاصة وأن هناك ترحيبًا
سعوديًا كام ًال ،وكان من
املقرر وضع حجر األساس
يف عام .2006
وأكد عبدالعزيز أنه يعمل يف
هذا امللف منذ عام ،1988
مشريًا إىل أن جلسات عمل
مكثفة مجعته وجمموعة بن
الدن السعودية ،واليت من
املتوقع أن تنفذ املشروع ،إذ
مت التشاور يف كافة األمور
اهلندسية والفنية ،مشريًا
إىل أن املشروع بانتظار
إشارة البدء.
وكانت الدراسات املبدئية
للمشروع ،الذي مت اإلعالن
عنه عام  ،1988قد كشفت
أن اجلسر الربي البحري
سيعرب مضيق تريان مبدخل
خليج العقبة يف مصر ،عرب
منطقة رأس محيد يف تبوك
مشال السعودية ،بطول 50
كيلو مرتًا ،ليقطع املسافرون
املسافة بني البلدين يف 20
دقيقة.
إىل ذلك ،أكد اخلبري األمين
واالسرتاتيجي اللواء سامح
سيف اليزل ،على أهمية
مشروع اجلسر الربي بني
مصر والسعودية يف تسهيل
حركة التجارة بني البلدين،
خاصة السياحة الربية الوافدة
من السعودية إىل مصر،
مستبعدًا أي عوائق أمنية
حتول دون تنفيذ املشروع.

نفذ اجليش السوري احلر
اخلميس انسحابًا تكتيكيًا من
حي بابا عمرو يف محص،
حبسب ما اعلن قائده العقيد
رياض األسعد .واضاف :ان
قواته انسحبت من بابا عمرو
انسحابًا تكتيكيًا حفاظًا على ما
تبقى من األهالي واملدنيني.
من جانبه ،دعا اجمللس الوطين
السوري امس االول اجملتمع
الدولي اىل التدخل الفوري
لوقف جمزرة حمتملة بعد اقتحام
حي بابا عمرو يف محص.
وقال اجمللس يف بيان نطالب
والدول
الدولي
اجملتمع
االسالمية والعربية بالتدخل
الفوري لوقف جمزرة حمتملة
خالل الساعات القادمة حبق
عشرات اآلالف من األطفال
والنساء والشيوخ .واضاف
بعد مثانية وعشرين يوما من
واملستمر
املركز
القصف
على بابا عمرو يف محص
واستخدام كتائب االسد اشد
انواع االسلحة واشدها فتكا،
شاركت أمس الفرقة الرابعة
يف العمليات الوحشية ضد
املدنيني العزل فيها.
وطالب البيان ايضا ب الضغط
على النظام من أجل السماح
بدخول منظمةالصليب األمحر
الدولي إلجالءالضحايا واجلرحى
وتوفري ممرات انسانية وبشكل
االحتياجات
إلدخال
فوري
الطبية واملساعدات الغذائية.
كذلك دعا البيان الشعب
السوري وخصوصا يف دمشق
وحلب اىل التخفيف عن أهلنا
يف بابا عمرو واستعمال كافة
املدنية
املقاومة
اساليب
السلمية من نزول اىل الشوارع
وقطع للطرق الدولية وتعطيل
كل ما من شأنه شل حركة
النظام.

طلب جملس األمن

ويف نيويورك ،طلب جملس
االمن الدولي امس من
السلطات السورية السماح
بالدخول احلر والكامل والفوري
لفرق املساعدات االنسانية اىل
كل السكان الذين حيتاجون
لالسعاف.
ووافقت روسيا والصني على
البيان الذي جرت املصادقة
عليه بعد ان رفضت سوريا
السماح ملسؤولة الشؤون
االنسانية يف االمم املتحدة
فالريي اموس بدخول اراضيها.
وقالت سوريا ان املوعد الذي
اقرتحته اموس كان غري
مناسب.
وجاء يف البيان الذي حصلت
وكالة فرانس برس على نسخة
منه قبل نشره ان اعضاء جملس
االمن يعربون عن خيبة املهم
العميقة من عدم مساح احلكومة
السورية الموس بزيارة سوريا
يف الوقت املطلوب ،رغم
الطلبات املتكررة واالتصاالت
الدبلوماسية الكثيفة للحصول
على موافقة سوريا.
ودعا اجمللس اىل السماح
الموس بالدخول الفوري دون
اية اعاقة اىل سوريا.

وقال البيان ان اعضاء جملس
التدهور
يستنكرون
االمن
االنساني
للوضع
السريع
خاصة الزيادة املضطردة يف
اعداد املدنيني املتضررين،
ونقص امكانية حصوهلم االمن
على اخلدمات الطبية ،ونقص
الطعام وخاصة يف املناطق
املتضررة من القتال والعنف
مثل محص ومحاة ودرعا
وادلب.
ويف موسكو ،اعلن نائب وزير
اخلارجية الروسي اخلميس ان
بالده توصي باحلاح سوريا
باستقبال فالريي اموس.
وقال غينادي غاتيلوف لوكالة
ايتار تاس يف اتصاالتنا
مع احلكومة السورية نوصي
باحلاح باختاذ هذا القرار الثبات
حسن نية سوريا للتعاون مع
املنظمات الدولية.
ويف دمشق ،اعلنت اللجنة
الدولية للصليب االمحر امس
انها ستتوجه واهلالل االمحر
السوري اليوم اجلمعة اىل حي
بابا عمرو.
وقال املتحدث باسم الصليب
االمحر يف دمشق صاحل دباكة
لوكالة فرانس برس ان
الصليب االمحر واهلالل االمحر
السوري سيتوجهان اجلمعة اىل
بابا عمرو اليصال مساعدات
انسانية واجالء اجلرحى.
ويف جنيف اعلن املتحدث
باسم اللجنة الدولية للصليب
االمحر لفرانس برس امس ان
املنظمة تلقت اليوم اشارات
اجيابية من السلطات السورية
حول مبادرتها بشأن اهلدنة
االنسانية.

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام 2013

اعلنت مؤسسة امللك فيصل
اخلريية يف اململكة العربية
عن فتح باب
السعودية
الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام . 2013
ومتنح جائزة امللك فيصل
العاملية يف مخسة جماالت
اإلسـالم،
خدمة
هي:
اإلسالمية،
والدراسات
واللغة العربية واألدب،
والطب ،والعلوم .وباستثناء
جائزة خدمة اإلسالم ،يتم
حتديد موضوع كل جائزة
سنويًا ويراعى يف اختيار
موضوعات جائزة الطب
مواكبتها لالجتاهات العاملية
احلديثة يف جمال البحوث
الطبية.
ومت حتديد موضوعات اجلائزة
للعام  2013كالتالي :
 خدمة االسالم الدراسات اإلسالمية -الدراسات اليت تناولت الفقه
اجلنائي اإلسالمي.
 اللغة العربية وادابها اجلهود املبذولة مناملؤسسات العلمية أو األفراد
يف تأليف املعاجم العربية
 الطب  -العوامل الوراثيةللبدانة
 -العلوم – الفيزياء

ميكن
حول
للمعلومات
على
باالطالع
للراغبني
معلومات اضافية تشمل
مراحل االختيار ،املوضوعات
و الرتشيح ،التقدم بطلبات
الرتشيح.
املوقع
اىل
الدخول
االلكرتوني اخلاص باجلائزة
وهو :
h t t p : / / w w w . k ff . c o m /
KFIP/KFIPIndex. /AR01
html

علما بأنه جيب أن تصل مجيع
متطلبات الرتشيح المانة
اجلائزة قبل تاريخ الثالثاء
 10مجادى اآلخرة 1433هـ
املوافق  1أيار (مايو) 2012م
على العنوان التالي:
األمانة العامة جلائزة امللك
فيصل العاملية  -مبنى
اخلريية  -طريق امللك فهد
22476
بريد:
صندوق
الرياض 11495
اململكة العربية السعودية
)1( 4652255
هاتف:
(+)966
()1
4658685
فاكس:
(+)966
بريد إلكرتونيInfo@kfip. :
org

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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اسرتاليــات

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية

ماذا نعين بواجب تدريب املوظفني؟
أوجه ندائي اىل املطارنة،
والشيوخ ،ورجال الدين
اآلخرين ،وأرباب العمل،
وكل مسؤول عن مؤسسة ،أو
شركة يف اسرتاليا لالنتباه،
وإعادة النظر يف الطريقة
اليت يتم مبوجبها تدريب
املوظفني يف مؤسساتهم
الدينية ،أو العلمانية ،يف
حال كان لديهم النية يف
تقديم كفالة هلم داخل أو
والتقيد
اسرتاليا،
خارج
مبتطلبات دائرة اهلجرة،
والقوانني العائدة لذلك.
سأختصر القوانني كما يلي:

تشريعات اهلجرة لعام
1994
أقرت تشريعات اهلجرة انه
على كل مقدم طلب للحصول
على كفالة عمل عادية ،أو
لتقديم طلب لتغيري شروط
الكفالة املذكورة ،أن يربهن
لدائرة اهلجرة انه لديه
سجال مدونا فيه كل أنواع
اليت يوفرها
التدريبات
ملوظفيه حبسب متطلبات
قانون اهلجرة والتشريعات
املتعلقة به.
جيب على مقدم الطلب أن
يكون قد أدار مؤسسته ،أو
شركته ،لفرتة ال تقل عن
اثين عشر شهرًا.
من اجلدير التنبه إليه أن
التشريعات املذكورة أعاله
تفرض على رب العمل أن
يربهن بان لديه خمططا
يلتزم
ودقيقا
مكتوبا،
بقانون التدريبات.
العمل
رب
يقدم
ملن

التدريبات؟
يقدم رب العمل التدريبات
جلميع موظفيه سواء كانوا
يعملون عنده ،آو متعاقدون
معه ،والذين هم من أصل
اسرتالي ،أو حاملني تأشريات
إقامة دائمة .على رب العمل
أن يربهن أن التدريبات اليت
يقدمها ملوظفيه هي بشكل
مستمر ،وتتعلق أو هلا عالقة
بهدف العمل.

called
the
Lower
?House
1) the Cabinet
2) the ATO
3) the House of
Representatives
4) the senate

ما هي أنواع التدريبات؟
هناك لغط كبري بتداوله أبناء
اجلاليات االثنية ،ويتناقلها
أرباب اإلعمال غري املهنيني،
بأنه حيق لرب العمل أن
يتصرف كما يشاء ،ويقدم
التدريبات اليت يراها هو
مناسبة ،و بدون حفظ
أي سجل يدل على نوع
وصحة التدريبات ،ظانا بان
دائرة اهلجرة ستقبل بهذه
الرتتيبات .أن هذا األسلوب
غري مقبول قانونيا ،وغري
ويعرض الطلب
دستوري،
ّ
املقدم للرفض.أذا ،على
رب العمل أن يربهن لدائرة
اهلجرة األمور التالية:
 -1بان املصاريف العائدة
للعمل توازي على األقل
اثنني باملائة من معاشات
املوظفني ُ ،دفعت اىل
توفر
صناعية
مؤسسة
خدمات التدريب.
 -2بان املصاريف العائدة
للعمل وتوازي واحد باملائة
املوظفني،
معاشات
من
ُتدفع كمبلغ احتياطي هلدف

*املحامية بهية ابو حمد*
تدريب املوظفني.
 -3على رب العمل أن يلتزم
بدفع املبلغ املذكور أعاله
سنويا لتوفري التدريبات
فرتة
خالل
للموظفني
الكفالة.

هي
ما
الضرورية
التدريبات؟

املصاريف
إلمتام

املصاريف
سأختصر
الضرورية كما يلي:
تتعلق  -TAFE1،أذا كان
املوظف اسرتاليا ،آو حامال
إشارة إقامة دائمة ،وأرسل
ملتابعة أي دروس يف
اجلامعة ،او
بعمله فان كل ما ُيصرف
عليه ُيعترب قسم من املال
املخصص للتدريب.
 -2أن املنح الدراسية املقدمة
من قبل الشركة ملتابعة
للموظفني
معينة
دراسة
االسرتاليني ،أو املقيمني

الدائمني يف
 ،فإنها تعترب قسما من املال
املخصص للتدريبTAFE.
اجلامعة ،آو ال
 -3املبتدأون  ،واملتدربون
 ،واملتخرجون حديثا من
اجلامعات  ،أو املعاهد ،حيق
هلم احلصول على وظيفة
ثابتة.
 -4أن مصاريف املوظف
املوظفني
يدرب
الذي
ّ
اآلخرين يعترب قسم من املال
املخصص للتدريب.
أن أي موظف قد
-5
استدعي للقيام بتدريب
اآلخرين ملدة حمددة ،تعرب
كل األموال املعطاة له قسما
من خمصصات التدريب.
 -6مصاريف التدريب خالل
العمل تعترب قسما من
خمصصات التدريب.
آملني أن يلتزم كل أرباب
وان
بالقوانني،
األعمال
كل
عن
سجال
حيفظوا
موظف.

5. Australians in each
electorate vote for
1) twelve people to
represent them in the
Senate
2) two people to represent
them in the House of
Representatives
3) one person to represent
them in the House of
Representatives
4) one person to represent
them in the Senate

إجابات صحيحة

Correct answers:

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

1. The leader of a local
council is called
1) Mayor or Shire
President
2) Mayor or President
3) Mayor or Sure
President
4) Mayor or Shine
President
2. Defence and Roads
1) are both responsibility
of
the
Australian
government
2) are financed by taxes
3) are both responsibility
of the territorial or state
governments
)4
are
both
responsibilities of local
governments
?3. What is MP
1) Member of Party
)2
Minister
of
Production
’3) ‘in the afternoon
)4
Member
of
Parliament
4. Which house of the
Parliament is sometimes

اخالء ممتلكات يف نيو ساوث ويلز بسبب االمطار الغزيرة

مت اخالء العديد املنازل يف نيو
ساوث ويلز يف املناطق الريفية
من سكانها كما ان العائالت يف
مناطق اخرى تستعد للخروج
حيث يتعرض قسم كبري من
الوالية لفيضانات وظروف جوية
قاسية.
وقد تسببت سحابة كبرية
وكثيفة يف جنوب وغرب نيو
ساوث ويلز بهطول أمطار
غزيرة وفيضانات حيث جرى
اخالء  70شخصا ليل االربعاء
من .Cowra
اإلخالء
حتذيرات
ووجهت
لغولبورن وكوما اليت تضرر
فيها حوالي  100عقار.
اما السكان القاطنون يف مصب
سد  Jerraraفيستعدون للجالء،
مع تضرر  10ممتلكات.
وقال السيد اندرو ريتشاردز
من خدمات طوارئ الوالية
( )SESامس االول اخلميس انه
«مت نشر متطوعني يف خمتلف
أحناء الوالية لتغطية بعض تلك
املناطق الساخنة..انهم هناك
هذا الصباح يطرقون األبواب
يف حماولة العداد السكان».
ومن املتوقع ان يطوف سد
واراغامبا ( ،)Warragambaالذي
هو حاليا عند معدل  89.2يف

املئة من طاقته االستيعابية،
وذلك للمرة األوىل منذ آب
.1998
ومت اعداد بوابات تفريغ املياه
لتفحصها ملدة ساعتني وذلك
الساعة الـ  8من صباح امس
االول ،حيث يتوقع موظفون
ان تكون مستويات السد مرتا
واحدا دون التخزين الكامل.
وقالت كريي كارما نيكولز ان
والديها يف  Wallaciaيف غرب
سيدني ،على نهر ،Nepean
يتوقعون ان تغمر املياه منزهلما
يف حال طاف السد.
واضافت تقول «نتوقع ان تغمر
املياه منزهلما اذا جتاوزت القدرة
االستيعابية لسد واراغامبا رمبا
يف وقت ما خالل ال  24ساعة
املقبلة».
فهطول االمطار ليل االربعاء
مل يكن سيئا كما كان متوقعا
ولكن من املقرر ان يستمر حتى
االسبوع املقبل ،مع حتذيرات من
فيضان الكثري من األنهار يف
الوالية.
فالتحذيرات من الطقس القاسي
تبقى موضع تطبيق يف الكثري
من احناء نيو ساوث ويلز ،مبا
يف ذلك ايالوارا ،اجلبال الثلجية
والساحل اجلنوبي.

وقال مكتب الرصد اجلوي ان
«من املتوقع أن يبلغ جمموع
سقوط االمطار ملدة أربعة أيام
اعتبارا من يوم االربعاء حتى
السبت (اليوم) ما بني  30و
 100ملم يف مناطق اإلنذار».
واعلن املكتب «إن ايالوارا،
اجلنوبية
النجود
مناطق
( ،)Southern Tablelandsاجلبال
الثلجية (،)Snowy Mountains
اجلنوب
اجلنوبي،
الساحل

سد واراغامبا

النجود
مناطق
االوسط،
الوسطى ()Tablelands districts
من احملتمل أن تتلقى فيها
بعض املواقع ما يزيد على 100
ملم من االمطار يوم اخلميس
(امس االول)».
وتواصل االمطار ضرب الوالية،
حيث تلقت خدمات الطوارئ يف
الوالية ( )SESأكثر من 700
مكاملة للمساعدة منذ بعد ظهر
االثنني.

مت
األسبوع،
بداية
ومنذ
انقاذ شخصني من منزل يف
 ،Koorawathaجنوب Cowra
بينما مت انقاذ شخصني بالغني
وطفلني من على سطح سيارة
يف  Koorawathaبعد تقطعت
مياه
بسبب
السبل
بهم
الفيضان .كما مت انقاذ مخسة
أشخاص آخرين من سقف يف
 Koorawathaواربعة اخرين
تقطعت بهم السبل جراء غمر

املياه سياراتهم على طريق
غمرته املياه يف يونغ .Young
وقد أجرب خطر الفيضانات
منظمي Playground Weekender
إللغاء احلدث املوسيقى يف
العبارة  Wisemansعلى نهر
ّ
.Hawkesbury
وقالت دائرة النقل امس االول
ان االمطار الغزيرة ال تزال تغلق
الطرق يف أجزاء من سيدني
وجنوب نيو ساوث ويلز.
واضافت الدائرة تقول انه
الساعة الـ  6من صباح امس
االول اخلميس يف سيدني ،مت
اغالق طريق شالالت أكسفورد
بني Forest Way and Wakehurst
Parkwayيف كال االجتاهني،
كما هو حال  Audley Weirيف
احلديقة الوطنية امللكية.
وقالت انه جرى إغالق طريق
ايالوارا السريع بني Princes
 ،Highway and Terry Streetمع
فيضانات أيضا يف ممر ماكواري
(.)Macquarie Pass
وقالت الدائرة «هناك تقارير
خمتلفة من احلطام على الطريق،
تضرر سطح الطريق بسبب
األمطار
وسقوط
(احلفر)،
الغزيرة يف أجزاء من نيو ساوث
ويلز اجلنوبية»،
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تسريبات جديدة تلدغ رئيسة الوزراء جوليا غيالرد

تواجه رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد صفعة جديدة لسلطتها
ان هي سلمت حقيبة الشؤون
ستيفن
للوزير
اخلارجية
مسيث
وقال خبري الشؤون اخلارجية
الربوفيسور هيو وايت ان
تدخل السيد مسيث ملنع اعطاء
هذه احلقيبة لرئيس والية نيو
ساوث ويلز السابق بوب كار
وضع اآلنسة غيالرد يف موقف
حرج.
فبعد يومني فقط من فوز
جوليا غيالرد فوزا ساحقا
على كيفني راد تعرضت للدغ
بتسريبات جديدة ضدها.
وقد ُقوضت دعوتها للوحدة
من قبل مطلعني يف حزب
العمال كشفوا أن غيالرد
أجرت حمادثات سرية مع
الرئيس السابق لوالية نيو
ساوث ويلز بوب كار حول
منصب وزير اخلارجية.
وتضع رئيسة الوزراء اآلنسة
غيالرد معا «الشكل» اجلديد
األمامية،
املقاعد
لوزراء
ونافذين كبار يف حزب العمال
ضغطوا من أجل احالل السيد
كار مكان السيد راد يف وزارة
اخلارجية واعطائه مقعدا يف
جملس الشيوخ بعد استقالة
مارك اربيب.
وشدد كل من غيالرد وكار
يوم االربعاء على انه ليس
هناك اي عرض رمسي كما
نفيا انهما حتدثا عرب اهلاتف،

مرتني

ليل

على االقل،
االثنني.
وقد ايد بعض كبار الوزراء
الفكرة وقالوا لرئيسة الوزراء
انها ستكون ضربة معلم،
ولكن البعض رأوا ان السيد
كار لن يذهب مباشرة اىل هذا
املركز الثمني.
وقال السيد كار ،ان استالمه
ارفع منصب دبلوماسي يف
اسرتاليا سيكون الوظيفة
احللم ،وأكد أيضا ان «رمسيني
حزبيني» حتدثوا معه عن املقعد
والدور.
وقال بيان صادر عن مكتب
السيد كار «على الرغم من
ان رمسيني حزبيني حتدثوا
معه حول إمكانية ملئه املقعد
الشاغر يف جملس الشيوخ
يف نيو ساوث ويلز ويكون
قادرا على شغل منصب وزير
اخلارجية ،فان رئيسة الوزراء
غيالرد بالتأكيد مل تقدم أي

عرض عن وزارة اخلارجية كما
مل يقدم احد اي عرض نيابة
عنها».
ورد أنصار اآلنسة غيالرد
على هذا التسريب حيث
يعتقد بعضهم ان اهلدف من
ذلك ايذاء رئيسة الوزراء يف
حني رأى آخرون ان اهلدف هو
عرقلة ترقية السيد كار.
وقال احد النواب «انه اهلاء
سخيف عما كان ينبغي أن
يكون أسبوعا عظيما جلوليا».
بدورها قالت اآلنسة غيالرد
ان التقارير القائلة بانه مت
عرض حقيبة اخلارجية على
السيد كار وبان وزراء آخرين
اشتكوا من ذلك «غري صحيحة
على االطالق».
وتعمل رئيسة الوزراء على
تعديل وزاري هو الثاني هلا
يف  12أسبوعا.
فستيفن مسيث هو املرشح
االوفر حظا لتسلم حقيبة
على
اخلارجية،
الشؤون
الرغم من أن سيمون كرين
وكريغ اميرسون هما أيضا من
الشخصيات احملتملة.
ورشح ان يعود وزير الدفاع
السابق جويل فيتزجيبون ،اىل
الوزارة.
ويريد الوزير شورتن من
رئيسة الوزراء االبقاء على
اليساري
اجلناح
سيناتور
الفيكتوري كيم كار ،الذي
صوت لصاحل السيد راد ،يف
الوزارة.

بالي :على نيومان شرح التربعات االنتخابية

اعلنت رئيسة والية كوينزالند
ان على زعيم حزب الوطنيني
االحرار كامبل نيومان أن
يشرح ملاذا تربع متعهد بناء
بـ  72ألف دوالر لصندوق
إعادة انتخاب جملسه البلدي
حتت سبعة أمساء خمتلفة.
وذكرت صحيفة «االسرتاليان»
ان املتعهد فيليب أشر كان
قد قدم تربعات لرئيس بلدية
بريزبن السيد نيومان (عندما
كان رئيسا لبلديتها) وجملسه
البلدي.
وقدمت التربعات يف األسابيع
اليت سبقت موافقة اجمللس
على برجني سكنيني جتاوزا
حدود االرتفاع املسموح بها.
وقالت الصحيفة ان الدفعة
االخرية من املبلغ كانت يف
 7شباط .2011
وبعد ذلك حصل السيد أشر
على املوافقة لبناء الربجني،
احدهما  20طابقا ،واآلخر 12
طابقا  -يف Woolloongabba
احدى الضواحي الداخلية
لربيزبنة يف  22شباط من
ذلك العام.
وقالت رئيسة الوالية آنا
بالي ان على السيد كامبل
أن يشرح ملاذا قدمت هذه
التربعات حتت أمساء شركات
عدة خمتلفة.
وصرحت لتلفزيون اي بي
سي امس االول اخلميس

قائلة «ملاذا استخدم املتعهد
سبعة أمساء وشركات خمتلفة،
ليقدم  7تربعات خمتلفة يف
غضون أيام؟».
وقالت اآلنسة بالي «إذا كان
هذا مبوافقة اجمللس ،ملاذا مل
يقم بتربع واحد باسم شركة
واحدة بأكثر من  70ألف
دوالر؟»
ونفى السيد نيومان االربعاء
رئيسة الوالية
اقاويل
واصفا اياها بانها «صفقة

مراوغة» كالقمامة.
وقال «هذه ليست سوى
اللعبة القدمية نفسها من
حزب العمال اليت شاهدناه
يف األشهر الـ  11املاضية».
واضاف يقول «لقد كانت
عملية مفتوحة وشفافة..
والبناء
التطوير
فطلب
اوصى به لبلدية مدينة
ختطيط
مهندسو
بريزبن
مدني مستقلون وسلك كل
الوسائل الطبيعية».

ارتفاع هائل للتسجيل اجلامعي

ارتفع عدد الطالب املسجلني
يف اجلامعات االسرتالية باكثر
من الربع منذ العام .2007
وسوف يبدأ الدرس يف
اجلامعات اكثر من نصف
مليون طالب بقليل يف العام
 2012حيث ارتفعت االماكن
يف جامعة نوتردام يف سيدني
مبعدل  251يف املئة يف
السنوات اخلمس املاضية،
ليصبح عدد الطالب 4564
مقارنة بـ  1300يف العام
.2007
يف
املقاعد
وازدادت
اجلامعات الكاثوليكية اليت هلا
كليات يف سيدني وملبورن
وبريزبن وكانبريا وباالرات

بنسبة  94يف املئة.
ورصدت جامعة غرب سيدني
العدد االكرب من املقاعد حيث
وصلت اىل حواىل 26419
مقعدا متاحا هذا العام ،فيما
كان العدد  19732مقعدا يف
العام .2007
وقد أعاد وزير التعليم
ايفنز
كريس
اجلامعي
زيادة الـ  27يف املئة اىل
قرار احلكومة الفيدرالية
بعدم وضع سقف للمقاعد
اجلامعية.
Skills
مؤسسة
وتوقعت
 Australiaان يتطلب ثلث
جامعية
اجازة
الوظائف
 bachelorيف العام 2025

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

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..

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

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

صفحة 12

Saturday 3 March 2012

السبت  3آذار 2012

Page 12

الدليل التجاري
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

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 يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

ملحمة النجوم

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

BG

Lic: 185750C

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

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

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي
على الرقم0404149000 :
www.alankabout.com

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
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES

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

*تعويضات أرباب العمل
للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت بموعد مسبق
نصائح مختصة من شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077 - Mob: 0414 309 360

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

جلنة حتقيق توصي بتغيريات جذرية
على بنية الشرطة يف فيكتوريا
وجه حتقيق مستقل انتقادا الذعا
للشرطة فيكتوريا ولإلدارة يف
ظل قيادة رئيسها السابق
ساميون اوفرالند وحددت احلاجة
إلجراء تغيريات واسعة لفرض
اهليكلية واملساءلة.
وقد أظهرت جلنة التحقيق،
اليت رئسها احملامي جاك
راش ،واليت نظرت يف اإلدارة
وهيكلية
القيادة
ومهام
قضايا
فيكتوريا،
شرطة
مزمنة من ثقافة القوة ومرونة
والتخطيط
العاملة
القوى
االسرتاتيجي.
ووجدت ان لديها نظاما تأديبيا
غري كفوء وغري مالئم وان
القوة غري قادرة على تقديم
مشروعات تكنولوجيا املعلومات
الرئيسية الالزمة إلعداد الشرطة
للمستقبل.
ودعا املفوض احملامي راش
ايضا اىل اعادة النظر يف
التشريعات اليت تغطي القوة،
واقرتح ان هناك حاجة اىل فهم
أوضح للعالقة بني قيادات
الشرطة واحلكومة.
وانتقد التقرير دور مجعية

الشرطة الفيكتورية ،حبجة أنها
«تقاوم اإلصالح والتغيري».
واعرتف السيد راش مبفهوم
االختالل الوظيفي يف ظل قيادة
السيد اوفرالند ،مما أدى إىل
التحقيق ،واىل املعركة بني
قائد الشرطة السابق ونائبه
السري كني جونز.
وكتب السيد راش «سلطت
األحداث اليت سبقت مباشرة
اعالن جلنة التحقيق الضوء على
مفهوم تعرض فعالية القيادة
العليا لشرطة فيكتوريا للخطر
بواسطة عالقات خمتلة لدى هم
يف مراكز القيادة العليا.»،
«هذا التاريخ ،جنبا إىل جنب مع
سلسلة من التقارير ،الداخلية
واخلارجية على حد سواء ،وحتديد
سوء اإلدارة املزمن واملكلف يف
قطاعات هامة يف ادارة شرطة
فيكتوريا ،طرح عالمة استفهام
حول فعالية هيكلية القيادة
العليا وإدارة شرطة والية
فيكتوريا ،وقدرتها على تقديم
أفضل املمارسات الشرطية».
وقدم التقرير اىل برملان الوالية
صباح اخلميس (امس االول).

قرارات حماكم األسرة منذ عام 2009
باطلة إثر خطأ إداري!!
قالت النائب العام نيكوال
روكسون إنه سيكون من
احلماقة على األزواج السابقني
الغاضبني أال يطيعوا أوامر
احملكمة اليت رمبا تتسم بالعجز
يف الوقت الراهن نتيجة لتخبط
احلكومة الفدرالية.
وحذرت السيدة روكسون أي
شخص يتوقف عن دفع رسوم
اإلعالة ،أو حماولة استعادة أحد
املمتلكات بعد أن تسبب خطأ
إداري يف وضع آالف األحكام
حتت مظلة الشك.
روكسون
السيدة
وقالت
لراديو ايه بي سي « :أعتقد
انها ستكون خطوة محقاء من
املتقاضني ،يف حالة إقدامهم
على اختاذ تلك اخلطوة ،إال أنين
واثقة مبثول املخالفني أمام
احملاكم جمددا».
ومنذ عام  ،2009ولدى حمكمة
األسرة السلطة للفصل يف
نزاعات امللكية بني األزواج
الفعليني ،بعد أن سلمت
حماكم الواليات صالحياتها يف
هذا الشأن للحكومة الفدرالية.
ذلك ،
ولكن يف أعقاب
تغاضت احلكومة الفدرالية عن
التنسيق مع احلاكمة العامة
إلعالن بداية تنفيذ القوانني.
وأدت تلك الفوضى اليت
وصفتها السيدة روكسون
باخلطأ اإلداري املؤسف أن
كل أحكام النزاع يف امللكية أو
نفقات اإلعالة اليت أصدرتها
والقضاة
األسرة
حمكمة
الفدراليني يف الفرتة ما بني
آذار /مارس  2009وشباط/

فرباير 2011حتيط بها ظالل
الشك وعدم التيقن ،عقب هذا
اخلطأ اإلداري.
واعرتفت مؤسسة النيابة العامة
مبسؤوليتها عن هذا اخلطأ
الذي حدث عندما كان روبرت
ماكليالند يشغل منصب النائب
العام ،إال أنه مل يتم إلقاء اللوم
على ملؤسسة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
يقدم فيه مشروع قانون يفعل
تلك االحكام بأثر رجعي ،وتأمل
احلكومة تقدميه يف جملس
النواب يف آذار /مارس.
وكانت تلك الفوضى قد مت
اكتشافها يف وقت مبكر من
هذا الشهر أثناء إحدى جلسات
حمكمة األسرة يف ملبورن،
حيث مت تأجيل القضية حتى
يتم االستقرار على القانون
اجلديد.
وقامت احلاكمة العامة كوينتني
برايس يوم  9فرباير بإعالن
البدء يف تنفيذ التحول الذي
سبق اإلشارة إليه وبدأ التنفيذ
الفعلي يوم  11شباط /فرباير،
وهو ما يعين أن األحكام اليت
مت اختاذها منذ  11فرباير ال
ميكن منازعتها.
إال أن األحكام اليت اختذت ما
بني  1أذار /مارس  2009و
 11فرباير من العام احلالي
تعد باطلة قضائيا ألن حمكمة
األسرة مل يكن خمول هلا يف
تلك الفرتة إصدار األحكام.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :االسرتاليان

تفاصيل الزيادة يف أسعار رحالت فريجن وكوانتس
عرب
املسافرون
سيضطر
شركة فريجن أسرتاليا إىل
دفع  6دوالرات إضافية
للرحالت احمللية ،يف خطوة
تهدف لتغطية نفقات ضريبة
الكربون اليت فرضتها احلكومة
الفدرالية.
وبدءا من متوز /يوليو القادم،
عندما تدخل ضريبة الكربون
الفعلي،
التنفيذ
نطاق
سيدفع مسافرو شركة فريجن
1.50دوالر إضافية للرحلة
اليت يصل مداها  900كم ،و3
دوالرات إضافية للرحلة اليت
تصل إىل  2000كم ،بينما
سيدفع املسافرون  6دوالرات
إضافية للرحالت اليت تتخطى
 2000كم.
وأعلنت شركة فريجن ثاني أكرب
شركات الطريان األسرتالية أن
الزيادة يف أسعار التذاكر تتسق
مع خطة األسعار االولية اليت مت
وضعها خالل العام املنصرم،
اليت قدرت متوسط الزيادة مبا
يقدر ب  3دوالرات.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
كانت أعلنت فيه شركة
كوانتس عن تفاصيل الزيادة
يف أسعار تذاكر الطريان
اخلاصة برحالتها واليت ترتاوح
ما بني  1.82دوالر و 6.86

دوالرات يف تذكرة ذهاب أو
عودة فقط ،لتغطية نفقات
ضريبة الكربون.
ويف ذات السياق ،أعلنت
شركة فريجن عن زيادة
قدرها  3دوالرات لتغطية خطة
االنبعاثات األوربية ،على أن
يتم تطبيق الزيادة بدءا من 1
آذار/مارس.
وتصل أبعد رحالت شركة
فريجن إىل اإلمارات العربية
املتحدة ،حيث يستطيع الركاب
مواصلة رحالتهم على منت
طائرات شركة االحتاد اإلماراتية
إىل أماكن خمتلفة متعددة يف
أوروبا ،يف إطار شراكة خاصة
بني فريجن واالحتاد.
كما فرضت كوانتس زيادة
 3.50دوالرات على رحلة االجتاه
الواحد إىل لندن وفرانكفورت،
لتعويض النفقات املتزايدة
جراء خطة االنبعاثات التجارية
األوربية.
كوانتس
شركة
وحددت
لضريبة
اإلمجالية
التكلفة
الكربون األسرتالية إىل 115
مليون دوالر يف السنة املالية
القادمة.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر:
هريالد

خبري صيين :العالقات االقتصادية ال تكفي
المتصاص التوتر بني أسرتاليا والصني!!
مل تعد أسرتاليا قادرة على
التذرع بعالقاتها االقتصادية
القوية مع الصني لتغطية
االختالفات االسرتاتيجية بني
حتذيرات
حبسب
البلدين،
مستشار بارز يف احلكومة
الصينية .حيث قال تسوي
لريو رئيس املعاهد الصينية
للعالقات الدولية املعاصرة إن
العالقات الثنائية األسرتاتيجية
بني أسرتاليا والصني قد شابها
التوتر وفقدت ثباتها املعروف،
بعد التطورات اإلقليمية اليت
شهدتها املنطقة ،يف إشارة
منه لتصاعد مساحة التوتر
بني الواليات املتحدة والصني
ومدى التأثري األمريكي على
منطقة آسيا – احمليط اهلادي،
وأضاف يف تقرير نشر
باالشرتاك مع املركز األسرتالي
للجامعة الوطنية األسرتالية يف
الصني أن منوذج العالقات
الذي
الصينية
األسرتالية
االقتصادي
التكامل
كان
حجر الزاوية بالنسبة له ،مل
يعد كافيا الستمرار متانة
العالقات.
وكانت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفدرالية قد أغضبت
بكني العام املاضي ،عقب
السماح للواليات املتحدة أن
تنشر قواتها يف داروين،
وهي اخلطوة اليت اعتربتها
الصني خطوة امريكية يف إطار
رغبتها للهيمنة على املنطقة.
ومت تسليم التقرير املشرتك أول
أمس إىل السفرية األسرتالية
فرانسيس
الصني
لدى
آدامسون ،وهو حيمل أهمية
كبرية كونه يبلور عامني من

احملادثات بني املنظمة الفكرية
الصينية ،ونظريتها من جامعة
غربية ليربالية.
من جانبه ،قال ريتشارد ريغيب
املدير التنفيذي ملعهد «ايه ان
يو» إن التقرير يلقي الضوء
على خطورة اعتبار العالقات
واالسرتاتيجية
االقتصادية
بني الصني وأسرتاليا شأنني
منفصلني ،مشريا إىل أنهما
يرتبطان بشدة.
وكانت غيالرد قد أكدت أن
العالقات االقتصادية القوية
بني أسرتاليا والصني كافية
لتحمل أي خالفات يف وجهات
النظر بني البلدين ،كما أقرت
بأهمية وتشابك العالقات بني
والصني
أسرتاليا من جهة
وباقي دول آسيا من جهة
اخرى ،عرب تكليفها بإنشاء ما
يسمى « الورقة البيضاء للقرن
األسيوي» واليت ستصدر يف
وقت الحق من العام اجلاري،
والذي سيحتوي على التأثريات
السياسية واالقتصادية للدول
األسيوية على أسرتاليا ،مع
الرتكيز على زيادة أطر التعاون
االقتصادي.
وقالت غيالرد أثناء زيارتها
إىل الصني يف أبريل من العام
املاضي « :تعلم الصني أن
أسرتاليا حليفة قوية ألمريكا عرب
سنوات طويلة ،وسوف تستمر
تلك الصداقة يف املستقبل»،
وأضافت أن ذلك ال ينفي
رغبة أسرتاليا يف مواصلة
عالقتها البناءة مع الصني.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر:
هريالد

التسوق عرب االنرتنت يف
أسرتاليا ينمو بصورة مذهلة
ذكر تقرير حديث أن معدل
تسوق األسرتاليني عرب االنرتنت
قد زاد بسرعة تزيد عن عشرة
أضعاف طرق البيع التقليدية.
وكشف البحث اجلديد أن
األسرتاليني أنفقوا  10.5مليار
دوالر لشراء مقتنياتهم عرب
مواقع التسوق االلكرتوني
مستخدمني أجهزة احلاسوب،
أو اهلواتف اجلوالة ،أو أجهزة
التابليتس  Tabletsاخلاصة
بهم.
وكانت مواقع املزادات واملتاجر
األكثر
والتجميل
واملوضة
شعبية بني األسرتاليني ،حيث
استأثرت هذه املواقع بنصف
احلصيلة اإلمجالية لنفقات الشراء
االلكرتوني ،بينما جاءت حمالت
البقالة والكحوليات يف ذيل
قائمة اهتمامات األسرتاليني
عرب الشراء االلكرتوني.
كما يشري التقرير إىل أن
أكثر األعمار إقباال على الشراء
االلكرتوني تراوحت ما بني
الثالثني واخلمسني ،كما استأثر
متسوقو املدن على ثالثة أرباع
من نفقات الشراء عرب االنرتنت،
كما أن ثالثة أرباع املواقع اليت
مت الشراء منها حملية وليست
دولية.
وأوضح التقرير أن معدل الشراء
السنوي عرب االنرتنت منا بنسبة
 %29مقابل  %2.5فقط معدل
النمو السنوي للبيع التقليدي.
ويأتي التقرير يف أعقاب
ازدهار
حتذيرات من أن
التسويق عرب االنرتنت يف
أسرتاليا ،اليت انتعشت بصعود
الدوالر األسرتالي ،والواردات
الضريبية
التكلفة
ذات
الرخيصة ،سوف تقتل اآلالف
من فرص العمل.
وهاجم عمالقة جتارة التجزئة،
وعلى رأسهم جريي هاريف
صاحب متاجر هاريف نورمان
وبريني بروكس صاحب متاجر

 Myerاحلكومة الفدرالية حول
عدم املساواة اليت تسمح
بضائع
بشراء
باملتسوقني
تصل قيمتها أللف دوالر دون
دفع ضريبة السلع واخلدمات،
أو ضريبة اخلدمة.
إال أن الدراسة أكدت أن وسائل
الشراء التقليدية ال تزال هي
القوة األساسية ،واستبعدت أن
يتم تقهقرها.
من جهته ،قال دافيد ثورن
املستهلكني
قطاع
رئيس
مبؤسسة ايه ان بي إن املتاجر
التقليدية تستأثر على % 95
من حجم االنفاق على الشراء
دون وضع املقاهي واملطاعم
وحمالت التايك أواي.
وأضاف أن جتار التجزئة
لديهم خياان أوهلما هو اللجوء
لفتح مواقع تسويق الكرتونية
كمكمل مهم بعيدا عن طرق
الدفع التقليدية ،أو االستمرار
يف تنشيط متاجرهم التقليدية
وتنمية مبيعاتهم.
وجلأ عشرات التجار إلنشاء
مواقع تسويقية ،والتكيف مع
التكنولوجيات اجلديدة ،وتنشيط
حركة الشراء عرب االنرتنت لعدم
خسارة الزبائن.
فعلى سبيل املثال تهدف
متاجر وولوورث بالوصول إىل
حصيلة مبيعات عرب االنرتنت
تقدرب  1مليار دوالر مع
نهاية عام  ،2014عرب جتربة
لوحة الكرتونية يف حمطة قطار
 Flinders St trainتعني الزبائن
على شراء احتياجاتهم الكرتونيا
عرب شفرات معينة متصلة
باهلواتف الذكية «مسارتفونز».
كما قامت متاجر سبوجتريل
بإنشاء منفذ شراء الكرتوني
مشابه خارج متجرها يف تشابيل
الذي مت إغالقه للتجديدات.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :اهلريالد صن

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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مقاالت

ميقاتي ُيبادر واملفيت يوافق ...ويؤ ّجل
كان يوم الثالثاء حاف ًال يف دار الفتوى .لكن
األضواء انتقلت من اللقاء التشاوري الذي عقده
أعضاء يف اجمللس الشرعي ،إىل زيارة الرئيس
جنيب ميقاتي ملفيت
اجلمهورية ومتنيه عليه
ّ
تأجيل االنتخابات ،فكان له ما أراد

ثائر غندور

املرة ،بادر رئيس رئيس احلكومة جنيب
هذه
ّ
ة
اجلمهوري
مفيت
وأخرج
ميقاتي
اللبنانية حممد
ّ
ّ
رشيد قّباني من قلب معركة ،يعتقد ميقاتي
أنها «كانت ستجلب الويل والثبور على الطائفة»
كما يقول مقربون منه .بادر رئيس احلكومة ،كما
ّ
ليخرج ميقاتي من
الفخ الذي
بادر املفيت سابقًا ُ
تيار املستقبل والرئيس فؤاد السنيورة
أراد ّ
إسقاطه فيه ،بعدما ُكّلف برئاسة احلكومة.
أمس ،التقى ميقاتي بوفد من أعضاء اجمللس
الشرعي .مسع منهم الكثري ،ومن ضمن ما
مسعه ،أن ال حدود ملعركتهم مع املفيت ،وأن
تيار املستقبل يدعمهم ،كما السنيورة .مل يكن
ّ
ما مسعه رئيس احلكومة مبشرًا باخلري .أصغى
قصة الدعاوى ،ومسع تهديدات ،عرف أن
إىل ّ
تكون
لن
نهايتها
جيدة أبدًا .وتنقل أوساط
ّ
ميقاتي عنه أنه أراد أن جيمع طريف النزاع،
للحد
ّ
من اخلسائر لدى الطائفة.
بدأ قباني نهاره صباحًا بزيارة الرئيس سليم
احلص يف منزله لوضعه يف صورة ما جيري.
الزيارة للحص كانت اول لقاء للمفيت مع
شخصية سياسية بعد الدعوة اىل انتخابات
اجمللس الشرعي ،علمًا ان قباني كان قد اتصل
باحلص فور توزيع بيان الدعوة إىل االنتخابات
األسبوع املاضي.
فور عودة قباني إىل الدار تلقى اتصا ً
ال من
الرئيس ميقاتي الذي طلب زيارته .رحب قباني
بالزيارة .وبعدما حتدثا عن جمريات األمور منذ
دعوة املفيت إىل انتخابات اجمللس الشرعي،
أبلغ ميقاتي مضيفه ان لديه مبادرة .سأل
قباني« :من املبادر؟ أنت أم آخرون» ،فأجاب
رئيس احلكومة انها مبادرته وانه مل يعرضها
بعد على احد حتى نيل موافقة املفيت .وأبلغ
قباني أن بعض اعضاء اجمللس الشرعي زاروه،
مبديًا خشيته من تدهور االمور داخل الطائفة،
قبل أن يفصح عن املبادرة اليت تتضمن تأجيل
االنتخابات شهرين ،على أن يشكل قباني جلنة
تدرس اقرتاحات حتديث دار الفتوى وترفع
تقريرها اىل املفيت .وافق األخري على املبادرة
اليت قال ميقاتي انه سيعرضها على رؤساء
احلكومة السابقني يف اجتماع يعقد اخلميس
املقبل .ولفتت مصادر مقربة من ميقاتي اىل
أن األخري «أرجأ اإلشكال يف دار الفتوى ومل
مينعه ،ألن ال مصلحة له يف هذا اإلشكال الذي
كان سيؤدي إىل انقسام كبري .وبات اجملال
ممكنًا للحوار».
سجلت لدى مفيت
ولفت مراقبون اىل حركة نشطة ّ
وأدت
طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعارّ .
إسالمية ّ
هذه احلركة ،حبسب مصادر
مطلعة
ّ
بعضها قريب من ميقاتي ،إىل ّ
تكتل بريوتي خلف
مفيت اجلمهوريةّ ،
متثل يف اجتماع دار الفتوى
أول من أمس والذي ضم عشرات املشايخ من
العاصمة .وعزت املصادر هذا التكتل اىل أن
الشعار بادر خبطوات سريعة إىل «تقديم أوراق
ّ
املستقبل.
ار
تي
لدى
اعتماده
وتصرف كأنه
ّ
ّ
مفيت لبنان ،أو كأنه مفيت املستقبل اجلديد،
فبدأ جيول ويصول ،ويستقبل ويدعو» .وأشارت
الشعار
اىل أن حركة
السياسية «مل تثر قلقًا يف
ّ
ّ
بريوت وحسب ،وإمنا يف طرابلس أيضًا».
والطموح إىل تولي موقع اإلفتاء األول مل
يقتصر على الشعار ،بل وصل إىل رئيس
احملاكم
الشرعية الشيخ عبد اللطيف دريان،
ّ
الذي استقبل الثالثاء احملامي الذي كان مكلفًا
رفع الدعوى على املفيت .وقالت مصادر دريان

إن الشعار ُيريد الوصول إىل موقع املفيت بأي
طريقة ،وإنه ال يمُ انع يف سحب ّ
صالحيات
كل
ّ
أمن ذلك وصوله اىل املنصب.
املفيت إذا ّ
وشددت مصادر دريان على أن األخري «ال يقبل
ِ
هذا األمر أبدًا» ،ومل
تنف رغبته بالوصول إىل
موقع االفتاء« ،ألنه األجدر واألحق لشغل املوقع
لكونه ابن بريوت».
مصادر
اىل ذلك ،أشارت
إسالمية إىل أن مفيت
ّ
اجلمهورية قد ميتنع عن الدعوة إىل االنتخابات
جمددًا إذا ما تيقن أن احلرب ضده ستتوقف ،وأنه
وبفاعلية.
سيسمح له بإكمال واليته بهدوء
ّ
ُ
ويف مكان بعيد جغرافيًا عن دار الفتوى ،التقى
 23عضوًا من أعضاء اجمللس الشرعي ،يف
منزل احملامي أمني الداعوق ،وذلك بعد لقائهم
ّ
مبيقاتي.
وتأخر اللقاء بعض الوقت للوقوف
على نتائج اجتماع ميقاتي باملفيت .وبالفعل،
حتول اللقاء من احلدث ،إىل ملحق له ،وإن
ّ
كان بعض التباين قد برز بني اجملتمعني جلهة
القبول مببادرة ميقاتي .وقد رفض نائب رئيس
اجمللس الشرعي االسالمي عمر مسقاوي (هو
عضو معني من املفيت وليس منتخبًا) ،اعتبار
هذه التباينات ذات
أهمية« ،فقد اتفقنا يف
ّ
النهاية».
ّ
وأكد مسقاوي املوافقة على مبادرة ميقاتي،
«وأن اجمللس الشرعي ال يتصرف مستق ًال عن
املؤسسة العامة اليت تنطلق من دار الفتوى
واجمللس الشرعي ،وكل منهما يدعم اآلخر
ويعطيه املسؤولية ،وبالتالي فإن اجمللس
الشرعي االسالمي لن يتخذ قرارًا من دون
موافقة مفيت اجلمهورية ،وال مفيت اجلمهورية
سيتخذ قرارًا من دون موافقة اجمللس ،ألن هذه
طبيعة املرسوم رقم  .18وحنن يف اجمللس من
حقنا دائمًا ان نناقش ونتشاور يف اي قانون
وقرار يتخذ ،ألن دور مساحة املفيت يهمنا يف
ما يتعلق بأسس اجمللس ونظامه».
لكن مسقاوي ّ
أكد لـ»األخبار» اإلصرار على أن
تكون ّ
كل اقرتاحات التعديالت معروضة على
طاولة البحث ،وليس فقط االقرتاحات اليت أعدها
املفيت حتت عنوان إصالح وتطوير مؤسسات
دار الفتوى .وشدد على أنه جيب مناقشة مجيع
االقرتاحات ،يف إشارة إىل تلك املقدمة من قبل
السنيورة .ولفت إىل أن اجمللس احلالي ليس
مصرًا على إكمال واليته املمددة ،لكنه
مصر
ّ
على إجناز التعديالت« ،وهي املهمة اليت قبلنا
متديد واليتنا على أساسها».

استجابة لـ»التمن»
أصدر املفيت حممد رشيد قباني ظهر أمس قرارًا
جاء فيه أنه
بناء على «متين» الرئيس جنيب
ً
ميقاتي بـ»إجناز تعديالت التحديث والتطوير
يف أنظمة دوائر اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية
بناء على مقتضيات
يف لبنان يف مدة وجيزةً ،
املصلحة اإلسالمية العليا ،يقرر ما يأتي :املادة
األوىل :تأجيل دعوة اهليئة الناخبة النتخاب
اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى اجلديد
املقررة يوم األحد يف  22نيسان  2012اىل
موعد حيدده ويدعو إليه مفيت اجلمهورية اللبنانية
بقرار يصدر عنه الحقًا .املادة الثانية :يشكل
مفيت اجلمهورية اللبنانية جلنة تدرس سبل
تطوير وحتديث وتعديل أنظمة دوائر اإلفتاء
واألوقاف اإلسالمية يف لبنان ،على أن تقدم
هذه اللجنة اقرتاحاتها بذلك اىل مفيت اجلمهورية
خالل مدة شهرين من تاريخ تشكيله هلا».
وشكل املفيت اللجنة من سبعة أعضاء ،هم:
أمني الفتوى الشيخ أمني الكردي ،األمني العام
جمللس الوزراء سهيل بوجي ،الوزير السابق
بهيج طبارة ،رئيس جملس اخلدمة املدنية خالد
قباني ،الوزير السابق عمر مسقاوي ،احملامي
كمال أبو ضهر والنائب مسري اجلسر.

«الداعية» جنبالط وحيداً :موجة و«بتمــرق» يا رفيق

املعارضة تبحث عن آلية لتحجيم جنبالط ولم تعط أهمية ملواقفه األخرية (أرشيف ـ هيثم املوسوي)
عندما ينتقد وليد جنبالط اجلميع يكون هو «خبري».
وعندما ينتقد اجلميع وليد جنبالط يعين ذلك أن
«ضمريه مرتاح» .راحة ضمري البيك توشك على
أن تضعه يف عزلة عن كل حلفائه ،املفرتضني
وضدها،
والسابقني والواقعيني .هو مع احلكومة
ّ
وضده ،مع املعارضة
مع النظام يف سوريا
ّ
وضدها
ّ

نادر فوز

قطع النائب وليد جنبالط عالقته بسوريا .فالرئيس
السوري «طاغية ومصاب جبنون العظمة» .وليد
جنبالط حليف حلفاء النظام السوري يف لبنان.
فاملهم احملافظة على االستقرار وتسيري أمور
الناس .املعادلة الصعبة سهلة التطبيق عند
جنبالط :ال للنظام السوري يف سوريا ،نعم للنظام
السوري يف لبنان.
جتاه النظام على أرضه وبني مجهوره (ومعارضيه)،
أن
ال خيتلف جنبالط  2006عن جنبالط  ،2012ولو ّ
لغة األفاعي والقرود غابت هذا العام .لكن سقف
مواقفه على حاله ،وهو يقول ما معناه« :لألسف،
أن أمن النظام السوري من
بات بعض الغرب يعترب ّ
أمن إسرائيل».
يف جمالسه ،ال يوفر جنبالط الدول العربية من
انتقاداته ،فهي «عاجزة وحيكمها اجلنب ،ما حيول
دون القيام بأي خطوة للشعب السوري» .لكن
ماذا عن زيارته للسعودية؟
ّ
يتلق أي دعوة
يؤكد الزعيم االشرتاكي أنه مل
لزيارة اململكة ،األمر الذي حيصر أجواء عالقة
الطرفني يف االتصال األخري بينه وبني وزير
اخلارجية السعودي سعود الفيصل .يعبرّ البيك عن
عدم رغبة يف احلديث عن هذا املوضوع ،مشريًا إىل
أن زيارات وزراء من جبهة النضال الوطين للمملكة
ّ
ال تدخل يف إطار إصالح العالقة .فالوزير غازي
العريضي ذهب إىل الرياض للمشاركة يف مهرجان
اجلنادرية .والوزير وائل بو فاعور لّبى دعوة وزير
الشؤون االجتماعية السعودي.
أن
من زار كليمنصو يف الفرتة األخرية يؤكد ّ
األمور مل تصطلح بعد بني جنبالط واملسؤولني
السعوديني .ينقل الزوار عن صاحب الدار قوله
أن
إن السعوديني «كثريو العتب» ،رغم إدراكه ّ
ّ
«املشكلة هي مع امللك السعودي شخصيًا وليس
مع مسؤولني أو أمراء يف البالط» .يقول جنبالط
ما معناه انه يفهم أسباب الزعل السعودي «لكن
أن الزمن قد مضى على
جيب جتاوز األمر» ،باعتبار ّ
مساهمته يف إقصاء رئيس تيار املستقبل ،سعد
ويكرر تربيراته األمنية
احلريري ،عن احلكم .ويعود
ّ
لتسميته الرئيس جنيب ميقاتي لرئاسة احلكومة.
أن «اهلم السوري
يوحي جنبالط لزواره ما معناه ّ
أكرب بكثري من هم رئاسة ميقاتي أو إسقاط
احلريري» ،يف حماولة لدفع عجلة األمور إىل األمام،
أن املصاحلة مع السعودية لن تكون
لكن األكيد ّ
يف القريب العاجل ،وكذلك هي حال عالقته بقوى
 14آذار.
ّ
يتمكن
فريق املعارضة ال يفهم حتى اليوم كيف
جنبالط من التفوق عليه يف حدة معاداة النظام يف

سوريا ،وحيافظ يف الوقت نفسه على اهلدوء مع
حلفاء النظام يف احلكومة .أما جنبالط ،فإذا كان قد
وصف الرئيس األسد بأنه «جمنون عظمة» ،إال أنه
أن القادة احلاليني لـ 14آذار ،غري الرئيس
يعترب ّ
إن حدة
احلريري« ،جمانني» باملطلق .وميكن القول ّ
خالفه مع النظام يف سوريا تكاد توازي خالفه مع
 14آذار ،فهو ال يفهم دعواتهم له إىل االنسحاب
من احلكومة وتأزيم الوضع يف لبنان .وال يفهم
أملهم بأن خترب عالقته حبزب اهلل ،إذ يعترب نفسه
قادرًا على بعث الرسائل الالزمة للحزب من موقعه
احلالي ،وإحدى هذه الرسائل« :الشعب السوري
احتضنك يف حرب  2006لكونك واجهت إسرائيل».
وميكن ربط هذه الرسالة بأسفه لكون «أمن النظام
السوري بات من أمن إسرائيل».
ّ
يوفرون
نواب  14آذار ومسؤولوها بدورهم ال
جنبالط .يف امللف السوري أخذ منهم «الرهجة»،
ويف السياسة أخذ منهم األكثرية ،ويف السلطة
أخذ منهم احلكم .وهم يسألون« :ملاذا ُيعطى
أن مثة مبالغة
وليد جنبالط هذا احلجم»؟ جيدون ّ
يف تقديره وإبرازه ،مستنكرين اهتمام اجلميع،
من حلفائه وخصومه ،بأي خطوة يقوم بها .تبحث
قوى املعارضة عن آلية ما لتحجيم جنبالط وحركته،
وهم باشروا بهذا األمر األسبوع الفائت عندما
جتاهلوا مشاركته يف «االعتصام التضامين مع
الشعب السوري» يف حديقة مسري قصري ..فيما
مل تعط أي من شخصيات املعارضة أهمية ملواقفه
اإلعالمية األخرية.
مل تعد قوى  14آذار ،مبعظمها ،تثق بوليد جنبالط.
خفي يف جمالس هذه القوى لكيفية
ومثة تسويق
ّ
ّ
مسلمات:
إدارة البيك أموره عرب ضمان ثالث
الطائفة الدرزية ،أمنه الشخصي واملال .يقولون
إنه «حياول إعادة وصل مع انقطع مع السعودية
لتفتح «حنفية» اململكة املالية على املختارة .وهو
صعد موقفه من النظام لكونه ّ
تلقى رسائل واضحة
ّ
يهدد عالقة
«حتركًا ما جتاه جبل العرب قد
بأن مثة
ّ
ّ
ّ
زعيم املختارة به» .وحملافظته على أمنه الشخصي،
يقوم جنبالط مبداراة عالقته حبزب اهلل وحيافظ على
حكومة احلزب» .لكن من ينظر إىل عالقة جنبالط
حبزب اهلل يدرك أنه ليس بني الطرفني من تواصل
وال اتفاق ،إذ تنحصر العالقة باحلرص على استمرار
ّ
يتجنبون ،كما
أن احلزب وحلفاءه
احلكومة ،خصوصًا ّ
تفعل قوى  14آذار ،تناول جنبالط وموقعه يف
اإلعالم.
جنبالط ينتقد اجلميع .يقول إنه «خبري وضمريه
مرتاح لكونه يستطيع ــ باحلد األدنى ــ التعبري عن
مواقفه وفصل األمور عن بعضها».
ّ
تتجنبه
ضمريه مرتاح لكنه وحيد .قوى السلطة
وقوى  14آذار ال تثق به .كان جنبالط حباجة ملن
يؤنسه ،فاستقبل الشيخ أمحد األسري يف املختارة
السبت املاضي .كان اللقاء تعارفيًا حبسب
االشرتاكيني ،أكد خالله جنبالط «على موقفه
املوضوعي واملنطقي من األحداث يف سوريا».
سأل أحد مسؤولي احلزب االشرتاكي «ماذا يفعل
سلفي يف املختارة؟» جواب من هم أعلى منه رتبة
يف احلزب يقول« :موجة وبتمرق ،يا رفيق».
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مــقاالت

الثالثي بري  -عون « -حزب اهلل» جنح يف بني االستفتاء واحلسم :األسد يف صلب احل ّل
احلفاظ على احلكومة ،فماذا بعد؟
يف رأي مراقبني لألوضاع السياسية يف لبنان ان
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي رمبا يكون قد جنح
يف األزمة احلكومية األخرية يف استدراج «تكتل
التغيري واالصالح» بزعامة النائب العماد ميشال
عون ومعه «حزب اهلل» والرئيس نبيه بري اىل
«مواجهة» اختار هلا هو املكان والزمان ،ومتكن
من فرض النتائج والنهايات هلذه املواجهة،
فبدا وال ريب أنه الفائز األول.
تقر
«الثالثي»
هذا
ومع أن اوساطًا عليمة يف
ّ
بصحة هذا االستنتاج اىل حد بعيد ،إال انها ترى
ان مثة مكاسب ال يستهان بقيمتها قد حققها
هذا «الثالثي» من خالل أمرين اثنني:
األول :الطريقة الرباغماتية يف ادارة هذه
املواجهة ،ويف سبل اخلروج منها ورسم
النهايات والنتائج.
والثاني :سد الطريق أمام األهداف واملقاصد
اخلفية اليت شاء الذين خططوا لفتح ابواب هذه
املواجهة أن يبلغوها.
وعليه فان األوساط عينها تقر صراحة بأن هذا
«الثالثي» رمبا ُأخذ على حني غرة ،حني فتح
ميقاتي أبواب املواجهة منذ مطلع شباط اجلاري
من خالل تعليقه جلسات جملس الوزراء ،لكنه
كان «واعيًا» وهادئًا يف ادارة عملية الدفاع يف
هذه املواجهة ألنه يعرف منذ البداية أنه يريد
هلذه احلكومة ،بكل ما تنطوي عليه من مظاهر
سلبية واجيابية ،أن تستمر وألنها تقر بأهمية
«نعمة» االستقرار األمين واالستقرار السياسي
اللذين يشكل بقاء احلكومة امليقاتية واحدًا من
أهم ركائزهما.
ومل يعد خافيًا أن العقل الباطين هلذا «الثالثي»
يريد هلذه احلكومة أن تبقى رغم ادراكه انها
يف بعض املراحل واملناسبات صارت عبئًا عليه
إن جلهة قلة انتاجيتها أو جلهة سعي رئيسها
من خالل بعض «الشطحات» اليت يفتعلها عن
عمد بغية اظهار استقالليته أمام اآلخرين ونيل
صك براءة من كثري من التهم اليت يسوقها
ضده خصومه السياسيون ويف مقدمها «شبهة»
التفريط مبقام رئيس احلكومة وصالحياته.
واذا كان هذا «الثالثي» مضطرًا احيانًا لتقبل
«هجمات» رئيس احلكومة ،فألنه حيتاج اىل
بقاء هذه احلكومة العتبارات وحسابات تتعدى
اللحظة السياسية .فهو يريد هلا ان تكمل العمر
االفرتاضي هلا (حتى موعد انتخابات سنة )2013
بناء على احلسابات اآلتية:
 ألن الوضع يف سوريا على حاله من االضطرابالذي ميكن أن يأخذ وقتًا أطول مما هو حمسوب،
وبالتالي فاملصلحة األكرب حللفاء سوريا يف
لبنان ،والذين ختلوا يف اآلونة االخرية عن
صمتهم وحتفظهم رافعني نربة صوتهم ،هي
يف دميومة االستقرار سيد املوقف يف الساحة
اللبنانية.
 ألن هذا «الثالثي» ال يريد ضمنًا توفريالظروف املالئمة لنهوض حلف الوسط الذي
يضم اىل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي رئيس «جبهة
النضال الوطين» النائب وليد جنبالط ،ولكي
ميت ركائزه ودعائمه.
نّ
 ألن هذا «الثالثي» بدأ من اآلن يضع يفقائمة أولوياته مسألة االنتخابات النيابية ،اليت
من املفرتض أن جترى بعد سنة ونصف سنة
ولكن حسابات معركتها بدأت تفرض نفسها من
اآلن.
 استطرادًا ألن هذا «الثالثي» ال يريد للحريريةالسياسية أن تعود اىل السلطة بأهون السبل
واالسباب ويريد أن يظل يراها تظهر فقط يف
منابر املعارضة واالعرتاض ليس اال.
وبناء على كل هذه احلسابات اليت خرج بعضها
اىل حيز الضوء فيما بقي بعض آخر حبيس
الدوائر الضيقة ،بادر الرئيس بري اىل استضافة
النائب العماد عون يف عني التينة ووضع واياه
مدى ثالث ساعات األسس العريضة خلطة الدفاع

الوقائي اليت بدأت تتكشف شيئًا فشيئًا .وبناء
على احلسابات نفسها فوجئ الكثريون بالعماد
عون يتخلى عن كثري من مثالياته ومواقفه
املبدئية ويتوسل ،رمبا للمرة االوىل ،نهجًا أقرب
اىل الرباغماتية منه اىل التشدد الذي عرف عنه،
فكانت خطوة «التضحية» بالوزير شربل حناس.
واذا كان البعض يرى يف هذه التضحية من جانب
عون ني ًال خفيًا من صورته النمطية املعروفة ومن
خطابه القائم أص ًال على أسس ومقومات معروفة،
ديدنها التمسك باالصالح والتغيري ومواجهة كل
بؤر الفساد وجتاوز القانون ،فانه ال ريب أن يف
أوساط هذا «الثالثي» من يتحدث بالفم املآلن
عن مكاسب حتققت يف خامتة املطاف ستكون
مبثابة تعويض عن اخلسائر وأبرزها:
 عودة هذا «الثالثي» اىل التماسك بطريقةأنهت التناقضات اخلفية حينًا واملعلنة حينًا آخر
بني اثنني من مكوناته اي بني بري وحركته
والعماد عون وتياره ،وخصوصًا إذا ما أثبتت
األيام املقبلة صحة املعلومات اليت شاعت بعد
لقاء عني التينة عن مرحلة جديدة يف العالقة
بني الركنني ،ستحمل مواصفات خمتلفة عن
السابق.
 بدل أن يبدو عون يف وضع احملرج واحملاصرمن خالل اهلجوم «الثنائي» الذي شنه عليه أبرز
ركنني وسطيني (أي سليمان وميقاتي) بسبب
رفض الوزير السابق حناس التوقيع على مرسوم
بدل النقل للعاملني يف القطاع اخلاص ،متهيدًا
وتوطئة لفرض واقع جديد يتيح هلما التحلل من
كثري من االلتزامات املفروضة عليهما بفعل
كونهما شركاء يف احلكومة احلالية ،جنح عون يف
شن هجوم مضاد من خالل براغماتيته ،فاضطر
االثنان اىل التخفيف من طبقة صوتهما وبالتالي
التسليم بالعودة اىل قواعد اللعبة السياسية
السابقة بشروطها املعروفة ،ومنها اعادة االعتبار
اىل مسألة احلياد يف املوضوع السوري.
ومل يعد مفاجئًا القول ان مثة معلومات سرت
يف أوساط األكثرية عن حسابات واحياءات من
اخلارج تتعدى مسألة اخلالفات على موضوع
التعيينات ومرسوم بدل النقل هي اليت دفعت
الرئيس ميقاتي اىل سلوك الطريق الذي سلكه
يف مطلع شباط وأدى به اىل تعليق جلسات
جملس الوزراء.
ويف موازاة ذلك فإن عودة االمور اىل جماريها
يف داخل احلكومة وانتفاء الذرائع اليت دفعت
مبيقاتي اىل الضرب بقبضته على طاولة جملس
الوزراء حمتجًا ومعرتضًا ،كانت من االسباب
اجلوهرية اليت رمبا تكون أقنعت النائب جنبالط
بعدم الذهاب أبعد مما ذهب اليه يف اخلطاب
الذي يطلقه منذ زمن يف شأن املوضوع
السوري ،ويعود بالتالي اىل االلتزام مبا كان
أبلغه اىل بعض االطراف الداخليني ويف مقدمهم
باق يف احلكومة ما دامت احلكومة
«حزب اهلل» بأنه ٍ
باقية ،ولكنه «سيغرد» على غصن خمتلف يف
املوضوع السوري.
ويف كل األحوال ،فإن هذا «الثالثي» يقارب
الوضع من باب انه جنح يف خوض غمار مواجهة
داخلية فرضت عليه يف املوضوع احلكومي،
وجتلى هذا النجاح أكثر ما يكون يف مشهد
احلكومة وقد التأمت أول من أمس يف قصر
بعبدا .مع العلم ان «حزب اهلل» وحليفه عون
كالهما يعتربان ضمنًا ان توزير سليم جريصاتي
مكان الوزير السابق حناس كان «ضربة معلم»
للرد على الضربة اليت سعى من سعى اىل
توجيهها اليهما عندما فتح أبواب املواجهة أخريًا،
فلم يعد خافيًا ان جريصاتي يتمتع مبواصفات
وله من تراكم اخلربة يف املواجهات ما جيعل من
تسميته الرد املكني على ضربة اسقاط حناس
واخراجه من احلكومة ،واستطرادًا يستعد هذا
«الثالثي» جلولة أخرى من املواجهات مع اخلصوم،
حد سواء.
ومع بعض «الشركاء» على ّ

ابراهيم بريم

رفع االستفتاء على الدستور اجلديد وترية احلسم
األمين يف سوريا ،كي خيرج الرئيس ّ
بشار األسد
الكي .تصفية معارضيه
التسوية السياسية بطريقة
ّ
املسلحني بالتزامن مع تأليف حكومة جديدة تضع
الدستور اجلديد موضع التنفيذ .لكن اخليارين ال
يقودان سوريا حتمًا إىل التسوية
نقوال ناصيف
تركت نتائج االستفتاء السوري العام على الدستور
اجلديد األحد  26شباط بضع مالحظات ذات داللة،
توازن بني استعجال احلسم األمين ووضع أرضية
تسوية سياسية ،يريد الرئيس ّ
بشار األسد الذهاب
باملعارضة إىل التفاهم معها عليها بعد أن يكون قد
انتزع منها األرض :أوهلا ،أنها املرة األوىل لعقود
عدل فيها الدستور السوري خارج القاعدة
طويلة ُي ّ
املتبعة منذ تعاقب االنقالبات العسكرية يف سوريا
عام  ،1949وهي أن تعديل الدستور ،كما وضع
تقرره إرادة احلاكم أو الرئيس منفردًا
دستور جديدّ ،
فور تيقنه من أنه بسط سيطرته على احلكم والبالد،
يكرس هيمنة
فيدعو السوريني إىل االقرتاع لدستور ّ
احلاكم والرئيس.

حصل ذلك ألول مرة مع أول دستور يف حقبة
كرت السبحة حتى الدستور
االنقالبات عام  ،1950ثم ّ
العاشر يف ّ
ظل احلقبة نفسها عام  .1973انتخاب
الرئيس يسبق االستفتاء على الدستور كي يكون
على صورته.
يف استفتاء األحد ،رغم ما قيل مرارًا عن سعي
األسد إىل إصالحات سياسية ودستورية لبالده
مل تتحقق طوال  12عامًا من واليتيه ،أتى تعديل
ويطلق أول إشارة إىل
الدستور يكسر القاعدة تلكُ ،
النتائج اليت ترتبت على االضطرابات اليت شهدتها
سوريا منذ  15آذار  .2011وهي أن الدستور اجلديد
ميثل التنازل األكثر تأثريًا يف انتقال سوريا من حقبة
إىل أخرى ،من دون أن تنجح االضطرابات تلك يف
إسقاط الرئيس والنظام الذي يرأسه ،وكانا هدف
العصيان واالنتفاضة وتنظيم املعارضة املسلحة.
ذهب النظام أو يكاد ،وبقي الرئيس الذي حكم
يف ّ
ظله ،ويسعى إىل أن يستمر يف ّ
ظل الدستور
اجلديد.
بل طوى الدستور اجلديد ـــــ وهو ال يزال إىل
اآلن على األقل حربًا على ورق ـــــ حقبة طويلة من
تعددية سياسية كانت قد
انقالبات عسكرية ألغت ّ
ازدهرت يف سوريا بني عامي  1930و ،1949ووضع
البالد عند مفرتق جديد .ومبرور سنوات طويلة من
االستقرار الداخلي يف سوريا ،مل يشأ الرئيس حافظ
ّ
التخلص من امل ّربرات اليت
األسد ،وال من بعده جنله،
أوجبت احتكار احلكم والسلطة يف حزب واحد.
والتحوط من
كان اخلوف على فقدان السلطة
ّ
االنقالب عليها ،وراء دساتري عدة تعاقبت منذ عام
مر دستور  ،1953ودستور ( 1958حقبة
 .1950هكذا ّ
الوحدة مع مصر) ودستورا  1961و( 1962حقبة
االنفصال) ودستورا  1964و ( 1966حقبة البعث)
ودستور ( 1971احتاد اجلمهورية العربية املتحدة)،
ثم دستورا  1971و ( 1973حقبة األسد األب) .ألول
مرة مذ ذاك أتى استفتاء األحد مثن إرادة شعبية
ّ
تريد
التخلص متامًا من النظام برمته ،وتضع الرئيس
أمام امتحان اخلضوع للدستور ال إخضاعه إلرادته.
بالتأكيدّ ،
حيل الدستور اجلديد أزمة الطعن بالنظام
ّ
واحلزب احلاكم ،وال حيل أزمة الثقة باألسد.
ثانيها ،أعطى االستفتاء األسد االبن تأكيدًا إضافيًا
أنه ال يزال بني سائر القوى اليت يتنازع معها
دمويًا يف سوريا (اجمللس الوطين ومعارضة الداخل
والتيارات السلفية) يتمتع
واإلخوان املسلمون
ّ
بالشرعية الشعبية األكرب ،مبعزل عن صحة األرقام
ودقتها والطعن فيها.
يف حصيلة نسبة مشاركة بلغت  57.4يف املئة من
الناخبني السوريني ،أظهر األسد أنه ال يزال قادرًا
على احلصول على تأييد  51.3يف املئة من الناخبني
السوريني.ح وهو بذلك يسيطر على النصف  1+من
الشعب السوري الذي يضع كل السلطة يف يده.
ال حيجب هذا الرقم حقيقة مقابلة ،ثقيلة الوطأة،
هي أن  42.6يف املئة من الناخبني السوريني مل
يشاركوا يف االقرتاع .أي إن أقل من نصف الشعب
السوري بقليل مل يستجب لالستفتاء ،يف مقابل
أكثر من نصف الشعب السوري بقليل استجاب .قال
ال لالستفتاء على الدستور  5.2يف املئة من جمموع
الناخبني السوريني ،مثلوا بني املشاركني فيه نسبة

 8.9يف املئة.
ثالثها ،عكست النتائج الرمسية لالستفتاء سقوطًا
مدويًا وحقيقيًا لكل إمجاع كانت تربزه يف استفتاءات
احلقب العسكرية املنصرمة وانتخاباتها ،مبا فيها
مرحلتا األسد األب واالبن .بالتأكيد يعرف الرئيس
السوري أنه فقد اإلمجاع عليه رغم انتخابه به مرتني
يف استفتاءي  2000و .2007ويعرف أنه مل يستطيع
مع ذلك توفري اإلمجاع على االقرتاع لدستور جديد
ّ
يتخلص من حزب البعث وحكم العقود اخلمسة
املنصرمة .بيد أن نسبة الـ  42.6يف املئة من
تتوزع على
تغيبوا عن االستفتاء
السوريني الذين
ّ
ّ
أكثر من سبب لإلحجام عنه :بينهم َمن قاطع وبينهم
ومن حالت االضطرابات دون اقرتاعه.
َمن خاف َ
وهكذا ليس كل الـ 42.6يف املئة هم خصوم األسد
وأعداءه ،وليس أيضًا كل الـ 51.3يف املئة هم
مجيعهم مريديه احلقيقيني .مل يكن االستفتاء على
جتديد الثقة برئيس الدولة ،بل على دستور جديد يف
الغالب ،يف األنظمة الدميوقراطية ،جيتذب مشاركة
أوسع من استفتاءات انتخاب الرئيس بسبب االرتباط
املباشر للدستور اجلديد باملواطنني وعالقتهم
بدولتهم ،وموافقتهم على آليات جديدة لتنظيم هذه
العالقة ونظام احلكم ،فيقرتعون باملوافقة أو الرفض
ويتجنبون املقاطعة واالمتناع .ليس املوقف نفسه
مع انتخاب الرئيس .مع ذلك استخدم النظام النسبة
املعقولة من املشاركة ،غري املألوفة يف أي حال يف
سوريا ،كي ُيطابق بينها وبني الشرعية الشعبية.
وخالفًا للمجلس الوطين الذي سخر من االستفتاء،
فإن معارضني للنظام من داخل البالد نظروا مبرونة
وعدوه خطوة إجيابية كاملعارض
إىل االستفتاء،
ّ
قدري مجيل املرشح لرتؤس احلكومة اجلديدة.
ال تعين هذه األرقام سوى مؤشرات أوىل على أن
اجملتمع السوري ،يف ّ
ظل األسد ،مل يعد هو نفسه.
وسواء ُنظر إىل األرقام الرمسية اليت أعلنتها وزارة
الداخلية بصدقية أو بشكوك ،إال أنها تشري حكمًا إىل
مرحلة جديدة يتوقع منها الرئيس السوري مزيدًا من
التنازالت املؤملة ،أوهلا تأليف حكومة جديدة ترأسها
شخصية من معارضة الداخل ،وتضم يف صفوفها
شخصيات معارضة وأخرى مستقلة ،وكذلك أعضاء
من حزب البعث.
رابعها ،رغم أن االستفتاء لن حيظى بتأييد العرب
والغرب الذين يعلقون موافقتهم على أي تسوية
تنحي األسد ،إال أن نتائجه فرضت
يف سوريا على ّ
أمرًا واقعًا جديدًا تسلحت به روسيا والصني ،هي
ّ
احلل ما دام قادرًا
أن الرئيس السوري بات جزءًا من
على تنظيم استفتاء عام وعلى االحتفاظ بقاعدة
شعبية كبرية ،فيما يعتقد العرب والغرب أنه ّ
ميثل
املشكلة برمتها.
وهو مصدر التناقض احلقيقي الدائر بني واشنطن
وموسكو حيال التسوية اليت يقتضي اتفاقهما
عليها إلنهاء اضطرابات سوريا ،وحمورها مصري
تصر
األسد :روسيا تريده على رأسها ،وواشنطن
ّ
على استبعاده من دون ممانعتها يف بقاء نظامه
تربيرًا لدعم املبادرة العربية اليت تصب يف املنحى
نفسه .يدافع الروس عن اخلطوات اإلصالحية اليت
اختذها األسد يف األشهر املنصرمة ،وآخرها الدستور
اجلديد ،وكانوا وراء استعجال حتديد موعد االستفتاء،
تنحي األسد
فيما يتوقع األمريكيون اإلصالح بعد ّ
وبني أيدي معارضيه يف اجمللس الوطين بعد توليه
السلطة.
يف املقابل يتناقض املوقف األمريكي مع شريكيه
السعودي والقطري من تسليح املعارضة ،وكال
يتحدثان عن وجود
الطرفني ـــــ بعد طول إنكار ـــــ
ّ
معارضة مسلحة .جتتمع واشنطن والرياض والدوحة
وتفرق على خيارات إطاحته.
على إسقاط األسد،
ّ
يف ّ
ظل هذا التناقض ،لن تصل األزمة السورية
إىل جملس األمن بسبب خالف الغرب مع املعسكر
ّ
بتدخل
الشيوعي القديم .ولن ُيطاح األسد بالقوة
عسكري خارجي ،ولن تسمح موسكو بتحايل على
ّ
التدخل العسكري اخلارجي بإنشاء منطقة عازلة تقتطع
سلطة الرئيس السوري على بالده وتطلق دولة ّ
ظل
للمجلس الوطين .لكن الواقع أيضًا أن االستفتاء على
الدستور اجلديد ،ثم إعالن نفاذهّ ،
غطاء شعبيًا
مثل
ً
إضافيًا لألسد ملواصلة احلسم األمين ضد معارضيه
املسلحني بعنف غري مسبوق ،وانتزاع األرض منهم:
والتيارات السلفية من
بعد جتريد اإلخوان املسلمني
ّ
ذراعها العسكرية وجتاهل اجمللس الوطين ،يقود
معارضة الداخل إىل تسوية وضع هو دستورها.
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متفرقات

طبيب والدة أسرتالي يتذكر عمليات سرقة
املواليد املرعبة يف القرن املنصرم!!

تقرير :زيت السمك يوفر
ألسرتاليا  4.2مليار دوالر

من الدعوة إىل السياسة
ّ
يتألق الشيخ املنربي .يدافع عن
يف مسجد بالل بن رباح
ّ
السنة» .يدعو إىل «دعم الثورة السورية» ،يعلنها
«مقدسات
حربًا بال هوادة على النظامني السوري واإليراني ،ويعلن وقوفه
يف وجه «مشروع هيمنة حزب املقاومة»

رضوان مرتضى

الدكتور بريان هوالهان « :ال أزال أتذكر املوقف ،لقد كان مريعا بحق،
وأكثر املشاهد القاسية التي رأيتها طيلة حياتي»
ينصح بزيت السمك كمكمالت غذائية

سوف تظهر اليوم نتائج استجواب يف مجلس الشيوخ بشأن كيفية
إجبار عشرات اآلالف من األمهات على التخلي عن أطفالهم من أجل
التبني يف الفرتة ما بني األربعينيات والسبعينيات من القرن املنصرم

ال يستطيع الدكتور بريان
هوالهان نسيان مشاهد حتول
بهجة حلظات الوالدة إىل رعب
بالنسبة ملئات من األمهات.
ويرجع بريان بذاكرته للوراء
إىل أيام دراسته كطالب طب
متدرب يف مستشفى كراون
سرتيت للنساء يف سيدني،
حيث شاهد العديد من املواليد
ينزعن من األمهات املراهقات
غري املتزوجات بعد حلظات من
والدة أطفاهلن.
وأضاف دكتور بريان« :ال أزال
أتذكر صراخ األمهات الشابات
وهن يتوسلن لرؤية أطفاهلن،
لقد كان املشهد األكثر قسوة
طيلة حياتي».
واستطرد أنه كان عاجزا عن
فعل أي شيء حيال ما حدث،
وأردف« :لقد كنت وقتهل
طالبا صغريا ،وشرحت وجهة
نظري إال أنين مل أجد آذانا
صاغية».
سوف تظهر اليوم نتائج
استجواب يف جملس الشيوخ
بشأن كيفية إجبار عشرات
اآلالف من األمهات الشابات
على التخلي عن أطفاهلم من
أجل التبين يف الفرتة ما بني
األربعينات والسبعينات من
القرن املنصرم.
وتكشف األرقام أنه يف السنة
املالية  72-1971مت تبين حنو
 10000طفل يف أسرتاليا
مقارنة ب  384يف العام
السابق.
واستمعت التحقيقات إىل
ادعاءات تفيد بأن األطفال مت
أخذهم عنوة بعيدا عن أمهاتهم
الالتي كن جيربن على التوقيع
على موافقات برتك أطفاهلم
للتبين.
وأضاف دكتور هوالهان:

«كانت املراهقة اليت تظهر
عليها أعراض احلمل تؤخذ
بعيدا عن أسرتها يف تلك
الفرتة وتوضع يف منزل
بعيد أو مستشفى مثل اليت
كنت أعمل بها يف سيدني،
وميكثون هنالك منذ األسبوع
العشرين من احلمل تقريبا،
ثم يأخذون أطفاهلم عنوة بعد
والدتهم ،وكان يتم تفسري
غيابهن باالدعاء ان املراهقات
يف عطلة أو رحلة طويلة ،هكذا
كانت تدار االمور».
وحكى الدكتور هوالهان الطرق
اليت كانت تستخدم للفصل
السريع بني األم واملولود
منها استخدام لوحة خشبية
ذات فتحة يف املنتصف متر
عرب صدر األم ويف ذات
الوقت تقوم إحدى املمرضات
جبذب األم ألسفل ،ثم يؤخذ
الطفل بعيدا دون ان تراه أو
تلمسه والدته الصغرية».
وأضاف « :لقد شعرت وقتها
كما لو كنا نعيش يف العصور
الوسطى» ،مشريا إىل تواطؤ
احلكومة األسرتالية وقتها حيث
كانت تقدم اخلدمات الالزمة
ليتم نزع األطفال بعيدا عن
أحضان األمهات.
ومن املقرر أن تكشف نتائج
التحقيق مدى تورط احلكومة
الفدرالية آنذاك يف األمر،
وقد يسفر األمر عن تقديم
اعتذار رمسي مماثل لالعتذار
الذي قدمه رئيس احلكومة
الفدرالية السابقة كيفن راد
عام  2008لألجيال املسروقة
من األسرتاليني األصليني.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر السيدني مورنينغ
هريالد

كشف تقرير اقتصادي صادر
من مؤسسة Deloitte Access
 Economicsأن تناول زيت
ملرضى
بالنسبة
السمك
القلب واألوعاء الدموية قد
يوفر لالقتصاد األسرتالي ما
يعادل  4.2مليار دوالر.
وحلل الباحثون النفقات اليت
يوفرها استخدام زيت السمك
كمكمل غذائي ،واضعني يف
االعتبار اخلسارة االقتصادية
النامجة عن عدد السنوات اليت
يضيعها املرضى جراء حالتهم
الصحية املتدهورة ،واليت
قد تؤدي بهم إىل العجز أو
الوفاة.
ويكشف جملس الرعاية الصحية
األسرتالي الذي أصدر التقرير
أن نتائج التقرير سوف تساعد
على إعفاء زيت السمك من
ضريبة السلع واخلدمات ،أو
إدخاله يف إطار برنامج الدعم
حتت مظلة خطة دعم األدوية
التابعة للحكومة الفدرالية.
من جهته ،قال جوستني
هاودن مدير شئون املستهلك
مبجلس الرعاية الصحية إن
نتائج التقرير سيكون هلا
مردودها اإلجيابي على صحة
املواطنني ،وعلى امليزانية
املخصصة للصحة.
ويذكر أن العالجات التكميلية
ال ينطبق عليها إعفاء ضريبة
السلع واخلدمات ،وال تدخل
يف إطار برنامج الدعم حتت
مظلة خطة دعم األدوية التابعة

للحكومة الفدرالية.
وكشف التقرير املقرر أن يتم
نشره يوم الثالثاء أن املرضى
ينفقون متوسط 112.15دوالر
سنويا يف العالج بزيت
السمك.
واعرتف السيد هاودن أن إعفاء
زيت السمك من ضريبة السلع
واخلدمات أو دخوله يف إطار
برنامج الدعم حتت مظلة خطة
دعم األدوية التابعة للحكومة
الفدرالية ،سيتطلب حتوال
جذريا يف السياسة احلكومية،
واصفا التقرير بكونه بداية
إلجراءات طويلة ميتد زمنها
حلوالي مخس سنوات.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قال فيه الدكتور ستيف
اجلمعية
رئيس
هامبلتون
الطبية األسرتالية ،أنه البد
من وجود دليل قاطع على
فائدة زيت السمك الطبية
اليت استخلصها التقرير قبل
إدراجه يف برنامج الدعم.
وتشمل املنظمات اليت صدقت
على فائدة زيت السمك
واألوعية
القلب
ملرضى
الدموية كل من جملس الصحة
الطبية
واألحباث
القومية
األسرتالي ،ومؤسسة القلب
الوطنية األسرتالية ،باإلضافة
إىل منظمة الصحة العاملية.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر السيدني مورنينغ
هريالد

قامة فارعة .حمين الظهي قلي ًال .ذراعان طويلتان ،جلباب
وحلية طليقة تالمس الصدر ،يعلوها شاربان حمفوفان .نربة
تشتد إال عند االنفعاالت،
صوت هادئة تسري بوترية واحدة ،ال
ّ
ُ
كون مجيعها عالمات فارقة مُت ّيز الشيخ أمحد األسري .منذ صار
فت ِّ
ّ
سميه البعض ،جنمًا إعالميًا ،مع ارتفاع
«أسد
السنة» ،كما ُي ّ
سقف خطاب ابن األربعة واألربعني عامًا ،اجتذب عشرات األتباع
ليؤلفوا ما بات ُيعرف بـ»احلركة األسريية» .ورغم رفضه هلذه
التسمية ،وتفضيله مصطلح «محُ ّبني» عوضًا عن أتباع ،إال أنه
بات يتمتع حبيثية خاصة يف صيدا وجوارها ،جعلت منه عالمة
ّ
السنة الذين يفتقدون شخصية
حتول «يف نظر كثريين من أهل
ّ
القائد».
الوصول إىل مسجد بالل بن رباح ليس صعبًا .فاملسجد الذي
حيمل اسم ّ
مؤذن النيب ،بات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باسم األسري
ً
الذي صار علما من أعالم صيدا .اجلميع هنا يرشدك إىل «مسجد
الشيخ األسري» ،كما خيتار السكان هنا مناداته .يف املبنى
املكون من ثالث طبقات ،يستقبل األسري
املقابل للمسجد
ّ
ضيوفه .هناك يتوىل أحد مساعديه جتهيز كامريا للتسجيل،
فهو يريد بذلك أن حيتاط من التحوير واالجتزاء.
يبدأ األسري ،ابن املطرب الصيداوي هالل ،حديثه بالقول:
ُ
حب الشهرة» ،عبارة ينطلق منها ليخلص إىل أن العمل
«ال أ ّ
اضطرته
الدعوي ال حيتاج إىل اإلعالم ،لكن األحداث املتسارعة
ّ
إىل مقاربة األحداث الكبرية يف خطبه .يسرتجع تاريخ حركته
تفرغه للدعوة .خيرب عن
ورؤيتها ،يعود إىل عام  ،1989تاريخ ّ
الزيارات الدعوية اليت يقوم بها إىل املناطق القريبة من عاصمة
يشبه زياراته بنشاط حركة التبليغ
اجلنوب ،وحتى خارج لبنان.
ّ
تعرضه للضرب بالبيض
والدعوة العاملية .يستذكر ضاحكًا
ّ
يتطرق إىل الكالم عن حزب
والبصل خالل جوالته الدعوية.
ّ
حمتدًا ضد «مشروع هيمنة حزب املقاومة» ،وهي
اهلل ،فينفعل
ّ
فرق بني
تسمية ارتأى اختيارها بدي ًال من تسمية «حزب اهلل»ُ .ي ّ
نوعني من الشيعة« :شيعة موسى الصدر وشيعة اخلميين».
فاألخري ،حبسب األسري« ،أحدث حدثًا يف الفكر الشيعي نفسه،
يتناقض مع أساس الفكر الشيعي» ،الفتًا إىل أن «اجتهاد
اخلميين ّ
مكن القائد لديهم من أن حيكم نيابة عن املهدي،
يدعون قدسيتهم» .ويشري ابن صيدا ،املولود لوالدة
ومن هنا ّ
شيعية من آل حاجو يف صور ،إىل أن «احلزب احتكر املقاومة
مذهبيًا لشرذمة اجلماعات اإلسالمية وإمرار املشروع اإليراني».
يؤكد أن «مشروع املقاومة والوحدة اإلسالمية ليسا سوى قناع
إلمرار مشروع خاص» ،مشريًا إىل أنه «لطاملا أبدى الشيخ حسن
نصر اهلل اعتزازه ّ
باتباعه ملشروع والية الفقيه» .يستنكر مواقف
احلزب من األحداث يف سوريا ،ويستغرب «كيف يرضى من
اخترب ظلم إسرائيل ُ
متوجهًا
الظلم لألطفال والنساء؟» .ويتساءل
ّ
إىل األمني العام حلزب اهلل« :ليه موقفك هيك يا شيخ حسن
وأنت تعلم أنهم يذحبوننا بالسكاكني؟».
ينتقل من حزب اهلل إىل «إيران اليت ذحبتنا يف العراق
ّ
السنية
وأفغانستان» ،و»خدعتنا كعرب ومسلمني وشرخت احلالة
حتت عنوان فلسطني».
بسنييت على رأس السطح» ،يقول األسري معربًا
«أنا سنيّ وأعتز
ّ
سنية ـــ شيعية .ورغم تأكيده وجود
عن عدم خشيته من فتنة
ّ
ّ
للتسلح ومحل السالح» ،يعبرّ عن
«إخوة لديهم عاطفة جارفة
رفضه االقتتال الداخلي ورفضه الدعوة إىل التسلح ،إال أنه
يستند يف طمأنينته إىل أنه «لدى حزب املقاومة قوة أكرب
من قوة جيش نظامي» .ومن هذه النقطة ينطلق ليدعو إىل
«االستعجال بوضع اسرتاتيجية دفاعية تلحظ وجود سرايا
مقاومة» ،مشرتطًا أن تكون تابعة للدولة.
التطرق إىل األحداث
مواقفه املناهضة حلزب اهلل ال تقل حدة عند
ّ
اجلارية يف سوريا .ويرى أن «الواجب الشرعي ّ
حيتم علينا أن
ننصر املظلوم ضد الظامل» ،الفتًا إىل أن «اجلميع يعلم أن النظام
السوري من أظلم ما يكون من أنظمة» .والنظام حبسب ما تنقل
ّ
«يبلط بيوت أهلنا ومساجدنا يف سوريا» .يؤكد
وسائل اإلعالم
األسري أنه على يقني بأن «النظام السوري زائل ال حمالة»،
ُ
ستظهر أنه «انتهى فعليًا» .ويقول إن ذلك
واأليام املقبلة
«سيدفع املسؤولني يف حزب املقاومة إىل مراجعة حساباتهم».
وعن رؤيته لدعم «الثورة السورية» يقول إنه «مع نصرة املظلوم
ضمن ما حيقق رفع الظلم عنه» .ويكون ذلك «بدءًا من الدعوة
إىل اعتصامات مرورًا برفع الصوت استنكارًا وصو ً
ال إىل مجع
السالح».
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امسلحو بابا عمرو

(تتمة املنشور على الصفحة )1
اقرتحته اموس كان غري مناسب.
وقال البيان إن «أعضاء جملس األمن يعربون عن خيبة أملهم العميقة» من
عدم مساح احلكومة السورية الموس «بزيارة سوريا يف الوقت املطلوب،
رغم الطلبات املتكررة واالتصاالت الدبلوماسية الكثيفة للحصول على
موافقة سوريا» .ودعا اىل السماح الموس «بالدخول الفوري من دون
أية إعاقة» اىل سوريا.
واعلنت دمشق استعدادها «للتشاور حول موعد» لزيارة اموس اىل
سوريا .وقال بيان لوزارة اخلارجية السورية إن «وكيلة االمني لالمم
املتحدة للشؤون االنسانية طلبت القدوم يف موعد مل يكن مناسبًا لنا
ومستعدون ملتابعة التشاور معها حول موعد مناسب للطرفني لبدء
الزيارة».
وأضاف بيان جملس االمن إن «اعضاء جملس األمن يستنكرون التدهور
السريع للوضع االنساني ،خاصة الزيادة املضطردة يف أعداد املدنيني
املتضررين ،ونقص إمكانية حصوهلم االمن على اخلدمات الطبية،
ونقص الطعام وخاصة يف املناطق املتضررة من القتال والعنف مثل
محص ومحاه ودرعا وادلب».
ودعا جملس األمن سوريا اىل «السماح بالدخول الفوري والكامل ومن دون
أية إعاقة للعاملني االنسانيني ووصوهلم اىل مجيع السكان احملتاجني
للمساعدة طبقًا للقانون الدولي ومبادئ املساعدات االنسانية».
وكانت روسيا والصني صوتتا ضد قرارين يف جملس األمن يدينان
سوريا ،وتتوخيان احلذر الشديد جتاه اي بيان ميكن ان يستغل للتدخل
العسكري اخلارجي يف سوريا .ويف تنازل هلاتني الدولتني ،طلب
اجمللس من «مجيع االطراف» التعاون مع جهود إجالء اجلرحى من املدن
السورية.
ويف جنيف ،تبنى جملس االمم املتحدة حلقوق االنسان قرارًا يدعو مرة
اخرى «احلكومة السورية اىل وقف انتهاكات حقوق االنسان والسماح
لالمم املتحدة وللوكاالت االنسانية بالوصول من دون عائق» اىل البالد.
وقامت الدول الـ 47االعضاء يف جملس حقوق االنسان بالتصويت
على مشروع القرار الذي مت تبنيه بتأييد  37صوتًا ومعارضة ثالثة،
هي الصني وروسيا وكوبا ،وامتناع ثالث دول هي االكوادور واهلند
والفيليبني.

قطر

وقال رئيس الوزراء القطري محد بن جاسم آل ثاني ،يف ختام لقاء يف
بروكسل مع رئيس الربملان االوروبي مارتن شولتز« ،علينا ان ندرس
كل اخليارات إلنقاذ الشعب السوري».
ونفى وجود جنود قطريني يف األراضي السورية .وقال «هذا ليس
صحيحًا» .وأكد ان «سوريا تطرح مشكلة مهمة بالنسبة لنا وللمنطقة
ومشكلة مهمة من وجهة نظر إنسانية» ،مضيفًا «من املهم جدًا وقف
اجملازر».
واعترب محد ،الذي التقى االمني العام حللف مشال االطلسي اندرس
فوغ رامسوسن ،ان احلل الوحيد لسوريا هو القبول بتوصيات اجلامعة
العربية .وأضاف «إننا مع إيقاف القتل يف سوريا ومع إيصال املساعدات
اإلنسانية وعلى موافقة احلكومة السورية على املبادرة العربية».

العربي وأنان

وقال األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي ،يف مؤمتر صحايف
يف القاهرة ،إنه يعارض العنف كوسيلة إلنهاء األزمة السورية بعد أن
دعت السعودية وقطر إىل تسليح املعارضني .وقال العربي ،يف مؤمتر
صحايف ُعقد يف مقر اجلامعة العربية يف القاهرة« ،أنا ضد استخدام
العنف واجلامعة العربية ليس هلا عالقة بالتسليح».
ووافقت اجلامعة العربية على قرار يف شباط يدعو العرب إىل تقديم
كل أشكال الدعم السياسي واملادي للمعارضة السورية ،وهو بيان
فسره دبلوماسيون عرب حينها على أنه يعين السماح بإمداد املعارضة
ّ
بالسالح.
وقال العربي إنه يأمل أن يتم التوصل إىل وقف إلطالق النار مبا يسمح
بدخول املساعدات اإلنسانية إىل سوريا .وأضاف «ما يتم هناك يف
سوريا من انتهاكات ومن قتل وأحيانًا جتويع حالة سيئة جدًا ...نرجو أن
يتوقف ذلك حتى ال ينقلب األمر إىل حرب أهلية».
واعلن ان اجلامعة العربية ستستضيف مؤمترًا يف القاهرة للمعارضة
السورية خالل اسبوعني ملساعدتها يف تنظيم صفوفها .وقال «املطلوب
اآلن بالنسبة للمجلس الوطين (السوري) ومجيع املعارضة هو توحيد
صفوفهم ،وهذا أمر اجلامعة مطالبة به».
وقال العربي إن موفد االمم املتحدة واجلامعة العربية اىل سوريا كويف
انان «سيصل القاهرة يف  7آذار» .واضاف انه سيقوم بعد ذلك جبولة
اىل سوريا والدول النافذة يف امللف السوري ،لكن من دون حتديد
موعد للزيارة او تسمية الدول اليت سيزورها.
وكان انان قال ،يف مؤمتر صحايف يف نيويورك بعد لقائه االمني
العام لالمم املتحدة بان كي مون ،انه يأمل التوجه «قريبًا» اىل دمشق
وتسليمها «رسالة واضحة :اجملازر وأعمال العنف جيب أن تتوقف وان
تصل الوكاالت االنسانية (اىل السكان) كي تقوم بعملها ،ومن املؤسف
ان هذا األمر مل حيصل».
واشار اىل «ضرورة قيام حوار بني مجيع الفاعلني يف االزمة السورية
يف اقرب وقت ممكن» .وبعد أن اعترب ان مهمته هي «عمل صعب جدًا
وحتد شاق» ،اكد انه من «املهم جدًا ان يوافق اجلميع على انه ال يوجد
ّ
اال عملية وساطة واحدة» يف سوريا «هي اليت طلبت مين االمم املتحدة
واجلامعة العربية القيام بها» .واوضح انه يف حال عدم املوافقة فقد
يكون هناك وسيط ضد اآلخر ،معتربًا انه يتوجب على االسرة الدولية ان

«تتحدث بصوت واحد كي يكون صوتها قويًا».

واشنطن

وقال روبرت فورد ،السفري األمريكي يف دمشق الذي غادر منصبه
وأغلق السفارة قبل شهر ألسباب أمنية ،امام جلنة الشؤون اخلارجية يف
جملس النواب ،ان «نظام االسد يعاني من ضغوط أكرب اآلن من تلك
اليت كان يتعرض هلا قبل شهرين او ثالثة».
واعترب ان اجليش السوري «اصبح يواجه حتديات أكرب النه يعاني من
سيل متواصل من االنشقاقات» .واضاف ان «اجليش حافظ حتى اآلن
على متاسكه ،كما ان االجهزة االمنية حافظت على متاسكها ،ولكنها حتت
ضغوط أكرب بكثري» .وتابع ان «اوساط االعمال والتجارة غري سعيدة
مطلقًا» وقد غيرّ النظام سياساته «إلرضائهم» ،كما أن القيادة قلقة
كذلك من التأييد املتناقص هلا يف الشارع.
وقال مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق االدنى جيفري
فلتمان إن «الشعب السوري أظهر شجاعة فائقة رغم الوحشية واحلرمان
الذي عانى منه» .واضاف «ال نعرف بالضبط متى ستحدث نقطة االنهيار
 ..ولكنها ستأتي  ..إن انهيار نظام االسد هو أمر حتمي» .واشار اىل
ان االدارة االمريكية على علم بأن بعض الدول تتحدث عن امكانية
تسليح املعارضني ،لكنه اعترب انه ال يزال من غري الواضح ما اذا
كان االمر سيفيد املعارضة ام يضرها ،مشددًا على ضرورة استخدام
الدبلوماسية ،ضمنها االمم املتحدة ،للضغط على النظام السوري.
واشار فيلتمان اىل ان «سوريا ليست دولة موقعة على مواثيق االسلحة
الكيميائية .وحقيقة أن هذه املخزونات موجودة تذكرنا بالدور الذي
لعبته سوريا عرب السنني يف زعزعة االستقرار» .وقال «ليست لدينا اية
مؤشرات يف هذه املرحلة على ان هذه املخزونات خرجت من سيطرة
احلكومة السورية  ..ولكن هذه هي من بني األسباب اليت جتعل االنتقال
املرتب مهمًا للغاية بد ًال من االنتقال الفوضوي».

خالفات داخل املعارضة

يبدو ان قادة األجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة السورية خمتلفون
بشأن سلطة «اجمللس العسكري» الذي أعلن عن تشكيله ما يسلط
الضوء على االنقسامات داخل املعارضة.
وقال رئيس اجمللس الوطين السوري برهان غليون ،يف مؤمتر صحايف
يف باريس ،إن «املعارضة السورية شكلت جملسًا عسكريًا لإلشراف على
املعارضة املسلحة داخل البالد وتنظيمها تسليح املعارضني حتت قيادة
موحدة» .واعلن إن «مجيع القوى املسلحة يف سوريا اتفقت على تشكيل
اجمللس العسكري وإنه سيكون مبثابة وزارة للدفاع».
وقال انه تباحث مع األسعد ورئيس «اجمللس العسكري الثوري األعلى
لتحرير سوريا» العميد مصطفى الشيخ الذي يتزعم «اجمللس العسكري
الثوري األعلى وهما «موافقان على االنضمام اىل املكتب».
ومل متض ساعات حتى قال األسعد إنه مل يشارك يف تشكيل اجمللس
العسكري ،مشريًا اىل انه ال يعرف اهداف هذا الكيان .وقال انه «يريد
«حتدث إىل غليون مساء االربعاء
أفعا ًال وليس أقوا ًال» ،مشريًا اىل انه
ّ
لكن مل يتم التوصل اىل اتفاق بينهما».
وقال مساعد غليون ،اسامة املنجد إن «اجمللس العسكري سيجمع
ويقيم
كل الفصائل اليت تقاتل احلكومة السورية حتت مظلة واحدة،
ّ
احتياجاتها العسكرية وحياول الوفاء بها من خالل عروض املساعدة من
اخلارج» .واضاف ان «دو ًال عديدة ،من بينها السعودية ،عرضت تقديم
السالح للمعارضة» .وتابع ان «السالح يتم تهريبه بالفعل سواء شاء
اجمللس أم مل يشأ ،لذا فإن دور اجمللس يتطلب تنظيم هذه العملية
وضمان عدم وقوع االسلحة يف األيدي اخلطأ يف سوريا».

روسيا

وأكد وزيرا خارجية روسيا سريغي الفروف والصني يانغ جيتشي ،يف
اتصال هاتفي« ،معارضة بلديهما أن حتث القوى اخلارجية أي طرف من
طريف النزاع السوري على استخدام العنف .إن موسكو وبكني تدعوان
األطراف اخلارجية املعنية كافة إىل املساعدة على حتقيق التسوية
السلمية يف سوريا من خالل تهيئة الظروف لبدء احلوار الواسع بني
السلطات السورية وجمموعات املعارضة كافة».
قيما إجيابًا نتائج استفتاء
وأضاف بيان اخلارجية الروسية أن «الوزيرين ّ
سوريا على مشروع الدستور اجلديد» ،ودعوا إىل «مواصلة التنسيق حول
سوريا يف األمم املتحدة واحملافل الدولية األخرى».
وقال الفروف ،يف تصريح لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» نشر امس
االول ،ان «روسيا ال تدافع عن النظام السوري ،بل عن العدالة وحق
الشعب السوري يف اختيار احلكومة اليت تروق له بطريقة دميوقراطية
وسلمية ،وبشكل يتوافق بالكامل مع املبادئ االساسية مليثاق االمم
املتحدة والقانون الدولي بشكل عام» .واضاف «حنن على قناعة بان
الطريق حنو حتقيق هذا اهلدف هو احلوار الشامل الذي تشارك فيه
مجيع القوى السياسية والطوائف ،وان البديل لذلك هو احلرب األهلية
املدمرة».
واعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش
ان عناصر من تنظيم القاعدة يقاتلون يف سوريا ضمن وحدات مسلحة
ضد القوات احلكومية .وقال «ليس سرًا ألحد ان مقرتحاتنا (املتعلقة
باالزمة السورية) رفضها الغرب او مجدتها املعارضة السورية املتشددة
من دون التحدث عن وحدات مسلحة يقاتل يف صفوفها مقاتلون من
القاعدة ومتطرفون آخرون ضد القوات احلكومية».
واكد لوكاشيفيتش ان موسكو وافقت على مناقشة الطريقة اليت تعاملت
بها مع االزمة السورية مع وزراء خارجية دول جملس التعاون اخلليجي،
اال انه نفى ان يكون قد مت حتديد موعد لذلك االسبوع املقبل.
وجاءت التصرحيات الروسية ردًا على اعالن وزير اخلارجية الكوييت
الشيخ صباح خالد الصباح بان وزراء خارجية دول جملس التعاون
اخلليجي سيعقدون االربعاء املقبل اجتماعًا مع نظريهم الروسي لبحث
االوضاع يف سوريا.
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ميدانيات

قال مصدر امين يف دمشق إن اجليش السوري سيطر بالكامل على حي
بابا عمرو يف محص ،فيما اعلن االسعد ان عناصر «اجليش السوري
احلر نفذت انسحابًا تكتيكيًا من احلي حفاظًا على ما تبقى من االهالي
واملدنيني».
وقال املصدر االمين «سيطر اجليش على كامل مناطق بابا عمرو
بعدما سقطت آخر جيوب املقاومة فيه» .وأضاف ان عناصر اجليش
النظامي «يقومون بتوزيع الطعام على السكان ويجُ لون اجلرحى» .وتابع
«املسلحون ما زالوا يف احياء احلميدية واخلالدية والعمليات متواصلة
إلخراجهم منها».
وقال معارضون «اجليش دخل بابا عمرو من أربع جهات ويالحقون من
تبقى من املقاتلني يف البساتني وحتى اآلن يوجد  17قتي ًال من الثوار».
وذكرت مصادر سورية موثوقة انه خالل دخول اجليش اىل حي بابا عمرو
استسلم  600مسلح من اجلنسية السورية و 118مسلحًا من جنسيات
عربية خمتلفة ،ومت ضبط معدات تقنية حديثة موصولة باألقمار الصناعية
وهي من صنع امريكي وبريطاني.
وبعد ساعات ،قالت اللجنة الدولية للصليب األمحر إن السلطات السورية
اعطتها االذن لنقل مساعدات اىل بابا عمرو اليوم .وقالت ان «الصليب
االمحر واهلالل االمحر السوري سيتوجهان اجلمعة اىل بابا عمرو إليصال
مساعدات انسانية وإجالء اجلرحى» .وقالت اللجنة انها تلقت مؤشرات
اجيابية من السلطات تتعلق بطلبها إعالن هدنة انسانية من ساعتني
يوميًا.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان ،يف بيان« ،قتل  39شخصًا يف
مناطق سورية عدة من بينهم  20قتي ًال يف محص ،ومثانية عسكريني
وسبعة منشقني يف اشتباك وقع يف حمافظة القنيطرة قرب اجلوالن».

سليمان :االصطياد

(تتمة املنشور على الصفحة )1
الدولية اخلاصة بلبنان الذي اعتقدنا أنه حمسوم بعدما جرى التوافق عليه
يف طاولة احلوار األوىل ،وصو ًال إىل «الربيع العربي» ،واستطعنا جتنيب
لبنان تداعيات كل هذه القضايا».
وحول االستحقاقات املقبلة لبنانيًا يؤكد سليمان إصراره على تداول
السلطة «ومن بدأ احلديث عن تأجيل االنتخابات النيابية أقول له
منذ اليوم لن أدع االنتخابات النيابية تتأجل ،وستجري يف مواعيدها
الدستورية ولكم يف حماوالت تأجيل االنتخابات البلدية واالختيارية عام
 2010العربة ،وأسوأ قانون انتخابات مع إجرائها هو أفضل من عدم
حصول االنتخابات ،وهذا سينطبق على انتخابات العام  .2013وآمل
بتغيري القانون احلالي وحتديثه وإدخال اإلصالحات عليه ،ولكن إذا مل
حيصل ذلك وهذا سيكون مستغربًا ،ستجري االنتخابات وفق القانون
احلالي».
ودعا سليمان إىل «عدم اخلوف من األزمات السياسية ألن عالجها هو
بالوسائل الدميوقراطية» ،وأكد أن ال مربر للخوف من جلسة جملس
النواب يف اخلامس من الشهر اجلاري «وأنا أعتقد أن الرئيس نبيه بري
«طباخ ماهر» ويستطيع العبور بها حبنكته املعهودة».
وتطرق إىل موضوع التمديد للمجلس النيابي قائ ًال «البعض بدأ يصطاد
مبوضوع التمديد للمجلس النيابي عرب التسويق بأنه سينسحب على كل
املواقع الدستورية ،وأنا أقول إن االنتخابات ستجري والدستور جيد ح ًال
لكل شيء وكل االستحقاقات الدستورية ستحصل يف مواعيدها».

بري

على صعيد زيارة بري لفربص ميكن القول ان زيارة الرئيس نبيه بري
لقربص رمست ما يشبه «االسرتاتيجية الدفاعية» حلماية حقوق لبنان
البحرية والنفطية من الكمائن اإلسرائيلية ،وكان من نتائجها الفورية
انها ساهمت يف التخفيف من االندفاعة اإلسرائيلية خلف اخلطوط
القربصية اليت بلغت ذروتها مع زيارة رئيس وزراء العدو بنيامني
نتنياهو نيقوسيا مؤخرا.
وبهذا املعنى ،حققت لقاءات بري مع املسؤولني القبارصة «توازنا»
سياسيا وحبريا يف مواجهة الدور االسرائيلي الذي استفاد من الفراغات
او االخطاء اللبنانية ،خالل املرحلة املاضية ،الستدراج قربص اىل اتفاق
«اقتطع» مساحات حبرية وطنية حتتوي خمزونا نفطيا وافرا.
وجنحت الزيارة أيضا يف وضع اللبنانيني والقبارصة على موجة واحدة،
يف ما خص حدودهما البحرية ،حيث أبدت نيقوسيا جتاوبا تاما مع احلقوق
اللبنانية ،وكان هناك تفاهم على الشراكة يف االستفادة من املخزون
النفطي الذي قد يتم اكتشافه
وعلم ان بري أبلغ املسؤولني الذين التقاهم ان لبنان لن يبادر اىل
ُ
التصديق على أي اتفاقية مع قربص ،إال بعد حتديد وتثبيت كل بلد خطه
احلدودي بشكل نهائي وعادل (غامزا من قناة «القرصنة» اإلسرائيلية)،
وهو االمر الذي تفهمه القبارصة ،فيما أعطى الرئيس القربصي دميرتس
خريستوفياس تعليماته اىل «اخللية املختصة» بوجوب املتابعة احلثيثة
هلذا امللف ،بغية إقفاله سريعا بطريقة ترضي البلدين.
سيجرون اتصاالت مع األمريكيني
وأبلغ املسؤولون القبارصة بري انهم ُ
واإلسرائيليني للدفع يف اجتاه أخذ املطالب اللبنانية باالعتبار ،ال سيما
ان االتفاق القربصي املوقع مع تل أبيب «قضم» جزءا من حقوق لبنان
البحرية ،بفعل «التشاطر» االسرائيلي.
وأكد القبارصة انه ليست لديهم معارضة لرتسيم احلدود البحرية ،مبا
ينسجم مع «اإلحداثيات» اللبنانية ،بعدما استمعوا من بري واللواء عبد
الرمحن شحيتلي والوفد املرافق اىل شروحات وافية بهذا الصدد ،وإن
كانوا قد شددوا يف الوقت ذاته على ضرورة قيام كل من بريوت
ونيقوسيا ،ببذل اجلهد الالزم وإجراء االتصاالت الضرورية «لتأمني
توافق مجيع األطراف املعنية على صيغة حدودية منصفة».
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رياضة

لبنان اىل الدور الرابع للمرة االوىل يف تارخيه يف تصفيات مونديال  2014ديوكوفيتش وفيدرر وموراي اىل ربع نهائي
دورة دبي الدولية يف كرة املضرب
يف اجناز هو األول له منذ بدء مشاركته يف تصفيات كأس احلارس خصيف.
العامل لكرة القدم ،صعد لبنان االربعاء اىل الدور الرابع احلاسم
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات الكأس الـ ،20اليت
تستضيفها الربازيل سنة  ،2014على رغم خسارته امام االمارات
يف آخر مبارياتهما يف اجملموعة الثانية للدور الثالث ( 4 – 2الشوط
االول  )2 – 2واليت أجريت بينهما على ملعب «آل نهيان» يف أبو
ظيب وشهدها أكثر من عشرة آالف متفرج لبناني واقل من 220
متفرج اماراتي ،تقدمهم وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي
ورئيس جلنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا
والنواب اكرم شهيب وسامي اجلميل وعلي بزي ونديم اجلميل
ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية انطوان شارتييه
ونائبه رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم املهندس هاشم حيدر
وعدد من اعضاء اللجنة العليا لالحتاد ورؤساء احتادات.
وجاءت املباراة متوسطة املستوى وكان املنتخب االماراتي طرفها
االفضل من حيث االستحواذ على الكرة وتناقلها والسيطرة على
منطقة البناء والتموين .اما املنتخب اللبناني فقد تأثر باالصابة
املبكرة اليت هزت شباكه نتيجة خطأ فادح للحارس عباس حسن،
كما تأثر بغياب كابتنه رضا عنرت جلهة ربط اخلطوط وتفعيل خط
اهلجوم ،فضال عن خسارته جهود حممود العلي الذي سجل له
اصابته االوىل وخرج مصابا.
يف الدقيقة  ،12كسر حممود العلي مصيدة التسلل اثر متريرة من
حسن معتوق ودخل املنطقة منفردا من اجلهة اليسرى وعوض ان
يسدد اىل املرمى بالغ يف االحتفاظ بالكرة فأتاح للدفاع االماراتي
التدخل واخراجها ضربة ركنية مل تثمر.
ويف الدقيقة  ،20افتتح االماراتيون التسجيل بقذيفة من ضربة
حرة مباشرة لبشري سعيد من  30مرتا امسك بها احلارس عباس
حسن ،لكنها افلتت من يديه واخذت طريقها اىل شباكه.
ومل تدم فرحة االماراتيني طوي ًال ،ذلك انه بعد دقيقتني فقط مرر
عباس عطوي الكرة بينية اىل حممود العلي فانسل بني مدافعني
واخرتق املنطقة وارسلها من حتت احلارس علي خصيف حلظة
خروجه ملالقاته ،مسجال اصابة التعادل  1 – 1للبنان .لكنه تعرض
الصابة يف ركبته اليسرى محلت املدير الفين للمنتخب االملاني ثيو
بوكر على استبداله بأكرم مغربي.
ويف الدقيقة  38تقدم االماراتيون جمددا باصابة لعلي وهييب
من داخل الصندوق يف قلب املرمى اثر متريرة عرضية من عبداهلل
قاسم املتياسر.
ويف الدقيقة  2+45ادرك اللبنانيون التعادل  2 – 2بفضل حسن
معتوق الذي تلقى الكرة طويلة من امحد زريق املتيامن فسار
بها خطوات وسددها ارضية يف الزاوية اليسرى البعيدة ملرمى

ويف الدقيقة  69اضاف امساعيل مطر االصابة الثالثة لالمارات
من ضربة حرة مباشرة من  35مرتًا واخرتقت قذيفته الصاروخية
املقص االيسر ملرمى احلارس حسن الذي مل حيرك هلا ساكنًا.
ويف الدقيقة  79سجل بشري سعيد االصابة الرابعة لالمارات
بقذيفة من خارج املنطقة اىل يسار احلارس عباس الذي اخفق
يف صدها.
مثل االمارات العربية املتحدة :احلارس علي خصيف ،والالعبون
يعقوب يوسف ،عادل عبداهلل ،علي وهييب (خالد سبيل ،)2+90
فارس مجعة ،امساعيل مطر ،عيسى املرزوقي ،عيسى الشريوق
(عدنان حسني  ،)85بشري سعيد ،يوسف جابر ،عبداهلل قاسم (عبد
العزيز فايز .)74
ومثل لبنان :احلارس عباس حسن ،والالعبون يوسف حممد ،رامز
ديوب ،حممد مشص (علي السعدي  ،)60حسن معتوق (حسن
شعيتو  ،)80عباس عطوي ،امحد زريق ،هيثم فاعور ،بالل شيخ
النجارين ،حممود العلي (اكرم مغربي  ،)31وليد امساعيل.
قاد املباراة احلكم االوسرتالي الدولي بيرت غرين وعاونه حكما
التماس مواطناه الدوليان هاكان كاناز وماثيو كريم والدولي
القريغيزي تيمور فايزولني حكما رابعا للتبديل .وانذر احلكم بالل
شيخ النجارين ( )68من لبنان.
ويف املؤمتر الصحايف الذي تال املباراة ،صرح املدير الفين للمنتخب
اللبناني بوكري بـأن اختبار احلارس عباس حسن مل يكن خطأ ،وان
املنتخب اللبناني افتقر اىل الرتابط يف خطوطه كما جانبه احلظ.
واكد ان جهود يف املرحلة املقبلة سترتكز على تعزيز الثقافة
الكروية لدى الالعبني.

رسالة رئاسية
وكان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان وجه رسالة من رومانيا
اىل املنتخب الوطين قبل انطالق املباراة بساعات ،رأى فيها
«ان فوزكم سيكون حافزًا للدولة اللبنانية لالهتمام اكثر بالقطاع
الرياضي والشبابي» .واضاف ان «فوزكم سيؤسس ملسرية
مضيئة يف تاريخ احلياة الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل
عام».
وعلق الوزير فيصل كرامي يف االمارات على نتيجة املباراة قائال
ان الالعبني والفنيني واالداريني «رحبوا رياضيا ووطنيا وسجلوا
يف مسرية كرة القدم اللبنانية اجنازا يبنى عليه يف املستقبل
( )...مباركًا هلم االنتقال اىل الدور الرابع من تصفيات آسيا».

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف اول وبطل االعوام
الثالثة املاضية اىل ربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة املضرب
البالغ جمموع جوائزها  ١.٧مليون دوالر بفوزه على االوكراني
سريغي ستاخوفسكي  ٥-٧ ٦-٧و ٣-٦أالربعاء.
ويلتقي ديوكوفيتش الساعي الن يكون اول العب حيرز اربعة
القاب متتالية يف دورة دبي ،يف الدور املقبل مع مواطنه يانكو
تيبساريفيتش السابع الفائز على االيطالي فالفيو تشيبوال ٧-٦
 ٧-٢و ١-٦و.١-٦
وتأهل اىل ربع النهائي ايضا السويسري روجيه فيدرر الثاني
وصاحب  ٤القاب يف دبي  ٢٠٠٣و ٢٠٠٤و ٢٠٠٥و ،٢٠٠٧بفوزه
على االسباني فيليسيانو لوبيز  ٥-٧و ،٣-٦وهو سيقابل يف الدور
املقبل الروسي ميخائيل يوجين الذي اقصى االمريكي ماردي فيش
الشادش بفوزه عليه  ٢-٦و-٧ ٦-٧صفر.
وحلق الربيطاني اندي موراي املصنف ثالثا بركب املتأهلني اىل دور
الثمانية بتغلبه على السويسري ماركو كيودينيللي  ٣-٦و ٤-٦على
ان تكون مواجهته املقبلة مع التشيكي توماس برديتش اخلامس
الفائز على السلوفاكي لوكاس السكو  ١-٦و.٢-٦
وهي الدورة االوىل اليت يشارك فيها مواري منذ خسارته امام
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يف نصف نهائي بطولة اسرتاليا
املفتوحة ،اوىل بطوالت الغراند سالم نهاية كانون الثاني
املاضي.
وتابع االرجنتيين خوان مارتن دل بوترو الثامن الذي توج االسبوع
املاضي بطال لدورة مرسيليا ،والعائد بقوة منذ بداية املوسم
احلالي بعد ان كان مومسه املاضي مضطربا بفعل االصابات،
وهزم الكازخستاني اندري غولوبيف  ٤-٦و ٢-٦ليضرب موعدا يف
ربع النهائي مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الرابع او التشيكي
لوكاس روسول.
من جهة اخرى ،أعلنت رابطة الالعبني احملرتفني لكرة املضرب عن
فوز دورة سوق دبي احلرة جبائزة أفضل بطولة للعام من فئة ٥٠٠
نقطة يف .٢٠١١
وهي املرة الثامنة على التوالي اليت حتظى به الدورة بهذا االجناز
يف غضون تسع سنوات.
وقال املدير التنفيذي ورئيس احتاد العيب كرة املضرب احملرتفني
براد دريوت الذي حضر إىل دبي لالعالن عن هذه اجلائزة تواصل
بطولة دبي سعيها احلثيث وراء التميز ،والالعبون يثمنون عاليًا
اجلهود املبذولة لتوفري أفضل الشروط هلم لعرض مهاراتهم ،وهم
يستمتعون بأوقات طيبة يف هذا احلدث ،وهذه اجلائزة هي عربون
تقدير يقدموه إىل هذا احلدث.

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  3آذار
2012
للحجز واملعلومات الرجاء األتصال بـ:
فرنسوا الجعيتاني 0410546162
او بدوي الحاج 0412005679
www.marada-news.org

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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TeleChoice Merrylands

Kiosk K103 Stockland Merrylands

9760 1388

*Terms & Conditions: Offer available when you connect to any 24 month $49 or above Optus or Virgin Mobile Plan. No rainchecks. Offer only available at
TeleChoice Merrylands. Please see in-store for full details. Offer ends 31/03/2012.
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مناسبات

يف يوم تارخيي مميز يف حياة اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا

االفتتاح الرمسي لغرفة التجارة والصناعة بني اسرتاليا ولبنان ()ALCCI

الزوقي يلقي كلمته

مهنا تقدم املناسبة

براكس يلقي كلمته

االعالمية رحال

فليفل يلقي كلمته

فريغسون يلقي كلمته

شربل يلقي كلمته

السفري دانيال ،براكس وقسطون

لجنة الغرفة

الحاج ومرعي وزوجته

المل مرة يف تاريخ اجلالية اللبنانية يف والية فيكتوريا نشهد عمال
جديا مميزا وال شك انه سيكون مثمرا يرفع اسم لبنان عاليا يف
االغرتاب بعيدا عن الطائفية السياسية واملذهبية والعقائدية والفئوية
الضيقة.
انه عمل لبناني بامتياز ال لبس فيه على االطالق.
هذا العمل وضع خطوطه العريضة واجنزه ورعاه بعناية رجل االعمال
الكبري احملامي العصامي االستاذ فادي الزوقي ما بني لبنان
واسرتاليا.
وبعد االنتهاء من االجناز املهم كان االفتتاح الكبري الرمسي واملنظم
تنظيما دقيقا لغرفة التجارة والصناعة بني اسرتاليا ولبنان يف

فيكتوريا & Australia Lebanon Chamber of Commerce
 )Industry (Victoria) (ALCCIوذلك عند الساعة السابعة من مساء

يوم السبت املاضي الواقع يف  2012 -2 - 25يف فندق سوفيتيل
( )Sofetel Hotelيف وسط مدينة ملبورن حيث كان يوما مميزا يف
تاريخ اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا.
وقد حضر املناسبة مسؤولون رمسيون كبار لبنانيون واسرتاليون
وكبار رجال املال واالعمال واالقتصاد ورجال االعالم والصحافة حيث
جتاوز احلضور الـ  600شخص وحضر من لبنان بعض الشخصيات
وغطى وقائع احلفل تلفزيون املؤسسة اللبنانية لالرسال ( )LBCو
تلف.يون املستقبل والـ  MTVاضافة اىل وسائل االعالم العربي يف
اسرتاليا.
وقد سبق احلفل كوكتيل ملدة ساعة ونصف .بعدها دخل احلضور
الصالة واخذ كل منهم املكان املخصص له.
وكان من احلضور وزير السياحة واملوارد والطاقة الفيدرالي نائب
مقعد بامتان ( )Batmanالفيدرالي مارتن فريغسون ،نائب مقعد بريورا
( )Berowraالفيدرالي فيليب رادوك ،عضو اجمللس التشريعي
للضواحي الغربية أندرو السبريي ( )Andrew Elsburyممثال رئيس والية
فيكتوريا تيد باليو ( ،)Ted Baillieuرئيس والية فيكتوريا السابق
( )2007 - 1999ستيف براكس ،وزير اخلزانة والصناعة للظل نائب
مقعد ليندهريست ( )Lyndhurstتيم هولدينغ ،نائب مقعد ملبورن الوزير
السابق يف حكومة براكس برنوين بايك ( ،)Bronwyn Pikeنائبة مقعد
كوروريت ( )Kororitمارلني كريوز ،نائب الضواحي الشمالية نزيه
االمسر ،وزير الظل السابق يف فيكتوريا بيل ماكغراث (،)Bill McGrath
النائب الضيف يف الربملان اللبناني خالد زهرمان ،رئيس بلدية
مورالند سابقا عضو جملس بلديتها حاليا طوني حلو ،سفري لبنان يف
كانبريا جان دانيال ،سفري اسرتاليا يف لبنان ليكس بارتالم (Lex
 ،)Bartlem OAMقنصل مصر العام يف اسرتاليا حممد خريات ،منسق
االمم املتحدة للبنان روبرت واتكينز ( ،)Robert Watkinsرئيس برنامج

رادوك يلقي كلمته

نجار يلقي كلمته

بارتالم يلقي كلمته

ماليكا مسعود وزوجها ووالدها مفيد الزوقي

الدكتور خرياهلل وأصدقاء

االمم املتحدة االمنائي امين ّ
مكي ،القنصل العام الصيين وونغ يونغ
بو ( ،)Wang Yongpuقنصل لبنان يف فيكتوريا هنري قسطون ،قنصل
لبنان الفخري يف كوينزالند أنطوني طربيه ،قنصل كرواتيا العام يف
فيكتوريا ( )Antun Babicقنصل اليابان العام يف فيكتوريا (Hidenobu
رحال ممثلة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة
 ،)Sobashimaاهلام ّ
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان حممد شقري ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة االسرتالية الفرنسية ( ،)Bruno Guttonالرئيس الوطين لغرفة
التجارة والصناعة االسرتالية العربية رميون جنار ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة االسرتالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز جو خطار ومدراء
الغرفة ،الشيخ ميشال الدويهي نائب الرئيس العاملي للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل ،السيد طوني يعقوب رئيس اجمللس
القاري السرتاليا ونيوزيلندا للجامعة اللبنانية ،السيد يوسف سابا
رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية ،السيد سايد حامت نائب رئيس
اجلامعة ،السيد الياس فرح الرئيس السابق لرابطة زحلة اخلريية
وصاحب حمالت أفران فرح ومطعم االسطورة ،رجل األعمال السيد
فادي أبو زيد ،رجل األعمال السيد ميالد احلليب ،صاحب مؤسسة
التوتوس الزميل سامي مظلوم ،املونسنيور عن الطائفة املارونية
يف فيكتوريا جو طقشي ،رئيس دير ومعهد مار شربل يف سيدني
االب أنطوان طربيه ،االب دمييرتي بارودي خادم كنيسة القديس
نيقوالس االرثوذكسية االنطاكية ،االب جورج اخلوري خادم كنيسة
القديس بولس االرثوذكسية االنطاكية ،االب ادمون اندراوس خادم
رعية كنيسة سيدة لبنان يف ملبورن مع االختني سيدة بيسري ودعد
القزي ،اضافة اىل عدد كبري من الشخصيات والفعاليات.
بتدأ احلفل بالنشيدين االسرتالي واللبناني ثم كانت الكلمة االوىل
للزميل طوني شربل مدير اذاعة صوت لبنان حيث جاءت كالتالي:
كم هي عطشى اجلالية اللبنانية ملؤسسات عامة ،شاملة ،جامعة وبعيدة
وحتزب ..اجل ايها السادة
تسيس
عن اي تطييف واي متذهب واي
ّ
ّ
هي عطشى حتى الظمأ .فجاءت غرفة التجارة والصناعة اللبنانية
االسرتالية يف فيكتوريا لتسكب قطرة ماء صافية نقية ،لعلها يف امد
منظور تتفجر ينابيع من االنتاج والتواصل والعمل املثمر الناجح ،لن
يكون كثريا وكبريا على شعب لبناني متجذر ستة آالف سنة يف عمق
التاريخ ..فاذا كانت التجارة منذ فجر التاريخ هي صناعة لبنانية ،فال
غرو وال عجب ،ان تألق لبنانيون منتشرون ،جنوما يف هذا املضمار،
كما حلقوا دوما عاليا يف كل جمال وزمان زمكان.
ايها احلفل الكريم ..ان االمل كبري والرجاء عظيم بهذه احلفنة من الرجال
الناجحني الذين يشكلون غرفة التجارة هذه ،وكيف ال يصري االمل
والرجاء حقائق بها نفخر ونعتز والفاعلون هلم يف رحلتهم االغرتابية
احلصاد الوفري وهلم الكثري من وقفات النجاح وحمطات التألق .ان

دانيال يلقي كلمته

القنصل قسطون يلقي كلمته

النواب األسمر وزهرمان وكريوز وحضور

رئيس الجمعية اللبنانية بشارة طوق وأحمد البعريني وحضور
املهام كثرية وصعبة يف رحلة الغرفة اليت خطت اوىل خطواتها
اليوم .لتحقيق تواصل مفقود ومطلوب بني عاملي االنتاج اللبناني
واالسرتالي ،لبنان احوج ما يكون اليه يف هذه الظروف الصعبة اليت
مير بها .كبار االمال ،تعلقها اجلالية اللبنانية على سواعد هذه اللوحة
الناجحة من الرجال الذين يتقدمهم الرجل الصعب الذي ال يهدأ صاحب
االخالق العالية والوطنية املميزة رئيس الغرفة احملامي السفري فادي
الزوقي .اال ان اخلربة والرصانة ورحلة النجاح الطويلة اليت خيتزنها
رئيسها الفخري اول قنصل لبناني يف فيكتوريا الشيخ لويس فليفل
ستكون مدماكا وركيزة للنهوض واالستمرارية والتقدم.
ايها احلفل الكريم ..بامسكم مجيعا نشد على ايادي الرجال ،اصحاب
اهلمة واملهمة ،وندعوهم اىل استمرار عقد اخلناصر وصفاوة التفكري
ونقاوة القلب ونبذ التسييس وليجعلوا من مؤسستهم هذه سفارة
اقتصادية للبنان على هذه االرض الطيبة املعطاء اسرتاليا ليقول هلم
سررت.
الوطن االم لبنان :هؤالء هم ابنائي االحباء الذين بهم
ُ
عشتم عاشت اسرتاليا وليحيا لبنان.
ثم قدم السيدة تانيا مهنا من تلفزيون  LBCاليت القت كلمة وقدمت
الربنامج بأمجل ما يكون التقديم ،كيف ال ،وهي االعالمية القديرة
واملعروفة فأضفت على املناسبة رونقا مميزا.
وتعاقب على الكالم كل من الوزير مارتن فريغسون ،النائب فيليب
رادوك ،سفري لبنان يف اسرتاليا الدكتور جان دانيال ،قنصل لبنان
يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون ،سفري اسرتاليا يف لبنان ليكس
بارتالم ،رئيس والية فيكتوريا السابق السيد ستيف براكس حيث
امجعت الكلمات على العمل الكبري واملهم الذي اجنزه رئيس غرفة
التجارة والصناعة بني اسرتاليا ولبنان االستاذ فادي الزوقي والدور
الوطين الذي يلعبه بني اسرتاليا ولبنان وخاصة على الصعيد التجاري
واالقتصادي.
وكان السفري االسرتالي قد اعلن يف سياق كلمته عن ان رئيس
اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان سيزور اسرتاليا يف الرابع
عشر من نيسان املقبل على ان يزور ملبورن يومي التاسع عشر
والعشرين منه.
وخالل احلفل قدم ثالثة شبان اسكتشا مميزا قوطع بالتصفيق.
وقبل نهاية احلفل وقعت السيدة اهلام رحال نيابة عن رئيس غرفة
التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان السيد حممد شقري وعن
اجلانب االسرتالي اللبناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بني اسرتاليا
ولبنان احملامي فادي الزوقي ثم تبادال كتابي التوقيع بعدها قدم
احملامي الزوقي هدية رمزية متثل شعار الغرفة جلميع املسؤولني
الرمسيني اللبنانيني واالسرتاليني.
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مناسبات

مدير البنك العربي نعيم ملحم وأصدقاء

فادي أبو زيد وحضور

الراهبات األنطونيات

أميل الهاشم وحضور

الدكتور يوسف الخوري وعقيلته واصدقاء

ميالد الحلبي وزوجته ديانا

ميشال الدويهي ،جورج غصني وحضور

املوسنيور طقشي،األب أندراوس واألب جورج خوري واألب بارودي

الدويهي وزوجته ،حرب وزوجته

الياس فرج وزوجته

املحامي فادي الزوقي والوزير مارتن فريغسون

يعقوب ،حاتم ورئيس الجامعة يوسف سابا وزوجته

فنيا احيا احلفل كل من الفنانني بديع مظلوم
وابراهيم سامل فقدما لوحات فنية مميزة اضفت
على املناسبة جوا من الفرح والسعادة.

كلمة الزوقي

وخالل املناسبة وبعد ان رحب رئيس غرفة التجارة
والصناعة بني اسرتاليا ولبنان احملامي فادي
الزوقي بالضيوف وخاصة الرمسيني القى كلمة جاء
فيها:
اتينا معا من اجلانب اآلخر من العامل ،ومجيع أحناء
أسرتاليا إلحداث فرق ..حنن حنتفل الليلة بإطالق

أمني هيكل وجورج غصني وحضور

غرفة التجارة والصناعة االسرتالية الللبنانية يف فيكتوريا.
لقد مت تأسيس الغرفة بسبب احلاجة واملطالبة املاسة اليها ،يغذيها
الدعم واإلهلام والعزم واملهنية والدور الذي تلعبه على صعيد تقوية
العالقات وخاصة االقتصادية والتجارية بني لبنان واسرتاليا.
وقد جرى االقرار باحلاجة ملثل هذه الغرفة خالل مهمة جتارية خاصة
جدا وفريدة يف الشرق االوسط عام  2004قام بها رئيس والية
فيكتوريا السابق ستيف براكس الذي زار لبنان ساعيا لبناء وتعزيز
العالقات التجارية والتبادلية وخاصة يف جماالت التعليم والسياحة
بني البلدين.
وقد عززت هذه الزيارة الثقة بشكل غري مباشر بلبنان وزادت الوعي
يف لبنان حول أسرتاليا ،وعلى وجه التحديد فيكتوريا .ومع ذلك فقد
الحظت أن فيكتوريا تفتقر حقا ملنظمة قادرة على املساعدة وحث
ُ
حكومة فيكتوريا يف احلفاظ على الزخم.
ثم يف اآلونة األخرية كان هناك طلب من الرئيس اللبناني ،بوحي من
غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية يف نيو ساوث ويلز ،اليت يقودها
السيد جو خطار واملدراء املساعدين.
ومن خالل الدعم من سعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا ،هنري
قسطون تعهدنا توحيد جمموعة من رجال األعمال الذين يتقامسون
القيم والتطلعات نفسها ويتحمسون بالقدر نفسه إلقامة عالقة ثنائية
فى جماالت التجارة والسياحة  -لصاحل كل من اسرتاليا ولبنان.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسمية زمالئي املديرين املؤسسني
هلذه الغرفة:
• السيد لويس فليفل  - OAMالرئيس الفخري
• السيد مازن تابت  -امني السر
• السيد نعيم ملحم  -أمني الصندوق
• السيد يوسف كريوز  -مسؤول عام
• السيد روالند جبور  -مسؤول العالقات العامة
• السيدة كارال تايلور -سكرترية تنفيذية
• السيد فريد (فاروق) اندراوس
• السيد نضال عماشة Ammache
• السيد طوني لطوف
• السيد جورج ريفرز Rivers

جان وزوجته وحضور

• السيد كميل حناس
• السيد ناجي اإلمام
والسيدة كلود خوري عازار ،اليت تقوم بعمل رائع بالنسبة لنا كمديرة
ِ
نشكرك ،كلود ،للسفر طويال لتكوني معنا هنا هذه
متثلنا يف لبنان.
الليلة يف هذه املناسبة اخلاصة.
أشكر حبرارة كل واحد من هؤالء الناس ناجحة واملوهوبني لثقتهم
بشخصي لقيادة هذه املنظمة (الغرفة) بطريقة مهنية.
وانا فخور جدا باإلجنازات اليت حققتها بالفعل هذه الغرفة حتى اآلن،
وال ميكنين أن أجد الكلمات للتعبري كم هو مدعاة مكافأة أن حنظى بهذا
الدعم الكبري من جمتمعات األعمال من أسرتاليا ولبنان كأعضاء ماليني
وداعمني ...أتقدم بالشكر اجلزيل واخلاص من كل الداعمني.
وشكر خاص لغرفة التجارة والصناعة العربية االسرتالية لعرضها
الدخول يف مذكرة تفاهم مع غرفتنا كما سوف نفعل هنا يف وقت
الحق من هذه الليلة.
وال بد لي من االعرتاف بالدعم الكبري من مجيع األحزاب السياسية يف
اسرتاليا ويف لبنان ،الذين يدركون الدور الذي ال يقدر بثمن للغرفة
يف توحيد اجملتمعات التجارية بني هذين البلدين.
واآلن أود أن أشكر صديقي العزيز ،السيد حممد شقري  -رئيس غرفة
التجارة والصناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان  -الذي كان مصدر
إهلام مطلق .انه شرف كبري لنا أن يتم إبرام مذكرة التفاهم مع هذه
الغرفة العريقة اليت تضم  30000ألف ..السيد شقري ،أشكركم على
استقبالكم لنا يف غرفتكم ..أشكركم على معاملتنا مثل عائلة عندما
زرناكم وزرنا غرفتكم يف لبنان..
أعدكم أننا سنبذل قصارى جهدنا للرد باملثل على االحرتاف ،والثقة،
وحتقيق أهدافنا املؤسسية .وحنن نتطلع لزيارتكم مع أعضاء اجمللس
اخلاص والغرفة اىل هنا يف أسرتاليا .عند هذه النقطة أود أن أهنئكم
على حصولكم هذا األسبوع على رئاسة احتاد غرف البحر األبيض
املتوسطللتجارة والصناعة.
ويف حني أنه من املؤسف أن ال تكون معنا هذا املساء ،فانه يشرفنا
ان يكون لدينا السيدة اهلام رحال هنا مندوبة من قبلكم .نشكر اهلام
للسفر كل هذه األميال بعيدا عن زوجها السيد حممد رحال لتمثيل
الغرفة.
واشكر الوزير فريج صابوجنيان على كلماته الطيبة من الدعم .أود أن

سامي املظلوم وزوجته مثال وحضور
أؤكد لكم صدى كلماتكم يف مؤسستنا ،وحنن نتطلع إىل استضافتكم
بيننا يف املستقبل القريب.
وأود أيضا أن اشكر صديقي مارسيل غامن من املؤسسة اللبنانية

لإلرسال ( )LBCالذي اضطر إىل إلغاء ظهوره هنا هذه الليلة بسبب
مقابلة مع الرئيس االمريكي باراك اوباما تزامنت مع مناسبتنا هنا.
ومع ذلك يشرفنا جدا ان تكون معنا سيدة مجيلة وجذابة جدا هي
تانيا مهنا لتقوم بتقديم مناسبتنا الليلة .وأود أن أشكر تانيا للسفر
الطويل ووجودها هنا الذي جعل هذه الليلة خاصة جدا بالنسبة لنا
ويشرفنا جدا ان يكون معنا ،املصور املوهوب جدا يف  LBCالسيد
فؤاد يوسف.
وباإلضافة إىل ذلك معنا الليلة احلسناء جويس عقيقي ،اليت تغطي

احلدث هذا املساء لتلفزيون  MTVومعها املصور فراس خليفة،
واحلسناء رشا اخلطيب اليت تغطي املناسبة لتلفزيون املستقبل مع
زميلها ،سهيل املوسى .وأشكر ايضا ممثلي وسائل االعالم احمللية
وأولئك الذين أتوا من الواليات ليكونوا معنا هنا.
وال أستطيع أن أجد الكلمات املناسبة للتعبري عن امتنان الغرفة لسيدة
كرست ساعات وطاقات ال حتصى يف انشاء الغرفة ،وكذلك اعتمادها
لبنان دون قيد أو شرط كوطنها الثاني :السيدة كارال تايلور.
وقال انين ارتدي قبعة أخرى هنا هذه الليلة .يف مطلع العام املاضي
كان لي الشرف أن يتم اختياري سفري اسرتاليا للنوايا احلسنة ملبادرة

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( - )Live Lebanonوهو الربنامج الذي
يظهر رأفة مثالية يف القضايا اإلنسانية.ويشمل نطاق عمله مناطق
لبنان اإلقليمية وحيثما تتطلب احلاجة.
مع االحرتام لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وأنا فخور جدا بأن اكون
جزءا من هذه املنظمة املهنية املتمتعة بالشفافية واليت هلا أهمية
قصوى ال ميكن إنكارها.
اآلن أود أن أشكر السيد روبرت واتكينز لتلبية دعوتنا واملوافقة على
اجمليء إىل هنا هذه الليلة ان وجودكم هنا هو شرف عظيم لنا.

وأود أيضا أن أتوجه خبالص الشكر ملدير مشروع (،)Live Lebanon
السيد أمين مكي...
لكم مجيعا ،أيها السيدات والسادة ،أتقدم بالشكر اجلزيل لدعمكم
وأمتنى لكم أمسية رائعة.
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اعـالنات

380 Lt
Refrigerator
Primera Series

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
Square basin and wall mixers

NOW $85 EA

“Building or Renovating
HB are people to see”
حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
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
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

Lex Toilet Suit

NOW
$250
• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

NOW $290
• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”

واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

546-556
Woodville
Road,
GuildfordNSW
NSW2161
2161
546-556
Woodville
Rd, Guildford
Phone:
87245900
5900 Fax:
(02)
Phone:: (02)
02 8724
Fax::
028724
87245911
5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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كتابات

جنوم مضوية

مسرح وموسيقى ومعارض وندوات وأمسيات وأفالم

ماذا ننتظر من الشهر الفرنكوفوني؟

الشاعر السيد أمحد احلسيين
مضوية
جنومك
بدر
يا
رياح
وتهب
البحريين
بطاح
ليل
يا
مشس
شعت
قد
ّ
مظلوما
يسقط
شعبا
يا
االرض
وملوك
حمروما
يبكي
طفال
يا
تبقى
صرخة
يا
قنديال
يضوي
شيخا
يا
حيمل
طفال
يا
اطفاال
ترضع
اما
يا
قيود
بالعنق
ٌ
ٍ
يوقظها
قيد
بسالسل
تلسع
بسياط
ُجلِدت
قد
عبد
بسواعد
عروشا
ليصون
جارية
الثكلى
ودموع
غزة
بشواطئ
مهزومة
بالد
والعرب
ٌ
لشامك
والعز
ّ
اجمادا
يولد
والنصر
باملاضي
كانت
ّ
وضاء
النخوة
وجبني
سيوف
كصليل
هجع
يف
االبيض
وشفار
ٍ
القدس
وصروح
خلعوا
قد
العفة
وثياب
صارت
أرضا
يا
موقده
شهم
أضرم
لو
ٌ
جنوما
ألضاء
ّ
خناجرهم
العرب
سل
لو
االقصى
لقباب
العرب اظافرهم
بل قص
ُ
اليد
وذراع
قدس يا قادة قد بعتم
ٌ
صدر
مبوارد
ٍ
ُد ِرجت
قد
نفط
مبنابع
قصٍر
بغواني

من ديوان الغدير

ثورية
احلرية
خشبية
مدوية
مدية
ّ
ملوية
يومية
وهمية
مذرية
ّ
سورية
حمكية
مصلية
مرمية
منسية
مطفية
احملنية
مطوية
ّ
احلورية
ليلية

لنقل إن فكرة العام
املاضي ( )2011يف
إقامة التظاهرة الثقافية
«شهر الفرنكوفونية»،
كانت مبثابة جتربة ما
إذا جاز القول حاول
القيمون عليها أن خيتربوا
ّ
إمكانية جناحها .مل ننتظر كثريا لنعرف أن هذه التظاهرات
عرفت جناحا على األقل من حيث احلضور ،إن مل نرغب
يف الدخول كثريا إىل التحليل الفين هلا ،إذ عرفت كيف
تستقطب أكثر من  4آالف زائر يف بريوت ،وأكثر من  8آالف
يف بقية احملافظات اليت عرفت بدورها إقباال ،وإن ّ
دل ذلك
على شيء ،فهو ّ
يدل أن اللغة الفرنسية ال تزال تشهد إقباال
وأن املتحدثني بها ال ينحصرون يف مكان معني ،بل على
خمتلف بقاع هذه اجلمهورية.
بد له من أن يستمر وال
جناح التظاهرة العام املاضي ،كان ال ّ
بد له من أن ينسحب على العام التالي ،لتتحول املناسبة،
ّ
إىل تظاهرة سنوية .من هنا ،وللعام الثاني على التوالي،
يأتي «شهر الفرنكوفونية» ليزيد من حصة الثقافة ودورها
يف بريوت كما يف املناطق اللبنانية املختلفة ،ليقدم مجلة
غنية يف سعيها
من النشاطات املتنوعة ،اليت تعد بأن تكون ّ
لتتحول إىل نشاط دائم.
هذه الدميومة ،تبدو ممكنة نظرا لتزايد املشاركني فيها
من الدول الفرنكوفونية .صحيح أن «املعهد الفرنسي»
و»املنظمة الدولية للفرانكفونية» ،تأخذ من حيث املبدأ على
عاتقها ،غالبية عمليات متويل هذه األنشطة ،إال أن عدة
سفارات لبعض الدول اليت تنطق بالفرنسية وهلا عضوية
يف املنظمة ،بدأت تشارك يف هذه النشاطات ،وبعيدا عن
«الدول التارخيية» (إذا جاز القول) من مثل كندا وسويسرا
وبلجيكا ...إذ جند مثال ،أن مصر تشارك عرب ستة أفالم
سينمائية جديدة ،كما تشارك بلغاريا يف بعض العروض
الفنية واملسرحية .بهذا املعنى تتسع الدائرة ،ليصبح
الشهر ،شهر نشاطات دوليا بامتياز.
ملناسبة بدء الشهر الفرنكوفوني مع بداية آذار املقبلُ ،عقد
ظهر أمس ،يف قصر اليونسكو يف بريوت ،مؤمتر صحايف،
لإلعالن عن النشاطات ،حبضور وزير الثقافة اللبناني كابي
ليون كما حبضور سفراء سويسرا وفرنسا وكندا ومصر
ّ
ورومانيا وبلغاريا ومديرة الوكالة الدولية للفرانكوفونية،
الذي تعاقبوا على الكالم ،كل بدوره ،لعرض ما ستقدمه
بالدهم من نشاطات ،خالل هذا الشهر.
النشاطات ،متعددة ومتنوعة ،وتتوزع بني املسرح والعروض
املوسيقية واملعارض الفنية التشكيلية والتجهيزات ،لكن
أيضا هناك العديد من الندوات واألمسيات الشعرية
والقراءات .من هذه القراءات مثال أمسية حول الكاتب
اليوناني نيكوس كازانتزاكيس مبناسبة الذكرى اخلامسة
واخلمسني لرحيله ،كما «ربيع الشعراء» الذي يشارك فيه
شعراء من لبنان وفرنسا ،وهو عمل مشرتك بني اجلامعة
اليسوعية يف لبنان وجامعة رين الثانية.
من األفالم السينمائية ،العربية ،هناك مثانية أفالم من
مصر مرتمجة إىل الفرنسية ،كما هناك مهرجان احلكواتي
واملونودراما الذي يقيمه مسرح مونو ،صحيح أن هذا
املهرجان هو اليوم يف نسخته الثالثة عشرة ،إال أنه يستمر
اليوم ،ضمن نشاطات هذا الشهر.
كثرية هي النشاطات إذا ،الذي سنكتشفها تباعا.

املهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون
افتتح املهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون ،يف قصر
اليونيسكو ،من الرابعة حتى العاشرة من يوم اخلميس املقبل
 1آذار ،وخيتتم يف  4منه باحتفال توزع فيه جوائز .ويف
املهرجان جنوم وأنشطة فنية وعرض جماني لألفالم.

إجتماع اجمللس امللّي للكنيسة
األورثوذكسية اإلنطاكية.
املرتوبوليت بولس صليبا

ّ
امللي اإلورثوذكسي دورته ما بني السابع و
عقد اجمللس
التاسع عشر من شباط  2012يف كنيسة القديس نقوال
– مالبورن حضره مندوبون من الواليات األوسرتالية و من
نيوزيالندة.
تباحث اجملتمعون باألمور اإلجتماعية و العائلية ،الشبيبة و
القيادة يف كنائسهم .كما حبثوا موضوع اإلرساليات يف
نيوزيالندة و الفيلبني.
قرر اجملتمعون تأليف جلنة برئاسة الربوفسور حج للسفر إىل
مانيال برفقة املرتوبوليت صليبا لدرس حاجات الكنائس و
العمل لتقديم املساعدة املمكنة.
يف نهاية اإلجتماعات أقام كاهن و مؤمنوا الرعية حفلة باربكيو
على شرف أعضاء اجمللس ّ
ختللها موسيقى و أوراق يانصيب
أخل...
يف الصور:
املرتوبوليت صليبا
كاهن الرعية يف مالبورن
اعضاء اجمللس امللي

كتاب "هذا محمد" ..يدخل موسوعة
"غينيس" لالرقام القياسية
كتاب "هذا
حممد" ..يدخل
موسوعة
"غينيس" لالرقام
القياسيةكشف
النقاب يف إمارة
دبي عن كتاب
"هذا حممد" الذي
دخل موسوعة
غينيس العاملية
لألرقام القياسية
كأكرب كتاب يف العامل.
وحيكي الكتاب سرية النيب حممد (ص) ،ويعرف بالدين اإلسالمي
احلنيف كرسالة مساوية عاملية إنسانية احملتوى .ويتألف الكتاب
من  420صفحة من الورق الفاخر ،ويبلغ وزنه  1500كيلوغرام،
يف حني يبلغ طوله أكثر من  5أمتار ،وعرضه  4أمتار .ومت إجناز
املشروع يف غضون عام كامل وبتكلفة إمجالية جتاوزت العشرة
ماليني درهم.
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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

Hatem

Hatem

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

ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
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Electrical Contracting

@IPS@@Â‹»m
Electrical
 حاتمContracting
كانت ومازالت شركة
@¿@@Security
الكهربائية
للتمديدات
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
كانت وما زالت تقدم أفضل
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
الخدمات على أنواعها
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
املؤسسة تضم فريقا كامال من
@Âﬂ@·ÿmbuby
االختصاصيني يف التمديدات
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<يفÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
 كفالة.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
@äb»édi@@Úñb©a
العمل
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
Úèœb‰ﬂ
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@األرقام#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على
03
9391
0686
TُeTel/Fax:
l/Fax:
03
9391
0686
Mb: 04
1794949
9650650
Mob:
0417

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

*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

*Marriages* *Commitments* *Funerals*
لجميع احتياجاتكم يف ما يخص معامالت الهجرة اتصلوا
بخبرية الهجرة السيدة ديانا الحلبي على الرقم
0413805930

LA MIRAGE

ال مرياج

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
 أعياد-  خطوبة-  زواج..مناسباتكم املفرحة
 عمادات وغريها- ميالد

9305 4855 :للحجز واالتصال
:العنوان

HUME HWY
SOMERTON

 خدمة ممتازة-  نظافة تامة- لقمة شهية
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن
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مسعوديات

بقلم كميل مسعود

احلوادث األخرية اليت وقعت يف طرابلس  -لبنان الشمالي بني
جبل حمسن وباب التبانة سقط فيها ثالثة قتلى من اجلانبني
وعدد من اجلرحى يف صفوف اجليش اللبناني واملقاتلني..
توقف القتال بعد ان حسم اجليش املوقف بقوة وحزم بني
الطرفني..
اال ان احد نواب الشمال ،املعروف بانتمائه السياسي وتعصبه
العقائدي والديين واجلهة اليت تقف وراءه وتدعمه وسريته
املشبوهة اليت باتت واضحة وضوح الشمس واليت تؤكد ان ال
رابط جيمع بينه وبني الوطن ،فما ان توقف القتال يف طرابلس
بعد ان سيطر اجليش على الوضع حتى بادر سعادته ومحل
بعنف وكراهية على قائد اجليش وقائد خمابرات الشمال واصفا
قائد اجليش بالفاشل وانزل حبقه وابال من الكالم املشني مثل
عدم احملافظة على كرامة اجليش وكرامة املواطنني واتهم قائد
خمابرات الشمال بانه يسيء اىل الدولة.
كنا نأمل ان تقوم السلطات املعنية مبقاضاة هذا النائب ولو من
باب رفع العتب ..مر شهر ومل نسمع شيئا من هذا القبيل.
اهلجوم غري املربر الذي شنه هذا النائب على املؤسسة العسكرية
له اكثر من مدلول ويطرح اكثر من عالمة استفهام.
وهنا نسأل سعادة النائب :ما هي اجلرمية اليت ارتكبها اجليش
اللبناني البطل يف طرابلس وما هو واجب اجليش يف مثل هذه
الظروف؟
هل جرمية اجليش انه أوقف القتال بني املتقاتلني واعاد احلياة
اىل طبيعتها يف طرابلس؟
ام ان سعادة النائب كان يريد لطرابلس ان تبقى حتت رمحة
نريان املقاتلني ليصب نار حقده على اجليش وعلى املؤسسة
العسكرية برمتها؟
مهال سعادة النائب ..عليك ان تبقى بعيدا عن اجليش وال حيق
ال لك وال لغريك مهما عال شأنه وايا كان ان يتطاول على
اجليش اللبناني البطل وان يتدخل يف شؤونه ويف مهماته
العسكرية النه هو االدرى بكل ما هو حاصل على االرض ويعرف
واجبه والصالحيات املعطاة له وال ينتظر من احد ،كائنا من كان
هذا الـ «االحد» ان ميلي عليه ما جيب عمله.
ان املؤسسة العسكرية تدفع كل مرة الثمن الباهظ من جنودها
ورتبائها وضباطها وما زالت احداث نهر البارد ماثلة امامنا حيث
سقط فيها  177عنصرا بني رتيب وجندي وضابط وعلى رأسهم
العميد فرنسوا احلاج الذي وان اغتالته يد الغدر بعد سقوط
املخيم اال ان بطولته وتصميمه وشجاعته يف اسقاط هذا املخيم
كانت سبب اغتياله.
وان ساحمت املؤسسة العسكرية وال اعتقد ،فان الشعب لن
يسامح الن ام القاتل تنسى اما ام القتيل فال تنسى وسيحاسب
الشعب كل اخلونة حبق الوطن واملواطن.
يبقى ان هناك بؤرا لعناصر مشبوهة تتغلغل يف بعض املناطق
اللبنانية الن هناك من حيميهم ويغذيهم ويقويهم ولو كذب
بعض السياسيني هذا اخلرب.
وحنن كمغرتبني نأسف كيف ان نائبا يتعرض للمؤسسة
العسكرية ومل ُيتخذ حبقه اي اجراء قانوني ليس انتقاما منه بل
دفاعا عن كرامة وعنفوان املؤسسة العسكرية ليكون عربة ملن
ختول له نفسه املس بهذه املؤسسة الوطنية.
اىل متى ستبقى احلصانة حتمي سيئات هذا النائب وذاك؟ وهل
حصانة هذا النائب اهم من أمن الوطن؟
لقد عادت بي الذاكرة اىل اواخر اخلمسينات حيث انزلقت
شاهنة عسكرية على طريق ضهر البيدر  -املديرج وقتل سائق
الشاحنة ..حينها نشرت احدى الصحف البريوتية اخلرب حبرفيته
ال زيادة وال نقصان فاصدرت احملكمة العسكرية قرارا بايقات
هذه الصحيفة عن الصدور ملدة ثالثة اشهر وتغريم رئيس
حتريرها  300لرية لبنانية وسجنه شهرا مع وقف التنفيذ ملدة
شهرين.
رحم اهلل فؤاد شهاب ووقانا شر هذا النائب وامثاله.
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الرئيس الفرنسي يف أحضان املستشارة األملانية
الرئيس الفرنسي
أحضان
يف
ا ملستشا ر ة
األملانية كولونيا
 /انبهر مئات
من
اآلالف
ا ملشا هد ين ،
لعرض العربات
كرنفال
يف
اليت
كولونيا،
تضمنت إحداها
مثلت
دمية
نيكوال ساركوزي
نابليون
بهيئة
بني ذراعي إجنيال
مريكل.

فضيحة...راي جي :كيم كارداشيان مارست
العالقة الحميمة معي عندما كانت متزوجة
بدأت شهرة جنمة اجملتمع كيم كارداشيان بعد خروج فيلمها
االباحي اىل العلن مع مغين " آر & بي " راي جي عام ،2007
وها هي االن تواجه فضيحة من نفس الشخص الذي كشف انه
مارس اجلنس معها عندما كانت متزوجة من " ." Damon Thomas
وجاء تصريح جاي يف كتابه اجلديد « Death of a Cheating
Man: What Every Woman Must Know About Men Who
. « Stray
واشار يف الكتاب انه واعد امرأة يبدا امسها واسم عائلتها
حبرف الكاف  ،وكتب يف هذا الصدد« »:كنا نعرف بعضنا
البعض قبل ان نبدأ املواعدة  ،وكان بيننا اجنذاب  ،ولكن
كانت متزوجة ،وحملت لي انها تريد ان تكون معي وعندما
مارسنا اجلنس تركت زوجها من اجلي فشعرت انين ملزم ان
اكون معها».
يذكر ان راي جي ارتبط امسه ايضا باملغنية الراحلة ويتين
هيوسنت

فستان أجنلينا جولي املفتوح عند الفخذ يثري
عاصفة انتقادات ساخرة

أثار فستان النجمة األمريكية أجنلينا جولي عاصفة من
االنتقادات الساخرة على املواقع االجتماعية والفنية اليت
تابعت عن كثب أحداث حفل توزيع جوائز أوسكار الرابع
والثمانني يوم األحد املاضي ،حيث اعترب البعض أن وقفة
جولي املستفزة كانت من العالمات الفارقة اليت ميزت
احلفل.
ويبدو أن حب جولي للفساتني املفتوحة حتى منطقة
الفخذ طغى على احلفل نفسه ،وذلك بسبب وقفتها
املتصنعة أثناء تسليمها إحدى اجلوائز خالل حفل أوسكار.
وعلى الفور عمد بعض املتابعني إىل تأسيس حساب على
موقع «تويرت» باسم «رجل أجنلينا جولي» ،قام مبتابعته يف
غضون ساعات أكثر من  15ألف شخص ،وذلك يف خطوة
ساخرة من مساعي الفنانة احلسناء إلظهار فتحة فستانها
األسود من تصميم «أتولييه فريزاتشي».
كما سخر الفائزون باألوسكار إليكسندر باين ونات فوكسون
وجيم راش عن سيناريو فيلم «األحفاد» ،حيث قلد أحدهم
وقفة أجنلينا املتصنعة ،األمر الذي أثار ضحكات احلضور يف
احلفل.
ويعرف عن أجنلينا حبها فساتني السهرة األنيقة واملفتوحة
ُ
حتى منطقة الفخذ ،واليت ظهرت فيها بأكثر من لون ومناسبة،
حتى قبل ارتباطها بشريكها احلالي براد بيت.

وتظهر الصور املنشورة جمموعة فساتني لسفرية األمم
املتحدة لشؤون الالجئنيُ ،تظهر بطريقة أو أخرى حب املمثلة
للون األسود وإظهار ساقيها النحيفتني يف نفس الوقت!
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متفرقات
اجمللس القاري األسبق الشيخ جو عريضه ،رئيس جملس اجلامعة
يف والية نيو ساوث ويلز األستاذ وسام قزي ،ورئيس جملس
اجلامعة األسبق يف والية نيو ساوث ويلز األستاذ طوني سعد.
كذلك يتوجه بالشكر جمللس اجلامعة يف والية نيو ساوث ويلز
وأعضاء ألستضافة أعمال املؤمتر على أراضي الوالية.
رئيسًا
ً

القاري يشكر
رئيس اجمللس
ّ

مؤتمر املجلس القارّي يف عقده األول للعام 2012

القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا يف
بدعوة من األمني العام للمجلس
ّ
الثقافية يف العامل املهندس عماد العجوز عقد
اللبنانية
اجلامعة
ّ
ّ
السنوي يف عقده األول للعام  2012حيث
مؤمتره
ي
القار
اجمللس
ّ
ّ
إلتأمت جلساته يف سيدني يوم السبت الواقع فيه  11شباط /
فرباير .2012
القاري
ضمت جلسات املؤمتر كل من أعضاء اجمللسني
وقد
ّ
ّ
القاري
اجمللس
عن
حضره
حيث
العام،
األمني
إىل
واإلستشاري
ّ
السر
رئيسه طوني يعقوب ،نائب الرئيس إبرهيم خوري ،أمني
ّ
ّ
سلوم ،وعن اجمللس اإلستشاري نائب الرئيس العاملي
جورج
الشيخ ميشال الدويهي ،الرئيس العاملي األسبق الشيخ جو بعيين،
رئيس اجمللس القاري األسبق الشيخ جو عريضه.
القاري والدور الذي
ختلل مناقشات املؤمتر أمورًا ختص اجمللس
ّ
يضطلع به وشؤونًا تعين جمالس وفروع اجلامعة يف الواليات وأمورًا
تهم اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا ونيوزيلندا كذلك متت مناقشة
الثقافية يف
اللبنانية
تفاصيل أخرى تتعلق باملؤمتر العاملي للجامعة
ّ
ّ
العامل املقرر عقده يف املكسيك خالل شهر آذار/مارس من هذا
العام.
القاري ألسرتاليا
كما متت قراءة الرسالة الواردة للمجلس
ّ
الثقافية يف العامل من دولة رئيس
اللبنانية
ونيوزيلندا يف اجلامعة
ّ
ّ
احلكومة اللبنانية األستاذ جنيب ميقاتي اليت محلت تهنئته ومتنياته
باالعياد.
وقد أختتم املؤمتر مناقشاته متخذًا رزمة من القرارات والتوصيات
اليت سيتم إبالغها جملالس الواليات ،ورزمة أخرى من اإلقرتاحات
اليت سيتم رفعها للمجلس العاملي يف ضوء إقرتاب موعد املؤمتر
العاملي ،سيصار إىل تعميمها على جمالس الواليات.
تضمنت مقررات املؤمتر إستحداث هيئات وجلان ورسم جملموعة
أقرت كما
من الشاريع سوف يتم تطويرها داخل اهليكليات اليت ّ
تقرر األتي
توىل الشيخ جو بعيين مسؤولية رئاسة اجمللس اإلستشاري
توىل الشيخ جو عريضه مسؤولية مستشار العالقات واإلتصال بني
جمالس الواليات
توىل األستاذ إبرهيم خوري مسؤولية رئاسة جلنة الرتاث والثقافة
تولت اآلنسة وداد رمحه مسؤولية رئاسة اللجنة النسائية
كما مت تعيني أمناء سر جمالس الواليات كمساعدين لألمني العام
كذلك تقرر إنشاء اللجنة الشبابية واللجنة اإلعالمية اللتني سيبدأ
اإلتصال مع باقي الواليات للعمل على إطالقهما.
وعلى هامش أعمال املؤمتر فقد دعا نائب الرئيس العاملي الشيخ
ميشال الدويهي املؤمترين حلفل غداء يف دارته حضره املشاركون
بأعمال املؤمتر ،كما قام رئيس جملس اجلامعة يف والية نيو ساوث
ويلز وسام قزي بدعوة املؤمترين حلفل عشاء ملناسبة زيارة رئيس
وأعضاء اجمللس القاري للوالية وإلنعقاد جلسات املؤمتر على
أراضيها.

القاري طوني يعقوب بإمسه وإسم أعضاء
يتوجه رئيس اجمللس
ّ
القاري ألسرتاليا
اجمللس
مؤمتر
أعمال
ختام
اجمللس القاري يف
ّ
الثقافية يف العامل يف عقده األول
ة
اللبناني
اجلامعة
ونيوزيلندا يف
ّ
ّ
القاري واإلستشاري واألمني العام
اجمللسني
ألعضاء
للعام 2012
ّ
بكبري الشكر للتحضريات اليت جرت وللتنسيق واحلضور واملشاركة
الفاعلة اليت شهدتها جلسات املؤمتر.
القاري جبزيل الشكر للعناية والضيافة
كما يتوجه رئيس اجمللس
ّ
اليت عبرّ عنها سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني األستاذ روبري
نعوم ونائب الرئيس العاملي الشيخ ميشال الدويهي والرئيس
العاملي األسبق الشيخ جو بعيين ورئيس اجمللس القاري األسبق
الشيخ جو عريضه ورئيس جملس اجلامعة يف والية نيو ساوث ويلز
األستاذ وسام قزي ورئيس جملس اجلامعة األسبق يف والية نيو
ساوث ويلز األستاذ طوني سعد.
كذلك يتوجه بالشكر جمللس اجلامعة يف والية نيو ساوث ويلز
ألستضافة أعمال املؤمتر على أراضي الوالية.

الجـامعـة اللبنـانيـّة الثقـافيـّة يف العـالم
تشكر سعادة النائب الدكتور خالد زهرمان
ومنسق تيـّار املستقبل يف نيو ساوث ويلز
القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا يف
العامة للمجلس
تتوجه األمانة
ّ
ّ
الثقافية يف العامل بكبري التقدير وجزيل الشكر
ة
اللبناني
اجلامعة
ّ
ّ
سعادة النائب الدكتور خالد زهرمان للوقت الذي أتاحه بلقاء وفدها
الذي يعترب أن زيارة سعادته كممثل للشعب اللبناني يف جملس
النواب ألسرتاليا حتمل معاني نبيلة تشد أواصر التواصل بني
لبنان املقيم واملغرتب وتؤكد العاطفة اليت حيملها الوطن شعب
اللبنانية يف اسرتاليا.
ومسؤولون ألبناء اجلالية
ّ
تيار املستقبل
كما تتوجه جبزيل الشكر للسيد مسري الصاج منسق ّ
يف والية نيو ساوث ويلز الذي عمل على حصول هذا اللقاء خالل
زيارة سعادته القصرية والسريعة لسيدني.
وهذا وقد إلتقى سعادة النائب الدكتور خالد زهرمان مساء يوم
اإلثنني الواقع فيه  27شباط  /فرباير  2012حبضور السيد مسري
تيار املستقبل يف نيو ساوث ويلز وفد اجلامعة
الصاج منسق ّ
الثقافية يف العامل وتبادل معه بعض وجهات النظر وقام
اللبنانية
ّ
ّ
الوفد بتسليمه وثيقة خطية صادرة عن جملس والية نيو ساوث
ويلز يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل.
ضم وفد اجلامعة خالل هذا اللقاء الشيخ ميشال الدويهي نائب
القاري
الرئيس العاملي ،املهندس عماد العجوز أمني عام اجمللس
ّ
ألسرتاليا ونيوزيلندا ،رئيس جملس الوالية يف نيو ساوث ويلز
قزي ،أمني سر جملس الوالية األستاذ وديع
األستاذ وسام ّ
تابت وعضوي جملس الوالية األستاذين جوزف سكر وجورج جحا
واملستشار املالي جمللس اجلامعة يف نيو ساوث ويلز األستاذ
عادل احلسن.

القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلامعة
رئيس وأعضاء اجمللس
ّ
الثقافية يف العامل إذ يشكرون والية نيو ساوث ويلز
اللبنانية
ّ
ّ
إلحتضانهم أعمال املؤمتر ،يعربون عن كبري تقديرهم ألجواء الراحة
وكرم الضيافة اليت إحاطتهم.

القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلامعة
العامة للمجلس
األمانة
ّ
ّ
الثقافية إذ تتمنى لسعادة النائب الدكتور خالد زهرمان
ة
اللبناني
ّ
ّ
طيب اإلقامة خالل زيارته أسرتاليا ،تتمنى له يف طريق العودة
إىل الوطن سفرًا ميمونًا ووصو ً
ال ساملًا ملتابعة مسريته اخلرية يف
خدمة لبنان.

القاري املهندس عماد العجوز يف ختام
يتوجه أمني عام اجمللس
ّ
القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلامعة
أعمال مؤمتر اجمللس
ّ
الثقافية يف العامل يف عقده األول للعام  2012لرئيس
اللبنانية
ّ
ّ
القاري
اجمللسني
وأعضاء
يعقوب
طوني
األستاذ
ي
القار
اجمللس
ّ
ّ
واإلستشاري بكبري الشكر حلضورهم ومشاركتهم الفاعلة يف أعمال
املؤمتر.

املهندس عماد العجوز،
القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا
أمني عام اجمللس
ّ
الثقافية يف العامل
ة
اللبناني
اجلامعة
ّ
ّ
 ، 28شباط  /فرباير 2012

ويتوجه األمني العام بالشكر لكل من أوىل املؤمترين العناية
واإلهتمام وكرم األستضافة وخيص منهم سعادة قنصل لبنان
العام األستاذ روبري نعوم ،نائب الرئيس العاملي الشيخ ميشال
الدويهي ،الرئيس العاملي األسبق الشيخ جو بعيين ،رئيس

بـيـان توضيحي
الجـامعـة اللبنـانيـّة الثقـافيـّة يف العـالم يف فكتوريا

القاري يشكر
أمني عام اجمللس
ّ

لم تدع ولم تشارك
القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلامعة
العامة للمجلس
يهم األمانة
ّ
ّ
الثقافية يف العامل التأكيد على أن زيارة سعادة النائب
اللبنانية
ّ
ّ
الدكتور خالد زهرمان ممثل الشعب اللبناني يف جملس النواب هي
حمل تقدير كبري ملا حتمله من معاني التواصل بني لبنان املقيم
السياسية يف
واملغرتب وتأكيد للعاطفة اليت حتملها القيادات
ّ
اللبنانية يف اسرتاليا.
الوطن جتاه أبناء اجلالية
ّ
القاري التأكيد أن جملس والية
العامة للمجلس
كما يهم األمانة
ّ
ّ
الثقافية يف العامل مل يشارك يف
اللبنانية
فكتوريا يف اجلامعة
ّ
ّ
نشاط سعادة النائب الدكتور خالد زهرمان يف ملبورن ،حيث مل
يتم إخطار جملس الوالية يف اجلامعة بالزيارة أو تفاصيلها واليت
علم بها بالتواتر وعرب وسائل اإلعالم كما أنه مل يتم دعوته أو أي
من أعضائه للقاء سعادة النائب أو للمشاركة يف أي من نشاطاته
يف ملبورن كما ورد يف بعض وسائل اإلعالم بشكل منايف للحقيقة
وتكرارًا.
ً
القاري اإلحاطة علما أن جملس
العامة للمجلس
كذلك يهم األمانة
ّ
ّ
الثقافية يف العامل مل ينتدب
اللبنانية
والية فكتوريا يف اجلامعة
ّ
ّ
أحدًا لينوب عنه بصفة شخصية وأن أي خرب ورد عرب وسائل اإلعالم
ليس سوى إلتباس إعالمي منايف للحقيقة والواقع.
القاري أن يكون خرب مشاركة
العامة للمجلس
كانت تود األمانة
ّ
ّ
جملس والية فكتوريا يف اجلامعة يف نشاط سعادة النائب الدكتور
خالد زهرمان يف ملبورن خربًا صحيحًا ليتم التعبري خالهلا عن العاطفة
اليت تكنها اجلامعة عمومًا وجملس والية فكتوريا يف اجلامعة خاصة
جتاه سعادته كممثل للشعب اللبناني يف اجمللس النيابي والقيام
حبسن وفادته ،وهو األمر الذي ال تزال األمانة العامة للمجلس
القاري يف اجلامعة تعمل على حتقيقه مع اجلهة املسؤولة عن
ّ
برنامج سعادته ،متامًا كما جرى يف سيدني حيث إلتقى وفد اجلامعة
الثقافية يف العامل املؤلف من نائب الرئيس العاملي
اللبنانية
ّ
ّ
القاري ورئيس جملس والية نيو ساوث ويلز
وأمني عام اجمللس
ّ
وأعضاء من عمدتها بسعادة النائب الدكتور خالد زهرمان خالل
زيارته السريعة لسيدني.
اللبنانية
القاري يف اجلامعة
العامة للمجلس
لذا تطلب االمانة
ّ
ّ
ّ
الثقافية يف العامل من وسائل اإلعالم توخي الدقة يف نشر األنباء
ّ
اليت تتعلق بها ،خاصة أن القيمني على وسائل اإلعالم هم أبناء
نقدر وحنرتم وأن ّ
جلهم من رجاالت اجلامعة حيث
هذه اجلالية الذين ّ
التواصل معهم مل يزال قائم ومستمر.
اللبنانية
القاري أن اجلامعة
العامة للمجلس
كما وتذكر االمانة
ّ
ّ
ّ
الثقافية يف العامل مل تتوانى يومًا عن إطالع القيمني على وسائل
ّ
اإلعالم عامة وإعالمنا اإلغرتابي باألخص وبإستمرار على أي حدث
أو متغري حيصل يف حينه ،عالوة على أنهم من الرجاالت الذين
يستشارون ويشاركون بصناعة قرارات اجلامعة وصياغة أخبارها
و دعم فعاليتاها وكذلك يعلمون تفاصيل مشاريعها اآلنية
واملستقبلية وتاليًا فإنهم يعلمون مسبقًا بكافة أخبار اجلامعة وقبل
أن ترسل لوسائل إعالمهم لنشرها.
تأكيدُا ملا سلف فإن تفاصيل أية مؤمترات وإنتخابات ،تعيينات
ومناقالت جتريها اجلامعة كذلك تفاصيل هيئات جمالسها وأمساءهم
رؤساء وأعضاء ومواقع مسؤولية معروفة متامًا لدى القيمني على
وسائل اإلعالم ومن هنا يأتي حجم املسؤولية يف نشر أي خرب له
الثقافية يف العامل يف وسائلهم علمًا أن
اللبنانية
عالقة باجلامعة
ّ
ّ
قنوات اإلتصال كانت وال تزال مفتوحة يف اإلجتاهني لإلجابة عن
أي إستفسار وإيضاح أي لغط أو لبس يردهم.
اللبنانية
القاري تؤكد أن اجلامعة
العامة للمجلس
لذا فإن األمانة
ّ
ّ
ّ
قدرت األمانة املهنية اليت يتمتع
الثقافية يف العامل اليت لطاملا ّ
ّ
بها القيمون على وسائل إعالمنا اإلغرتابي واحرتمت عميقًا حرفيتهم
ّ
الثقافية يف العامل
اللبنانية
يكنوا للجامعة
العالية ،وهم الذين مل
ّ
ّ
يومًا سوى إحرتامًا لدورها كمؤسسة إغرتابية عاملية وتقديرًا ملكانتها
اإلعتبارية واملعنوية ،تدعو وسائل اإلعالم للنأي عن إعتماد أي خرب
إعالمي واضح اإللتباس إلنه يلحق بنا مجيعًا جسيم الضرر وتطلب
نشر هذا البيان مبا ورد فيه كما تطالب يف هذه املناسبة من وسائل
اإلعالم نشر التصحيح املالئم لإللتباس الذي نشرته مؤخرًا.
القاري اجلهة املسؤولة عن تعميم
العامة للمجلس
كما تدعو األمانة
ّ
ّ
هكذا أخبار منافية للحقيقة والواقع تقصي احلقيقة والربأ عن
الوقوع يف خطأ مماثل مستقب ًال ألنه سوف يفهم يف غري مكانه
الثقافية يف العامل يف هذه املناسبة من
اللبنانية
وتطالب اجلامعة
ّ
ّ
هذه اجلهة املسؤولة إصدار التصحيح املالئم لإللتباس الذي قامت
بتعميمه على كافة وسائل اإلعالم والوكاالت واملواقع اإللكرتونية
وصفحات التواصل اإلجتماعي.
القاري ألسرتاليا
القاري واجمللس
العامة للمجلس
أخريًا إن األمانة
ّ
ّ
ّ
الثقافية يف العامل حيتفظان حبق
اللبنانية
ونيوزيلندا يف اجلامعة
ّ
ّ
ّ
ويذكران أن بث أو تعميم أو نشر أية
الرد وإختاذ اإلجراء املناسب
الثقافية يف
اللبنانية
إخبار منافية للحقيقة والواقع تتعلق باجلامعة
ّ
ّ
العامل سيوجبها إختاذ املقتضى املناسب يف حينه.
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نافذة على المجتمع
اعداد وتصوير أراكس  -لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا املصور أراكس

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

عمادة الطفل املالك جايدن  Jaydenجبور

ملهى ومطعم جان شاهني ملتقى العائالت

عمادات واعياد ميالد

جايدن جبور

جايدن مع اخوه

األهل والعرابان و الكهنة

السهرة عامرة

يتقبل سر العماد

سايمون وكريستينا جبور

اجلنتلمان ساميون جبور وعقيلته الفاضلة
كريستينا .بفرحة كربى احتفال بتنصري جنلهما
املالك جايدن يف كنيسة مار نقوال بانشبول.
وقد توافد اىل الكنيسة األهل واألقارب
حلضور عمادة الطفل جايدن الذي دخل بيعة
املسيح بسكب املاء ودهن املريون املقدس
مبباركة األب جان واألب رومانوس وشهادة
العراب جورج جبور والعرابة سيلفا دالتون.
واحتفاء بهذه املناسبة املقدسة والفرح
والسرور اقام والدا الطفل جايدن Jaydan
حفلة غداء فاخرة يف صالة Renaissance
الفخمة الذهبية الويستال اجلديدة آلل خطار.
دخل الصالة اجلميلة األهل ساميون
وكريستينا والعرابان جورج وسيلفا برفقة
الطفل جايدن واستقبلهم املطرب الفنان
الياس قزي على وقع الطبل وجموز
نزيه قازان وعمت الفرحة قلوب اجلميع.

يقطعون قالب الحلوى
وخالل الفرحة العامرة وعلى أضواء فيديو
رالف شيبان واشعاع فالش اراكس قطع
املالك جايدن مبعاونة العربني قالب احللوى
وحوهلم األهل وشرب اجلميع خنب الطفل
جايدن متمنني له عمادة مباركة.

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية ترحب باالستاذ طوني سليمان فرجنية
يسر جمعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية ان ترحب
بضيف الجالية الكبري االستاذ طوني بك فرنجية ،نجل رئيس تيار
املردة سعادة النائب سليمان بك فرنجية ،والوفد املرافق ،وتتمنى
له زيارة موفقة على مختلف املستويات ،وأقامة طيبة يف ربوع
اوسرتاليا وبني ابناء زغرتا الزاوية والشمال خاصة وابناء الجالية
اللبنانية عامة.

عمادات واعياد ميالد

وين بدك تسهر السبت ؟ ولو عم تسأل وين
يف غري مطعم شاهني .ولكن احلجز ضروري.
عشاق السهر وحمبو الكيف واالنشراح
ورجال األعمال والعائالت يتوافدون كل
نهاية اسبوع اىل مطعم شاهني ليعيشوا
امجل حلطات الفرح واالنشراح مع الربنامج
الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج
خوري واملطرب نسيم سعد والراقصة
اللولبية سحر واستقبال الوجه البشوش
اجلنتلمان جان شاهني واخلدمة السريعة
املمتازة من الديناميكي حممد رائد احلركة
واالدارة الساهرة على راحة الزبائن..
وبهذا تكثر الناسبات السعيدة من أعياد
ميالد واعياد زواج وتكريم وعمادات ووداع
العرزوبية وغريهم سهروا يف األجواء العائلية

رقص
واللقمة الشهية واألرغيلة اللذيذة والكاس
يدق الكاس حتى الصباح.

دراسة :ثروات نساء اخلليج تقدر
حبوالي  385مليار دوالر !!

عودة كنز من الذهب بقيمة نصف مليار
دوالر إىل إسبانيا غرق قبل  200عام

كشف تقرير صدر يف دبي أن نساء اخلليج ،ميلكن
ثروات يقدر جمموعها بنحو  385مليار دوالر.
وأوضح تقرير شركة "املاسة كابيتال ليمتد"
إلدارة األصول البديلة أن املرأة اخلليجية تتخذ
اليوم خطوات جادة لتجاوز دورها التقليدي
وحترز تقدما ملحوظا على صعيد العمل،
والتعليم ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
وأشار التقرير إىل أن النساء يشكلن  %41من
سكان دول اخلليج وتقدر نسبة العامالت منهن
 .%16وحتتضن السعودية واإلمارات حنو ثالثة
أرباع إمجالي القوى العاملة النسائية يف منطقة
اخلليج اليت تضم  1.75مليون امرأة.
وذكر التقرير أن السعودية تسهم بنسبة %54
من إمجالي القوة العاملة النسائية يف منطقة
اخلليج ،تليها اإلمارات ،بينما تسهم بقية الدول
اخلليجية بنسب أقل تنوعا بني الكويت (،)%10
وعمان ( ،)%6وقطر ( ،)%5والبحرين (.)%4
واعلن شايلش داش ،املدير التنفيذي للشركة
إنه يف كثري من األحيان يتم استثمار ثروات
النساء يف فئات األصول اآلمنة مثل السندات
والودائع النقدية واملصرفية ،وهو ما دفع
بعض املؤسسات املالية إىل اختاذ خطوات جدية
لالستفادة من هذا النهج.

صدرت احملاكم األمريكية حكما بإعادة كنز
حيوي على قطع نقدية من الذهب والفضة،
بقيمة تصل اىل نصف مليار دوالر ،إىل
اسبانيا بعد ما مت انتشاله من احد سفنها
اليت غرقت يف احمليط اهلادي قبل 200
عام ،وإقرار ملكيته للدولة االسبانية.
والكنز الذي حيوي ما جمموعة  594ألف قطعة
نقدية ،مت انتشاله من احمليط اهلادي على يد
حبارة من شركة «أوديسي» اليت تتخذ من
فلوريدا مقرا هلا ،حيث تقدمت الشركة بطلب
إقرار ملكية للكنز املنتشل قبل عدة سنني يف
احملاكم األمريكية وحتديدا يف العام .2007
وأصدرت احملاكم األمريكية مؤخرا إقرارا مبلكية
الدولة االسبانية هلذا الكنز ،باعتبار انه فقد
من سفينتها «نويسرتا سينورا دي الس
مريسيدس» القادمة من البريو يف أمريكا
اجلنوبية باجتاه اسبانيا قبل قرنني من الزمن،
ومل تعلق على سبب رفضها إقرار ملكية الكنز
للشركة األمريكية أو حتى تقديم جزء منه مقابل
اجلهد املبذول يف انتشال السفينة.
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قداس زجناز لراحة نفس
املرحوم سليم سعد

احلبوب املنومة تهدد باملوت

إعتدال سالمه

يقام قداس وجناز لراحة
نفس املرحوم

سليم سعد

اّ
ديربل يوم الثالثاء:
من
 6آذار /مارس 2012
مساء
السادسة
الساعة
ً
يف كنيسة مارشربل يف
.Punchbowl
بانشبول
الداعون يف سدني:
ابنه طوني سعد والعائلة
والعائلة
جورجيت
ابنته
شقيقته ناهية ارملة املرحوم
والعائلة
سعد
يوسف
مليا ارملة أخيه املرحوم
واألوالد
سعد
جرجس
فهد ،طوني  ،سعد،
وعياهلم.
وسعاد
تريز
سالم،
جوزاف،
أوالد شقيقته املرحومة مرن خمايل :نايف ،عائلة املرحوم
كريم وعادل وعياهلم.
أوالد شقيقته املرحومة كتالينا :بهيج وأليدا وعياهلما
أوالد شقيقته املرحومة مسيحية جرمانوس :يوسف،
حسيب وحسيبة وعياهلم وأرملة املرحوم جميد والعائلة.
الداعون يف لبنان:
أرملته أمرية خمايل.
أوالده :جورج والعائلة ،جنيب ولور زوجة يوسف عقل والعائلة.
ابن اخيه :حسيب والعائلة.
عائلة أخيه املرحوم اسكندر
عائلة شقيقته مرن وكتالينا ومسيحية.
عائلة شقيقته شريفة ارملة املرحوم انطانيوس أنطون.
عائلة شقيقته املرحومة أمرية
وعموم آل سعد وخمايل وعقل وجرمانوس وأنطون يف الوطن
واملهجر.

الدعوة عامة

LEBANESE CONSULTATIVE
COMMITTEE
2012 MEETING DATES
PARLIAMENT OF NEW SOUTH WALES
MACQUARIE STREET, SYDNEY
1.
Wednesday 14th MARCH 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.

املشي سر احلياة الصحية

مليس فرحات

يدعو األطباء إىل إعادة النظر يف وصف احلبوب املنومة بعد أن
وجدت دراسة علمية أن هذا النوع من األدوية مسؤول عن وفاة
 0.5مليون شخصًا يف الواليات املتحدة سنويًا.
أظهرت دراسة حديثة ان احلبوب املنومة مسؤولة عن زيادة كبرية
يف خماطر الوفاة بالنسبة للمرضى الذين توصف هلم ،مشرية إىل
أن أنواع احلبوب املنومة األكثر شيوعًا مثل «تيمازيبام» و»زولبيديم»،
اليت توصف على املدى القصري من أجل معاجلة األرق ،تسبب
بارتفاع خطر املوت بقدر أربعة أضعاف.
أجريت الدراسة يف الواليات املتحدة ،حيث يستخدم حنو ٪10
من السكان البالغني احلبوب املنومة وفقًا إلحصاء أجري يف العام
 .2010وتشري تقديرات الباحثني إىل أن احلبوب املنومة مرتبطة
حباالت وفاة يصل عددها من  320000إىل  507000حالة يف
الواليات املتحدة يف ذلك العام.
وعمل الباحثون بقيادة دانيال كريبك من مركز سكريبس فيرتبي
يف كاليفورنيا ،على وضع دراسة شاملة يف والية بنسلفانيا ،اليت
تعرب واحدة من املناطق الريفية املتكاملة من ناحي نظام الرعاية
الصحية يف الواليات املتحدة .وأظهرت النتائج ان استخدام
احلبوب املنومة ،وإن مبعدل منخفض نسبيًا أي أقل من  18جرعة
يف السنة ،لديهم خماطر أكرب بـ  3.5مرة للوفاة مقارنة مع أولئك
الذين مل يستخدموها.
وكانت نسبة اخلطر أكثر أربع مرات لدى األفراد الذين يستخدمون
احلبوب املنومة بشكل متكرر (ما بني  18و  132جرعة يف السنة)،
مقارنة خبطر أكثر خبمسة أضعاف من الذين يأخذون  132جرعة أو
أكثر من احلبوب املنومة يف السنة .وأشار الباحثون إىل أن ٪35
من الذين يستخدمون احلبوب املنومة أكثر عرضة لإلصابة مبرض
السرطان ،مشريين إىل أن استخدام هذه األدوية بشكل مستمر
يؤدي إىل زيادة االكتئاب الذي ميكن أن يؤدي إىل االنتحار.
وأظهرت الدراسة أن احلبوب املنومة تؤثر أيضًا على احلركة
واملهارات املعرفية ،مما جيعل القيادة مهمة خطرة ،وميكن أن
تسبب توقف التنفس أثناء النوم ،مما يؤدي اىل اضطراب يف
النوم ،وبالتالي إىل مشاكل يف القلب.
ورأى العلماء ان الناس الذين يستخدمون احلبوب املنومة أكثر عرضة
ملشاكل املريء والقرحة اهلضمية ،وبالتالي للتشخيص بأمراض
السرطانات اللمفاوية وسرطان الرئة والقولون والربوستات .أعطى
املعهد الوطين للصحة موافقته للمؤهلني من أجل استخدام احلبوب
املنومة على املدى القصري ،لكن هذه الدراسة تشري إىل أن «هذا
املدى القصري» حباجة إىل إعادة نظر من أجله وضع حدود جديدة
تكون أقصر وأكثر حتديدًا.

خالل حماضرة له يف برلني شدد طبيب الصحة العامة رالف شوبرت
على أهمية املشي النه الوصفة السحرية اليت تساعد على ختفيف
حدة أمراض القلب والسكري والبدانة والكآبة ،وكما قال إنها أسهل
وأبسط طريقة رياضية.
ينصح الطبيب االملاني رالف شوبرت كل انسان باملشي ملدة مخس
واربعني دقيقة ثالث مرات يف االسبوع .فلقد اكتشف الباحثون ان
املشي احلثيث يساعد يف خفض ضغط الدم املرتفع ويف خفض
الوزن دون اتباع محية غذائية ،كما انه يعدل من مستوى الشحوم يف
الدم ويقلل من احلاجة اىل تناول االنسولني لدى املصابني بالسكري
يف سن الرشد ،فضال عن انه خيف من االم الظهر والرأس ،وحتى انه
حيسن املزاج وطاقات التفكري.
ويوصي الدكتور شوبرت خاصة النساء املتقدمات يف السن ويعانني
من هشاشة العظام باملشي النه حيسن من قوة أبدانهن ونشاطهن
وتوازن عضالتهن وكثافة عظامهن كما ان املشي حيسن من مستوى
نوعية احلياة ورمبا إطالة العمر .وتدل األحباث اليت اجراها على مدى
عشرين سنة على ان املشي املنتظم يعود يف الواقع بفائدة مضاعفة،
الن األشخاص الذين ميشون تسعة كلم او اكثر اسبوعيا ،يتعرضون
خلطر الوفاة بنسبة تقل عشرين يف املائة عن اولئك الذين ال ميشون
أبدا ،كما وان من ميشي من ثالثني اىل اربعني كلم يف االسبوع جيين
الفائدة القصوى.
فاملشى بشكل منتظم يساعد يف منع االصابة بامراض القلب
الشريانية كما انه احد افضل السبل للمساعدة على الشفاء بعد
عملية جراحية او نوبة قلبية .واملشى املنتظم يقوى عضلة القلب
مما جيعل القلب ينضح مبعدل اقل ويسرتيح فرتة اكرب بني النبضة
والنبضة .واملشي ُيغين اجلسم كثريا باالوكسجني ،ويساعد اخلاليا
على استخدام هذا االوكسجني بكفاءة أعلى ،واستخدامه بهذه الكفاءة
مهم بشكل خاص لدى االشخاص املصابني بأمراض القلب الشرياني
الذين تؤثر دورتهم الدموية املعرقلة يف تقليل كمية االوكسجني اليت
تغذي اجلسم.
واملشي احلثيث يفيد يف تنشيط املصابني بالذحبة الصدرية او قصور
العضلة القلبية النه حيسن من حالتهم دون اللجوء اىل التمارين
األخرى اليت قد تسبب عبأ كبريا على قلوبهم الضعيفة اصال .واملشي
املنتظم واحلثيث ال يقل فائدة عن الركض يف ختفيف الوزن وإذابة
الشحم الزائد ،فاملشي ملدة كلم ونصف خبطى حثيثة حيرق حوالي
مائة وحدة حرارية من اجلسم متوسط احلجم ،كما ان له مزايا ثابتة
تفوق اتباع احلمية الغذائية وحدها.
ويقول الدكتور شوبرت ان الغالبية العظمى ممن يظنون انهم يعانون
من زيادة الوزن هم يف احلقيقة يعانون من زيادة الشحوم ،وما
حيتاجونه هو التخلص منها ال من زيادة الوزن ،فاملشي يبين العضالت
وهذه من االمور اليت يرغب الكثريون يف احلصوهلا عليها ،ورمبا أدى
املشى كعادة مالزمة طيلة احلياة اىل احليلولة دون الرتهل يف الوزن
الذي يعاني منه األشخاص كلما كربوا يف السن.
واملشي احلثيث باالخص له فوائد اخرى ،فهو ينظم ضغط الدم افضل
بكثري مما تفعله العقاقري لدى بعض االشخاص .وغالبا ما جيد من
يعاني من ارتفاع طفيف او متوسط يف ضغط الدم ان هذا الضغط
قد عاد اىل طبيعته بعد بضعة أسابيع من البدء بتمارين املشي .عدا
عن ذلك فان مستويات الدهن يف الدم تتغري لدى االشخاص الذين
يثابرون على املشي اىل توازن افضل صحيا ،كما والدهون الدموية
اليت يعتقد بانها حتمي من امراض القلب قد يرتفع مستواها ارتفاعا
كبريا لدى الشبان البدينني ايضا الذين مشوا خبطى حثيثة خلمسة
أيام يف االسبوع ،وملدة تسعني دقيقة يوميا خالل ستة عشر أسبوعا،
وفائدتها كانت مضاعفة لدى الذين اعتمدوا املشي احلثيث مع ختفيف
الوزن ،اذ ان مستوى هذه الدهون يف الدم قد تضاعفت فائدتها.
عدا عن ذلك فان الذين ميارسون املشى احلثيث ويتبعون اسلوبا
لتخفيض وزنهم قد يفقدون حوالي مخسة وعشرين يف املائة من كمية
الشحوم يف اجسامهم ،على الرغم من انهم تناولوا كميات من الطعام
اكرب قبل قيامهم بتمارين املشي ،اذ ان ما تبقى من الشحوم يهبط
ببطء لكن بثبات اىل ما دون مستواه قبل التمارين ،وبالنسبة ملرضى
السكري فان حاجتهم لالنسولني قد اخنفضت حبوالي اربعني يف
املائة ،الن قدرة العضالت على امتصاص سكر الدم قد ازدادت.
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Jumblatt ridicules Syria referen- Future demands same criteria on all extra-budgetary spending
dum, urges opposition to unite
regulating public spend- penses and because bud-

Druze leader Walid Jumblatt holds
up a piece of paper that reads
“Homs” during a protest against
the Syrian regime in Beirut, Lebanon, Wednesday

BEIRUT: Progressive Socialist Party leader MP
Walid Jumblatt ridiculed
Syria’s recent referendum
on a new constitution and
said a political solution on
the lines of the transition
of power in Yemen was the
only way to end the crisis
in Lebanon’s neighbor.
“Evil are the days in which
constitutional theatrics
are held over the remains
of corpses, artillery shelling and the whizzing of
bullets. Evil are the days
when one citizen heads to
a pretend ballot box where
the results are already
known in advance while
another heads to his death
because he is calling for
basic rights like freedom,
democracy and pluralism,” Jumblatt said in his
weekly Al-Anbaa speech
published Tuesday.
President Bashar Assad’s
government announced
Monday that voters had
overwhelmingly approved
a new constitution in a referendum, on a day which
saw heavy shelling of the
besieged city of Homs.
The referendum has been
derided by critics in Syria
and abroad.
Jumblatt, one of Assad’s
staunchest critics, reiterated that only a political
solution could end the
crisis in Lebanon’s neighbor, urging that the Arab
League initiative for Syria,
modeled on the Yemen
peace bid, be adopted to
the letter.
“If military intervention has
been ruled out, the refusal
of the regime to undertake

a political transition on
the Yemeni model makes
things more complicated.
“The Arab [League] initiative resembles the Gulf
[Cooperation Council] initiative for Yemen because
what happened there offers a positive model for
a transitional stage to decisive change,” Jumblatt
said.
Syria last year agreed but
failed to implement a proposed initiative by the
Arab League that called for
the immediate withdrawal
of the Syrian Army from
the streets, release of political prisoners, granting
of foreign media access to
the country and launching
of dialogue with the Syrian
opposition.
On Feb. 4, both China and
Russia vetoed a proposed
U.N. resolution that backed
an Arab plan calling on Assad to hand over power.
Last week, foreign ministers from over 50 countries convened in Tunis,
Tunisia, for the inaugural
“Friends of Syria” meeting,
marshalling international
condemnation of Assad
and ratcheting up the pressure on him to step down.
On the subject of the
“Friends of Syria” conference, Jumblatt said the
Syrian opposition needed
to expand and unify its
ranks.
“If the Tunis conference
did not live up to the ambitions of the Syrian people
and the Syrian opposition
then it is necessary for the
opposition to unify all its
powers and expand to include all the groups without exception because the
battle is hard and long and
requires the concerted effort of all, not division and
fragmentation.”
The United Nations says
over 5,400 Syrians, mostly
civilians, have been killed
since the Syrian Army
launched a crackdown on
protesters calling for reforms in mid-March. Damascus denies targeting
civilians and blames their
deaths on “armed gangs.”

Meeting For Al-Mustaqbal Parliamentary Bloc 2/28/2012.
(The Daily Star/Dalati Nohra)

BEIRUT:
Parliament’s
Future bloc demanded
Tuesday that the assembly apply the same legal
and legislative criteria to
extra-budgetary spending by the government of
Prime Minister Najib Mikati as the cabinets of former premiers Saad Hariri
and Fouad Siniora.
The bloc’s request came
as a heated debate raged
in political and parliamentary circles over
extra-budgetary spending estimated at around
$22 billion from 2006 to
2011.
Speaker Nabih Berri was
quoted as saying Tuesday
that Parliament should legalize LL8.9 trillion [$5.9
billion] in excess government spending by the
Mikati Cabinet in 2011
before moving to tackle
the issue of $11 billion in
extra-budgetary spending
by the Hariri and Siniora
Cabinets from 2006 to
2009.
“[I insist] on the formula I
have proposed, which is to
legalize the LL8.9 trillion
[$5.9 billion] overspending – which the March 14
MPs have agreed to – to
begin with, as this would
create an atmosphere
conducive to dealing with
the problem of the $11 billion,” Berri told As-Safir
newspaper.
The Future bloc discussed the extra-budgetary spending that began

from 2006 until today.
“The reason for this
spending is the failure to
approve government budgets during these past six
years, even though the
budgets of 2006-10 had
been finalized by those
governments but were not
approved by Parliament’s
Secretariat-General for
various reasons,” the bloc
said in a statement issued
after its weekly meeting.
It said the extra-budgetary spending over the
past six years totaled
$22 billion: $11 billion in
2006-09 by Siniora’s two
governments, $5 billion in
2010 by Hariri’s Cabinet,
and $6 billion in 2011 by
Mikati’s Cabinet.
The bloc added that the
extra-budgetary spending
by the two governments
headed by Siniora, Hariri’s
Cabinet and the Mikati
government had adopted
the same methods and
legal and accounting criteria and that all details of
this spending had been
listed in the Finance Ministry’s records.
“Therefore, the bloc demands that the same legal and legislative criteria
be applied during the entire previous period in order to withdraw this issue
from political polarization
and put it in its proper legal framework,” the statement said.
It added that such a move
would set the stage for

ing based on budgets
presented by the executive branch of authority
and approved according
to rules.
Meanwhile, Free Patriotic
Movement leader MP Michel Aoun said the parliamentary majority would
secure a quorum for next
Monday’s legislative session to approve a draft
law presented by the Mikati Cabinet to legalize extra-budgetary spending of
about $6 billion in 2011.
Aoun made the announcement after chairing a
weekly meeting of his parliamentary Change and
Reform bloc at his residence in Rabieh, north of
Beirut.
“We discussed the issue of legalizing LL8,900
billion. We will see what
will happen in Monday’s
session during which
the majority will secure a
quorum. We are hoping
for the best and for the
agenda to be approved,”
he said. Berri adjourned
a Parliament session last
week until March 5 after
deep divisions surfaced
between March 8 and
March 14 lawmakers over
a controversial draft law
forwarded by Cabinet to
Parliament to legalize extra-budgetary spending of
LL8.9 trillion in 2011. The
government is required
to adhere to the last approved budget, which was
passed in 2005.
March 14 MPs rejected the
draft law, demanding that
a parliamentary committee be formed to look into
how to legalize the $11
billion in extra-budgetary
spending from 2006 to
2009, under the Siniora
and Hariri Cabinets.
The opposition March 14
coalition argues that the
government spent $11
billion over the budget
because the 2005 budget
ceiling was not sufficient
to meet increasing ex-

gets could not be passed
amid Lebanon’s 2006-08
political crises. But March
8 groups, Aoun’s bloc in
particular, demand records on how the $11 billion was spent from 2006
to 2009.
Berri chaired Monday a
meeting of Parliament’s
secretariat and heads and
rapporteurs of parliamentary committees in a bid
to find a solution for the
problem of extra-budgetary government spending
from 2006 to 2011.
However, no agreement
was reached during the
meeting and the participants left it to Berri to find
a legal mechanism to resolve the issue, which is
expected to be discussed
in Parliament on March 5.
Berri has proposed the
creation of a parliamentary and ministerial committee to find a solution
for the two draft laws governing spending for 2011
and 2005. However, Monday’s meeting failed to set
up a committee.
Siniora demanded in an interview with a local newspaper a comprehensive
solution for the problem
of extra-budgetary spending. He said the dispute
should not cause further
problems as March 14
MPs, particularly Future
Movement MPs, were intent on retroactively legalizing overspending in
both 2011 and 2005.
Siniora, the head of the Future Movement bloc, has
defended state spending
by his two governments.
He said the extra-budgetary spending of $11 billion
from 2006 to 2009 was to
subsidize the debt-ridden
electricity company, pay
the interest on national
debt, and the wage and
salary increases in the
public sector, in addition
to compensations to the
victims of the 2006 Israeli
war on Lebanon.

Page 33

Saturday 3 March 2012

2012  آذار3 السبت

33 صفحة

World News

During Romania visit, Sleiman calls for
Syria’s return to Arab League

Sleiman is received by his Romanian counterpart
BUCHAREST: President
Michel Sleiman called for
Syria’s membership in
the Arab League to be restored, saying he believes
there should be consensus
among all Arabs.
Sleiman said Tuesday
during an official visit to
Romania that he believes
Syria should be back in
the league “not only for all
Arab regimes but for the
Arab people.”
He told reporters that no
Arab country should be
excluded from the bloc.
Sleiman added that Lebanon had been among the
first to ask Syrian authorities to accept dialogue with
the Syrian people.
The 22-member league in
November reached a nearunanimousvote – only
Lebanon, Yemen and Syria
were opposed – to suspend Syria’s membership
over its bloody crackdown
against a popular uprising.
Romanian President Traian
Basescu pledged to boost
cooperation to strengthen
the Lebanese Army’s combat capabilities, following a
meeting with Sleiman.Sleiman, who is on an official
three-day visit to the Romanian capital, discussed
with Basescu relations
between the two countries,
including issues of military
support and regional stability. The president arrived
in Bucharest Monday.
“I assured the President
[Sleiman] of Romania’s
willingness to boost the
Lebanese Army’s combat

capabilities, increase the
number of scholarships
for Lebanese students and
provide training for Lebanese officers at the Romanian military academy,”
Basescu told reporters in a
joint news conference with
Sleiman.
Basescu also thanked Sleiman for the Lebanese authorities’ support for Romanians fleeing the unrest
in Syria, particularly those
coming from the embattled
city of Homs.
The Romanian president
said that his country will
continue to work to maintain stability in Lebanon as
it “is vital for the stability
of the region.”
Speaking to reporters at
the Cotroceni Presidential
Palace in Bucharest, Sleiman described his talks
with the Basescu as “useful.”
Sleiman said that talks also
focused on the importance
of finding a peaceful solution to regional conflicts
and the need to revive the
peace process and seek
a just and comprehensive
solution, on the basis of
the 2002 Arab Initiative, to
the Arab-Israeli conflict.
Sleiman, who is accompanied on his visit by a
ministerial delegation and
the director of General
Security, Brig. Gen. Abbas Ibrahim, also met with
a number of Romanian
politicians. The delegation
includes Foreign Affairs
Minister Adnan Mansour,
Interior Minister Marwan

Charbel, Economy Minister Nicolas Nahhas and
Minister of State Marwan
Kheireddine.
Sleiman will visit Patriarch
Daniel of the Romanian
Orthodox Church Wednesday before leaving Bucharest for the Czech Republic.
Lebanon and Syria share
a long stretch of border
which the countries failed
to officially demarcate following their independence.
Since the uprising began
in Syria, the Syrian regime
has repeatedly demanded
that Lebanese authorities
tighten control of the border to prevent arms and
other goods from being
smuggled to the opposition. Thousands of refugees have fled over the porous border into Lebanon
since the uprising began
11 months ago.
“We had hoped that Syria’s political system would
have quickly transformed
into a democratic one without violence, and we still
hope that violence stops
there,” said Sleiman in a
speech to the Lebanese
living in Romania.
“We support democracy
in Syria, but we are not
the ones to make a decision on Syria’s political
system. The Syrian people
themselves should decide
that,” he added.
Sleiman said that Lebanon
should not become a battleground where any force
is permitted to confront
Syria.

Bassil urges swift formation of committee to administer maritime wealth

BEIRUT: Energy and Water
Minister Jibran Bassil has
urged the Cabinet to take
rapid steps to form a committee to administer the
country’s oil sector, which
Bassil said would secure
the future of generations to
come.
“What Lebanon needs now
is to appoint a committee
to manage the oil sector
and begin launching global
tenders immediately,” Bassil told As-Safir newspaper
in an interview published
Thursday, adding that the
Cabinet should appoint the
committee by March 2012.
Bassil also criticized what
he described as the ”bureaucratic way” of dealing with the issue of the
country’s oil and natural
gas, saying that such an
approach hurts Lebanon’s
chances of producing oil in
the near future.
In January, Lebanon’s Cabinet approved decrees to
implement a law to administer Lebanon’s oil sector
thereby opening the door
for Beirut to draw tenders
to start oil exploration off
the Lebanese coast.
The Cabinet agreed to form
a committee that would
coordinate the formulation of a comprehensive
national plan for the oil
sector among the relevant
ministries, amid regional
disputes between Lebanon,
Israel, Cyprus and Turkey
over territorial waters.
To speed up the process for
Lebanon to begin digging
for oil, Parliament Speaker
Nabih Berri was in Cyprus
Wednesday on an official
visit aimed at discussing
Lebanon’s dispute with the
island over maritime borders.
Berri met with Cypriot President Dimitris Christofias
and Parliament Speaker
Marios Garoian and asked
officials to re-evaluate Cyprus’ agreement with Israel, which Lebanese officials
maintain comes at the expense of Lebanon.
In December 2010, Cyprus
signed a memorandum of
cooperation with Israel for
surveying and mapping in
joint research energy projects that Lebanon says violates its maritime rights.

The dispute with the Jewish State is over a maritime
area that spans some 800square kilometers, which
is said to be rich in oil and
gas.
In his interview with As-Safir, Bassil said that there is
an estimate for the amount
of oil in Lebanon’s sea but

declined to specify how
much.
“For the first time we now
have an estimate of [the
amount of] existing oil, and
it is big, even enormous. I
can say with confidence
that it’s sufficient to secure
the future of all generations
to come,” he said.

Hezbollah says Israel wants to
drag U.S. into war on Iran

BEIRUT: An Israeli attack on
Iran’s nuclear program would
set the Middle East ablaze,
possibly drag in the United
States and unleash a conflict
beyond the Jewish state’s
control, the deputy head of
Lebanon’s pro-Iranian Hezbollah movement said.
World oil prices have risen
to 10-month highs on escalating tensions between the
West and Iran. The United
States and Israel have not
ruled out a military strike on
Iran to halt its nuclear program, which Israel believes
is intended to build atomic
weapons and Tehran says is
for producing energy.
“America knows that if there
is a war on Iran, this means
that the whole region will be
set alight, with no limit to
the fires,” Hezbollah deputy
Sheikh Naim Qassem told
Reuters.
Qassem also said the movement’s fighters, estimated to
number several thousand,
were better trained and
equipped to retaliate against
Israel than in 2006, when
the Jewish state fought a
month-long war in southern
Lebanon.
“Gone are the days when
Israel decides to strike, and
the people are silent,” he
said.
“Israel could start a war ...
but it does not know the
scale of the consequences
and it is incapable of controlling them.”
The Hezbollah deputy said
he believed Israel would try
to drag a reluctant United
States into confrontation
with Tehran because it could
not inflict sufficient losses
on Iran alone.
U.S. officials have said that
non-military pressure such
as sanctions on Iran should
be given time to work, while
Israel has hinted it could

launch a preemptive strike
on Tehran.
But he expected Israel might
try to overcome U.S. concerns about military action
and drag it into conflict with
Tehran.
“Israel does not have the capability nor the courage to
wage war by itself on Iran,
while America has reservations because of the dangers
of this war and because of
the upcoming (presidential)
election,” Qassem said.
“Who will win? The Israeli
pressure to drag in America
or America’s constraint of
Israel?”
Hezbollah was set up 30
years ago with the help of Iranian Revolutionary Guards
to fight Israeli forces that
invaded Lebanon in 1982
and still enjoys financial and
military backing from Tehran
and Syria.
Qassem also said he expected Bashar Assad to remain
president of Syria despite 11
months of protest in which
the United Nations says
more than 7,500 people have
been killed.
Qassem spoke to a team
of Reuters journalists at an
undisclosed location in Beirut’s teeming, impoverished
Shi’ite southern suburbs.
The group was driven in a
car with blacked-out windows for some distance,
then into an underground
car park to access a lift up to
a meeting room with covered
windows.
The elaborate security precautions, which included
removing all watches, communications and recording
devices before the journey,
were intended to protect
the Hezbollah leadership
from possible attack. Israel
killed a previous Hezbollah
leader with a missile strike
in 1992.
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Syria troops ‘mop up’ in Homs

Smoke from shelling rises over the Khaldiyeh area in Homs city, north of Syria, February 26, 2012. Picture taken February 26, 2012. (REUTERS/Stringer)
DAMASCUS:
Syrian Baba Amr but insisted that garo journalist Edith Bouground forces were mop- ground troops had not en- vier, who is trapped inside
ping up the last pockets tered the neighborhood.
Baba Amr with multiple
of resistance of Homs “Regime forces did not fractures, intensified after
on Wednesday, a secu- enter Baba Amr until this her British colleague Paul
rity source said, even as moment. They are sur- Conroy was successfully
Washington worked on a rounding the district, while smuggled out to Lebanon
U.N. Security Council draft clashes are concentrated on Monday night.
demanding humanitarian in the neighborhoods of “We expect the governInshaat and Malaab,” he ment in Damascus to put
access.
A human rights watchdog told AFP.
all the conditions in place
and an activist in the cen- Abdullah said activists for a safe and rapid evacutral city denied that troops were “evacuating families ation, in particular an imhad moved into the rebel because shelling has been mediate ceasefire in Baba
neighborhood of Baba targeting places that were Amr,” said French foreign
Amr, pounded by regime considered safe in the ministry spokesman Bershelling for 26 straight past.”
nard Valero.
days, insisting that clash- Earlier on Wednesday, Thirteen Syrian activists
es were continuing on the activists on the ground in were killed trying to help
Syria’s third-largest city Bouvier and Conroy and
outskirts.
“The area is under con- said that elite troops of to bring in aid to Baba
trol,” the security source the Fourth Armored Divi- Amr, international activist
told AFP in Damascus, re- sion under the command group Avaaz said.
of Assad’s brother Maher At the United Nations,
questing anonymity.
“The army has started had taken up position with diplomats said Washingcombing the area building their armor around Baba ton had begun work on a
by building and house by Amr.
new draft Security Council
house. Now the troops are Abdullah told AFP by tele- resolution demanding husearching every basement phone that it was a likely manitarian access to beand tunnel for arms and prelude to a final assault. sieged protest cities, such
Access to Homs has now as Homs.
terrorists.
“There remain only few been completely sealed “This resolution will conpockets” of resistance, the off, according to rebel centrate on humanitarian
commanders, who said access to the cities, but it
source added.
But the Syrian Observatory the regular army had also will indicate that the govfor Human Rights reported blown up an underground ernment is the cause of
that rebel forces were aqueduct that had been the crisis,” one Security
“preventing an attempt to the last viable route for Council diplomat said.
storm” the neighborhood. smuggling in desperately Western nations hope that
The Britain-based watch- needed supplies.
focusing on the humanidog said gunfire could be Abdullah said power had tarian crisis will persuade
heard in several districts been cut to most of the Russia and China not to
city, a measure he said use their veto powers as
of the city.
Homs-based activist Hadi was another sign of pos- permanent members of
Abdullah reported clash- sible looming attack.
the 15-member council
es and heavy shelling of Efforts to bring out Le Fi- as they did against previ-

ous Western-drafted resolutions last October and
again in early February.
The French foreign ministry spokesman said the
new text calls for a halt to
violence and “immediate,
unhindered access for humanitarian aid to the most
threatened sites and the
most vulnerable populations.”
French Foreign Minister
Alain Juppe said: “I solemnly appeal to Russia
and China that they do not
block this new resolution
at the Security Council.”
Work on the new draft
started after Arab and
Western governments met
for an inaugural Friends of
Syria meeting in Tunis last
week, diplomats said.
“We really hope that by
concentrating on an appeal for an end to the
violence and getting humanitarian access we can
get the support of everyone, including Russia and
China,” said one Western
envoy.
Chinese Foreign Minister Yang Jiechi has told
Arab League chief Nabil
al-Arabi that international
humanitarian aid should
be allowed into Syria, Chinese state media said.
“The international community should create favorable conditions in this
regard and provide humanitarian aid to Syria,”
state news agency Xinhua
quoted Yang as saying.
On Tuesday, Russia had
urged Syria to cooperate
with the Red Cross to allow the relief agency to
deliver aid.
“It is important that the
Syrian government cooperates with the International Committee of the
Red Cross,” said Deputy
Foreign Minister Gennady
Gatilov.
U.N. political chief B Lynn
Pascoe told the Security Council “well over
7,500” people have been
killed Syria since protests
against Assad’s regime
erupted in March last year.

U.S. military draws
up further Syria
options: report

The Pentagon. (AP)

BEIRUT: Detailed plans
developed to carry out
military action against
Syria have been drawn up
by the Pentagon and could
be implemented upon orders by President Barack
Obama, CNN, quoting a
senior U.S. official, has reported.
The crucial progress in
military planning comes
after several weeks of initial analysis by the Pentagon of what the official
says are a “full range of
options,” CNN said.
“The detailed plans for
each option include more
precise concepts of how
a variety of operations
could be carried out, as
well as estimates of the
numbers of personnel,
types of units and military
equipment and weapons
that could potentially be
needed,” the report published Tuesday said.
Despite the planning,
Pentagon officials from
across the board highlighted that it would be
highly problematic to involve the U.S. army in any
scenario as long as the violence in Syria remained
unchecked.
“There are lots of ideas
floating around,” the of-

ficial told the American
cable network.
“But all of them require
heavy lifting.”
The official noted that both
at the political and military
levels, involvement of U.S.
troops would be difficult
in such a sensitive part of
the world.
However, he added, administration and military
commanders are still actively considering what to
do.
“We want to understand
what is the art of the possible,” the official said.
Should the American president consider to order
any type of action, more
planning and deployment
orders would be some of
the further steps taken,
the report said, adding
that several officials noted
the Obama administration
was considering whether
there was anything the
U.S. military can or should
do to facilitate humanitarian assistance.
Syria, headed by President Bashar Assad since
2000, has been shaken
since mid-March 2011,
when a brutal crackdown
was launched against protesters calling for reforms
in the tightly controlled
state.
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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)

BRUSSELS: Eurozone finance ministers agreed
a 130 billion euro ($172
billion) rescue for Greece
Tuesday to avert an imminent chaotic default after
forcing Athens to commit
to unpopular cuts and private 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 measures 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 farreaching agreement on
Greece’s new program
and private sector involvement that would
lead to a significant debt
reduction for Greece ... to
secure Greece’s future in
the euro area,” said JeanClaude Juncker, who
chairs the Euro group of
finance ministers.
Greece will be placed under permanent surveillance by an increased European presence on the
ground, and it will have to
deposit funds to service
its debt in a special account to guarantee repay-

ments.
The 5 a.m. deal, local time,
was hailed as a step forward for Greece, but experts warned that Athens
will need more help to
bring its debt down to the
level envisaged in the bailout and will remain worryingly “accident prone” in
coming years.
By agreeing that the European 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 International Monetary Fund.
Italian and Spanish bond
yields fell amid relief
among investors that a
threat to the wider eurozone had been avoided,
although expectations of
an agreement had been
largely priced into foreign
exchange and stock markets.
“It’s an important result
that removes immediate
risks of contagion,” Italian Prime Minister Mario
Monti told a news conference.
“A nightmare scenario
was avoided,” said Greek
Finance Minister Evangelos Venizelos in Athens.
“It is maybe the most important [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.

The austerity measures
imposed on Athens are
widely disliked among the
population and will put
pressure on politicians
who must contest an election 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 protest in Athens.
An opinion poll taken just
before the Brussels deal
showed that support for
the two mainstream parties backing the rescue
had fallen to an all-time
low while leftist, anti-bailout 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 figure out how to survive
just the next day, let alone
the next 10 days, the next
month, the next year.”
Conservative leader Antonis Samaras, a strong
contender to become next
prime minister, said the
rescue package’s debt-reduction 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 longterm,” he said during a
visit to Cyprus.
Parliaments in three

countries that have been
most critical of bailouts
– Germany, the Netherlands and Finland – must
now approve the package.
German Finance Minister
Wolfgang Schaeuble, who
caused an outcry by suggesting that Greece was a
“bottomless pit,” said he
was confident it would be
passed.
Many economists question 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 Sunday. The cuts will deepen
a recession already in its
fifth year, hurting government revenues.
“We sowed the wind, now
we reap the whirlwind,”
said Vassilis Korkidis,
head of the Greek Commerce
Confederation.
“The new bailout is selling 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 recession.”
The accord will enable
Athens to launch a bond
swap with private investors to help put it on a
more stable financial footing 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 longer-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 writedown, which equated to
around a 70 percent loss
on the debt’s net present
value.
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Saudi Arabia says no
use in dialogue in Syria

Saudi King Abdullah condemns the latest bloodshed in Syria.
(AFP/Getty Images Files)

DUBAI: Saudi Arabia’s
King Abdullah has told
Russian President Dmitry Medvedev that any
dialogue about the crisis
engulfing Syria would at
present lead nowhere,
criticizing Russia’s decision earlier this month
to veto a U.N. Security
Council resolution.
«As for now, any discussion about the situation
(in Syria) would be fruitless,» the Saudi state
news agency SPA quoted the Saudi monarch as
saying during a telephone
conversation with Medvedev on Wednesday.
«It would have been better if our Russian friends
coordinated with the Arabs before using the veto
in the Security Council,»
the king said.
«We cannot abandon our

religious and moral position 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 undermining global efforts to end
Assad>s bloody crackdown on internal unrest.
Russia, though, has said
any outside intervention
could make the situation even worse and has
called for a dialogue between President Assad
and his opponents, a suggestion the Syrian opposition has dismissed as
unrealistic.

Lebanon to miss ‘Friends of
Syria’ conference
BEIRUT: Foreign Affairs
Minister Adnan Mansour
said Tuesday Lebanon
would not attend the
“Friends of Syria” conference due to be held in Tunisia Friday.
“In compliance with the
country’s disassociation
policy, Lebanon will not
participate in the conference in Tunis,” Mansour
told OTV Television Station.
The Friends of Syria con-

ference came in light of
the failure by the U.N. to
approve a Western and Arab-backed resolution calling on President Bashar
Assad to hand over power.
The resolution was torpedoed by veto-wielding
countries Russia and China.
Both Moscow and Beijing
announced Tuesday they
would not take part in the
conference in Tunis on
Feb. 24.
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Australian man indicted in Newman must explain elecJulia Gillard warned against US for selling military com- tion donations - Bligh
LIBERAL National Party missed the Premier’s sugreturning Stephen Smith to
ponents to Iran
leader Campbell Newman gestions of a «dodgy deal»
must explain why a devel- as rubbish.
foreign affairs portfolio
oper donated $72,000 to his «This is just the same old
New leaks sting Prime Minister

JULIA Gillard faces a further blow to her authority
if she hands the foreign affairs portfolio to frontrunner Stephen Smith.
Foreign affairs expert, Professor Hugh White, said
Mr Smith’s intervention to
prevent the job going to
former NSW premier Bob
Carr placed Ms Gillard in a
difficult position.
JUST two days after Julia
Gillard scored a thumping
victory over Kevin Rudd
she has been stung by
new leaks against her.
Her call for unity has been
undermined by Labor insiders revealing that she
held secret talks with former NSW Premier Bob
Carr about the job of foreign affairs minister.
The Prime Minister is putting together her new-look
front bench and Labor figures lobbied for Mr Carr to
be given Mr Rudd’s old job
and the NSW Senate seat
made vacant by the resignation of Mark Arbib.
Ms Gillard and Mr Carr on
wednesday insisted no
formal offer was made but
neither denied they had
spoken by phone at least
twice on Monday night.
Some senior ministers
backed the idea and told
the PM it would be a master stroke, but some were
not keen on Mr Carr going straight into the prized
post.

Mr Carr, who has said being Australia’s top diplomat would be his dream
job, also confirmed “party
officers” talked to him
about the seat and the
role.
“While party officers had
talked to him about the
possibility of him filling
the NSW Senate vacancy
and be able to be considered for the office of foreign minister, Prime Minister Gillard had definitely
not made any offer about
the foreign affairs ministry nor had any one on her
behalf,” said a statement
from Mr Carr’s office.
Ms Gillard’s supporters
hit out at the leak. Some
believed it was done to
hurt the PM while others
thought the aim was to derail Mr Carr’s promotion.
“It’s a ridiculous distraction from what should
have been a great week for
Julia,” said one MP.
Ms Gillard said reports
that Mr Carr had been offered foreign affairs and
that other ministers complained and intervened to
stop it were “completely
untrue”.
The PM is working on her
second reshuffle in 12
weeks. Stephen Smith is
the frontrunner to take
foreign affairs, although
Simon Crean and Craig
Emerson are also possibilities. Ex-defence minister Joel Fitzgibbon, stood
down under Mr Rudd, is
tipped to return to the ministry.
Former Speaker Harry Jenkins is being put forward
for Mr Fitzgibbon’s highstress job as Whip.
Shorten want the PM to
keep Left-wing Victorian
Senator Kim Carr, who
voted for Mr Rudd, in the
ministry.

An Australian man has been indicted on charges of selling
military components to Iran . Source: AFP
AN Australian man and his
company have been indicted
by a grand jury in the US for
conspiring to export sensitive military and other technology from the US to Iran,
including components with
applications in missiles,
drones, torpedoes and helicopters.
The five-count indictment
charges David Levick, 50,
and his company, ICM Components Inc, located in the
Sydney suburb of Thornleigh, with conspiracy to
defraud the US and to violate the International Emergency Economic Powers Act
(IEEPA) and the Arms Export
Control Act.
The indictment also includes
four counts of illegally exporting goods to an embargoed nation in violation of
IEEPA and forfeiture of at
least $US199,227 ($186,437).
Levick, who is the general
manager of ICM Components, remains at large and
is believed to be in Australia,
the US Department of Justice

announced in a statement.
If convicted, he faces a potential maximum sentence
of five years in prison for
the conspiracy count and
20 years in prison for each
count of violating IEEPA.
According to the indictment,
beginning as early as March
2007 and continuing through
until around March 15, 2009,
Levick and ICM solicited
purchase orders from a representative of a trading company in Iran for US-origin aircraft parts and other goods.
This person in Iran, referenced in the charges as «Iranian A”, also operated and
controlled companies in Malaysia that acted as intermediaries for the Iranian trading
company.
The indictment alleges that
Levick and ICM then placed
orders with US companies
on behalf of `Ìranian A” for
aircraft parts and other
goods that «Iranian A” could
not have directly purchased
from the US without US government permission.

council re-election fund under seven different names,
the Premier says.
Developer Philip Usher
made the donations to Forward Brisbane Leadership
- the fundraising entity for
Mr Newman and his council team when he was still
Brisbane lord mayor, The
Australian newspaper reports.
The donations were made
in the weeks leading up to
the council approving two
residential towers that exceeded height limits.
The final payment was
made on February 7, 2011,
the newspaper reports.
Mr Usher was subsequently
given approval to build the
two towers, one 20 storeys
high, the other 12 - at Woolloongabba in inner Brisbane on February 22 that
year.
Premier Anna Bligh says
Mr Campbell must explain
why the donations were
made under so many different company names.
«Why did this developer
seek to use seven different
names and companies to
make seven different donations in a matter of days?»
Ms Bligh told the ABC on
thursday.
«If this is all above board,
why not just make one donation in one company name
of more than $70,000?»
Mr Newman yesterday dis-

malarkey from the Labor
party that we>ve seen for
the last 11 months,» he
said.
«It was an open and transparent process.
«The development application was recommended
by the independent professional town planning
council officers of the BCC
(Brisbane City Council). It
went through all the normal
processes.»
Ms Bligh also accused Mr
Newman of preparing to
throw out the rule book on
the business interests of
cabinet members.
The Courier-Mail today reported Mr Newman and his
wife Lisa would keep their
array of business interests
if he becomes premier of an
LNP government.
«Mr Newman this morning
has revealed he>ll throw
that rule book out the window,» Ms Bligh told the
ABC.
She said those rules required all ministers to divest themselves of any
shareholdings or directorships of any companies.
The LNP said it had no plan
to change the current rules.
«We will comply with the
cabinet handbook and it
will apply to all members
of the cabinet, including
Mr Newman,» deputy LNP
leader Tim Nicholls told the
ABC.

Bankstown’s Biggest Ever E Waste Collection

Bankstown Council’s EWaste event proved to be
an overwhelming success
with over 1400 cars passing
through Bankstown Paceway’s gates on 25 February
2012.
“The free service gave residents an invaluable opportunity to rid their homes of
unwanted electrical items
and help reduce the tonnes
of e-waste that ends up as Khal Asfour
landfill each year», said the «Over 100 tonnes of waste
Mayor of Bankstown Clr was collected, with 65% of

that amount being old televisions.
“I want to thank all residents
who used the service for
their patience and enthusiastic participation. Some
delays were inevitable given
the sheer number of cars trying to enter the site”, Mayor
Asfour said.
An additional shipping container had to be brought to
the site and extra VISY staff
were called on to help process the huge volume of

waste delivered.
Mayor Asfour urged residents to keep aside any
further electronic waste for
Council’s next E-waste collection.
Chairman of Council’s Waste
Taskforce Clr Alex Kuskoff
said: “This year Council
set the record for the biggest E-waste collection ever
and I hope next time will be
an even greater success. I
thank all staff who worked
hard on the day.”
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NSW POLICE FORCE’S 150TH ANNIVERSARY

Glenn Brookes MP, on thursday visited the Revesby Police

Member for East Hills,
Glenn Brookes MP, on
thursday visited the
Revesby Police Station to
congratulate local police
officers on this, the 150th
anniversary of the NSW
Police Force.
Mr. Brookes was greeted
at the Station by Bankstown Local Area Commander, Superintendent
David Eardley, who introduced him to the officers
on duty.
“Today is a significant
and historic day for all police officers in NSW.” Mr.
Brookes said.
“Since Saturday 1 March
1862 the men and women
of the New South Wales
Police Force have bravely
and with honour put their
lives on the line, each and
every day, to keep us all
safe.”
“Parades and accolades

COLLAPSED budget airline
Air Australia owes creditors
up to $90 million, and employees will not recoup all
the wages they are owed.
Administrators for the airline met about 100 creditors
at The Greek Club in Brisbane today.
The meeting heard a federal
government scheme would
cover some of the 300-plus
employees’ unpaid wages, but limited payouts to
$118,000.
Only $5 million of the $8
million owed in unpaid
wages would be paid by the
scheme.
Mark Korda, a partner at administrator KordaMentha,
told reporters the return to
creditors was likely to “be
nil’’.
“Our prognosis is the airline is not saleable, but we
have had four expressions
of interest for the sale of
the engineer business,’’ Mr
Korda said.
“Because the company
leases its buildings, leases
its planes, leases its equipment, you don’t have a lot
of assets.
“There’s not a lot to sell.’’

cannot sufficiently express the gratitude that
this community owes to
the NSW Police.”
During a small ceremony
held in the car park of the
Station, Mr. Brookes presented Superintendent
David Eardley with a gift
of fruit for his officers
and extended a heartfelt
thanks and congratulations on behalf of the
community of the East
Hills Electorate.
“Throughout 2012, everyone should reflect on the
honour the bravery and
remember the sacrifices
of police officers both
past and present.” Glenn
Brookes said
Mr. Brookes spent more
than half an hour at the
Station chatting with Superintendent Eardley and THE former prime minister
other officers about local Paul Keating has warned
policing issues.
James Packer that his
planned hotel and casino
complex at Barangaroo
should not be built on an
cabinet ministers, in- area earmarked for public
cluding Defence Minister open space.
Stephen Smith - who is Mr Keating, a former chairwidely tipped to return to man of the Barangaroo
the foreign affairs role - Design Excellence Review
were opposed to Mr Carr Panel, met Mr Packer yesterbeing considered for the day to discuss his proposal,
under which a new high
ministry.
Asked whether he be- rise, six-star hotel would be
lieved other ministers constructed in the middle of
were involved in leaking the 22-hectare development
the Carr talks to the me- site.
dia, Mr Shorten said, «I In a statement released last
don>t believe that at all.» night, Mr Keating said he
had taken Mr Packer through
Mr Shorten said the Sen- the history of the Barangaate vacancy, which has roo site and its design prinbeen declined by Mr Carr, ciples.
would be filled by the He’s been warned ... James
NSW Labor Party in ac- Packer. Photo: Jason South
cordance with century- ‘I told him that the principal
civic dividend from the projold practice.

Shorten <unaware> of Carr Senate talks

LABOR powerbroker Bill
Shorten says he was unaware of talks between
Prime Minister Julia Gillard and former NSW
premier Bob Carr about a
Senate vacancy.
Ms Gillard rang Mr Carr on
Monday to discuss filling
the vacancy caused by
the resignation of Senator Mark Arbib, but insists
she did not offer the job
of foreign affairs minister
vacated by Kevin Rudd.
«I had no idea of any of
the discussions going
on,» Mr Shorten said in
Canberra on thursday.
Unconfirmed reports today suggested senior

Budget airline Air Austra- Sydney desalination
lia owes up to $90 million plant will halve outHe said $1 million could be
made from the assets.
“There may be some return
on (staff’s) superannuation,
but we are not certain yet,’’
he said.
ANZ, the biggest creditor,
was owed more than $20
million.
Other creditors included
aeroplane lessors, catering
companies, cargo companies, spare-parts suppliers
and maintenance companies.
Air Australia founder and
chief executive Michael
James, who has gone to
ground since the collapse,
did not attend the meeting.
Mr Korda told creditors the
company would most likely
go into liquidation.
Air Australia was previously known as Strategic
Airlines but relaunched in
November 2011 to cash in
on under-serviced routes.
“I think their strategy was
to start up a low-cost airline
and in my experience that
is a very difficult undertaking,’’ Mr Korda said.
Thousands of passengers
were stranded when the airline collapsed this month.

put due to rain

SYDNEY’S desalination
plant will halve its output
after calls for it to be shut
down because of heavy
rain.
The NSW government has
faced calls to mothball
the plant at Kurnell, with
the Warragamba Dam expected to spill this week.
NSW Premier Barry
O’Farrell earlier on
wednesday said a “stupid
contract” entered into by
the former Labor government tied the state to a
two-year proving period,
which meant the plant
could not be shut down.
But Finance Minister Greg
Pearce later announced
the Sydney Desalination
Plant, owned by the government and operated by
private contractor Veolia,
had decided to slash its
output from 90 megalitres
a day to 45 megalitres.
The amount of water is
the lowest the plant can

“practically produce”,
and follows a cut to supply in December from 250
megalitres a day.
“I welcome the reduction,
given rising dam levels,”
Mr Pearce said in a statement.
“The deal negotiated by
Labor locked us into an
arrangement under which
the operators of the plant
had discretion to run it
at full capacity for two
years, leaving us having
to pay the same amount
regardless.”
However, Mr Pearce said
shutting down the plant
was not a responsible
outcome.
“Shutting it down entirely
would potentially shift any
liability for any defects
under its construction
to the state government,
and ultimately taxpayers, for the duration of its
concession period,” he
said.

Keating warns Packer over casino site plan
ect was its near 60 per cent
public open space … and that
I regarded the public amenity of these lands as inviolate,’ Mr Keating said.
He said Mr Packer told him
Crown proposed to include
two or three floors of gaming tables within the hotel,
but that it would otherwise
‘present as any hotel building would’ because the rest
would be for bedrooms or
apartments.
However, Mr Keating advised he would need to negotiate with Lend Lease to
build the hotel in the southern precinct of Barangaroo,
which it controls under a 99year lease.
He told Mr Packer he believed no major hotel “could
or should be built” north of
the area under contract to
Lend Lease. “And to be clear
about it, that no major hotel
should be built in what is

now reserved as public open
space,” Mr Keating said.
He said Mr Packer “respected that view but to the extent that Lend Lease failed
to reach an agreement with
him, he was commercially
bound to press for an alternative hotel site which may
devolve to those lands, or
part of those lands, currently
earmarked for theatres and
entertainment within the Barangaroo Centre precinct”.
Their meeting followed criticism of the plan by the lord
mayor of Sydney, Clover
Moore, as a “clumsy Dubaistyle hotel with a new megacasino right in the middle of
Barangaroo Central” which
is reserved for civic, education and recreational use.
Mr Packer>s company,
Crown Limited, has applied
to the Casino, Liquor and
Gaming Control Authority
for permission to increase its

stake in Echo Entertainment,
which owns the Star casino,
to above 10 per cent.
Crown is hoping to gain control of Echo, which holds the
rights to operate Sydney>s
only casino until 2019, and
use its licence to open the
new casino site at Barangaroo to target the Asian high
roller market.
The Premier, Barry O’Farrell,
has agreed to be briefed on
Mr Packer’s proposal. “Any
premier would be a mug if
people are saying we want
to invest a billion dollars
in NSW not to at least hear
those proponents out,” he
told ABC radio.
“There are a whole range of
regulatory hurdles that Mr
Packer’s company would
have to go through … that
are decided at arms’ length
from government before any
of this comes to government
for a decision.”
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Julia Gillard pressed to reveal the offer made
to Bob Carr as he sought to fill Senate seat

Julia Gillard has come under opposition attack over reports she offered the foreign affairs portfolio to former NSW premier Bob
Carr. Picture: Kym Smith Source: The Australian

JULIA Gillard has refused
to rule out in parliament
that she offered the foreign affairs ministry to
former NSW premier Bob
Carr, despite earlier denying the story outside
the chamber.
Mr Carr confirmed to
The Australian Online on
wednesday that he was
offered the plum portfolio
if he took up Mark Arbib’s
soon-to-be vacant Senate seat.
The Australian reported
today that senior ministers told the Prime Minister she could not proceed
with the offer because
the foreign affairs post,
vacated by Kevin Rudd
last week, must go to
Stephen Smith or Simon
Crean.
Ms Gillard told reporters
earlier today that: “The
story that’s on the front
page of The Australian
newspaper today is completely untrue.”
But she declined to repeat the denial on the
floor of parliament under
questioning by Opposition Leader Tony Abbott,
who later demanded she
fully explain what had
happened.
JULIA Gillard was forced
to withdraw an offer to
make Bob Carr her foreign affairs minister after senior ministers rebelled.
THE authority conferred
on Julia Gillard through
her crushing victory over

Andrew Wilkie withdraws guaranteed support for pokie reforms

Former NSW premier Bob Carr has confirmed
he was offered a Senate seat and the foreign
affairs portfolio. Picture: Jane Dempster
Source: The Australian

Kevin Rudd has lasted
less than 24 hours.
“As I said publicly beyond the chamber of this
parliament, let me say
within the chamber of
this parliament, I am not
going to be speculating
on the reshuffle,” she
said.
“I will announce it then
everybody can see it and
judge it as they see fit.”
Ms Gillard told Mr Abbott
that he should not believe everything he read
in the papers, but refused
to clarify her remarks.
Earlier, Ms Gillard appeared to reject the suggestion that she would
take orders from her ministers on whom the post
would go to.
“Let me make this very
clear - of course my door
is open to talk to people
as I work my way through
the reshuffle. But the decisions are mine and I’ll
make them,” she told reporters.
The Australian Online
spoke to Mr Carr about
the offer in person today.
He confirmed a formal offer was made after Senator Arbib stood down.
“Yes,” he said, when
asked directly if he was
offered the foreign ministry after Senator Arbib
stood down on Monday.
Asked about the intervention of senior ministers in
the plan, Mr Carr said: “I
was not aware that any
did, so I’m very relaxed.”

Party sources said Senator Arbib’s resignation
had been unexpected,
but when it occurred Mr
Carr’s name was one
of the first that came to
mind to fill the casual
Senate vacancy.
Mr Carr issued a statement yesterday saying
he was “not pursuing”
the vacant Senate seat.
Mr Abbott demanded a
suspension of standing
orders after question
time today to demand a
full explanation from Ms
Gillard
“In trying and in failing
to have Bob Carr made
the next foreign minister
of Australia, the Prime
Minister has been bullied, beaten and leaked
against by the faceless
men who are running the
Labor Party and controlling this government,” he
said.
Mr Abbott said Ms Gillard
“looked like a lawyer with
a bad brief - shifty, evasive and dishonest”.
He said it was clear NSW
Labor secretary Sam
Dastyari spoke to Ms
Gillard to urge her to appoint Mr Carr to Mr Arbib’s Senate spot.
“Now on Monday evening, the Prime Minister
called Bob Carr, several
times, to offer him the
foreign ministership of
Australia.
“If this isn’t right, let the
Prime Minister come in
here and explain it.”

Andrew Wilkie said Julia Gillard had to fix problems with poker machine reform legislation. Picture: Kym Smith Source: The Australian

INDEPENDENT MP Andrew Wilkie has withdrawn his guaranteed
support for Labor’s
poker machine reforms,
threatening to scuttle
the ACT trial unless the
government bows to his
demands.
In a move which puts
the government’s watered down legislation at
risk, Mr Wilkie today said
Prime Minister Julia Gillard had to fix problems
with the 12-month trial of
preset betting limits starting next year or legislate
$1 maximum bet limits
for poker machines.
Ms Gillard had decided
to go with a trial of preset betting limits on poker machines instead of
pushing ahead with the
technology because she
said she could get that
through the parliament.
But the Greens have also
confirmed their support
is not guaranteed, with
the government now believing the laws are one
vote short and “at risk”
of failing over.

Independent MP Rob
Oakeshott told the National Press Club he was
“more than likely to support” the package while
fellow
crossbencher
Tony Windsor reaffirmed
his intention to support
it.
Mr Wilkie earlier said
there were serious concerns about the trial because punters could still
gamble in nearby NSW
towns, the trial length
was too short to provide
an accurate picture and
there was a conflict of
interest risk because Labor-linked clubs were receiving taxpayer funds.
“Grow a backbone
Prime Minister and say
‘no more’ to the $12bn
pokies industry and the
dreadful harm they inflict
on hundreds of thousand
of Australians,” Mr Wilkie
said.
“Because if you can’t
stand for that, then what
do you stand for?”
But Families Minister
Jenny Macklin zeroed in
on Mr Wilkie’s previous

commitment to the trial
on January 21 when he
said he would support
the trial.
“I am extremely concerned that the Member
for Denison, Andrew
Wilkie, has today put
national poker machine
reform at risk, moving
away from his previous
support for the Government’s legislation,” she
said.
“I urge Mr Wilkie not to
block genuine, long-lasting reforms that will help
problem gamblers and
their families.”
The Greens have also
insisted their support
is not guaranteed, with
gambling spokesman
Richard Di Natale saying
the trial was a “veneer of
action’’ and could put reform back years.
He said the party would
try to amend the laws to
add $1 bet limits.
“Greens support for the
Governments
pokies
legislation in its current
form is not guaranteed,’’
Senator Di Natale said.
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Beirut Hellenic Bank celebrates
Kogarah Open Day

Nancy Chrysanthakopoulos, Mr James Wakim, Mr Soteris
Hadjikyriacou, Mr Kevin Joseph with customers

Beirut Hellenic Bank customers and guests
were treated to a warm function during the
Bank’s Kogarah branch Open Day last week.
In attendance was Mr James Wakim, MD
& CEO, Mr Nick Pappas, Chairman of the
Bank’s Board along with other members of
the Bank’s senior management team.
Mr James Wakim offered an olive tree to
Kogarah’s Mayor, Clr Nickolas Varvaris, as
a symbolic gift of the special relationship
linking both the Greek, Lebanese and wider

Nancy Chrysanthakopoulos, Mr James Wakim,
Mr Mark Coure MP, CR Nickolas Varvaris and Mr
Soteris Hadjikyriacou

Australian communities the Bank embodies
and services with superior products
and personal bonds between staff and
customers.
Clr Nickolas Varvaris, who offered Mr Wakim
a gift on behalf of Kogarah City Council,
expressed his admiration to the successful
path that Beirut Hellenic Bank has had,
growing every day from strength to strength
and for being a multicultural Bank operating
in the Kogarah area. Also, Mr Mark Coure

Mr James Wakim, CEO & MD,
offering an olive tree to CR Nickolas
Varvaris, Mayor of Kogarah

MP conveyed his pleasure in sharing such a
special day with Beirut Hellenic Bank.
The Bank’s latest initiative to increase its
range of services offered to its customers is
the addition of Allianz Insurance products.
Beirut Hellenic Bank celebrates its 1st
anniversary on February 28th 2012 and thanks
all its new and existing customers for their
continuous support and each contribution
provided to help build the success of the
Bank across Australia.

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند
PANDIT - BABA GURUJI

،املشاكل الجنسية
،املشاكل العائلية
، الطالق،قضايا املحاكم
 املس، االحباط،الهجرة
والتأثري الشيطاني
وغري ذلك

For the first time in Melbourne

:أقرتاحات وحلول لـ

، الزواج،الحب
 أرقام،التعليم
، مجال العمل،الحظ
 مشاكل،املرض
األزواج
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