
 

 

 The Weekly Supplement (2011أثر٠ً  22)اٌٍّؾك األضجٛػٟ  
 (١ٔٛ٠2011ٛ  11) اٌٍّؾك األضجٛػٟ

The Weekly Supplement /june 17/2011 

: ػّرٚ ِٛضٝ

ثبثٟ ض١ىْٛ 

ِفزٛؽبً إذا 

فسد 

 .. ثبٌرئبضخ

ٚاٌطبؽخ غ١ر 

عب٘سح 

ٌالٔزخبثبد 

 اٌجرٌّب١ٔخ 



 

 

The Weekly Supplement                                                            2011-06-17      –اٌٍّؾك األضجٛػٟ     -                                                 

                             

ثبثٟ ض١ىْٛ ِفزٛؽبً إذا فسد : ػّرٚ ِٛضٝ

 .. ثبٌرئبضخ

 ٚاٌطبؽخ غ١ر عب٘سح ٌالٔزخبثبد اٌجرٌّب١ٔخ 
 

 

لخنيٍنعنخل لعنيً خديلعَسٗلٍ٘ظٚ لأٍِٞ

لحىنَنسنلنَنول لٗحىنَنس نر حىدٗهلحىعسحنٞنخ 

لحنلنأخنٞنول ىسايظخلحىدَٖ٘زٝخ لٍ يىنرنلنٔ

لحنعندل لٍني لئىنٚ لحىنرنسىنَنيّنٞنخ حيّلرنيحنيت

لحىعنيزنخل حيّلريحيتلحىسايظٞخ لٗ يهلئُ

لمنيٍنو ل لح نننو لخنيٕنصة حىَصسٝخلغٞس

لحننسحٍننحل لمننلننيحننخ لٝننلننٞننر لي لحىنن٘ ننا ٗأُ

لحىنَن٘حطنْنٞنِل لٗئ نْنيع حألزصحأللحىددٝدة

 .حييّضَيًلىٖي

:لٗأضيفلٍ٘ظٚ لفٜلىقيألحىَ ل٘ذلٍعلأعضي لّييٛلحىدصٝسة لٍعي لحىثتثي 

لحنعندل»  خَٞعْيلّ عسلحأّْيلَّسلحَسزيخلحىلريضلمرٞسةلَٗٝنِلأُلتنُ٘لطرٞعنٞنخ

لٍنِلل52ث٘زةل لحىنننثنٞنس ْٝيٝس لٗحىسحٞعلحىعسحٜ لٗحىَصسٛلحص خلخيصخ لحنٔ

 .»حىع٘حاقلٗحىسٝيذ لىنْٔلفٚلحىَضَُ٘لٝإيٙلئىٚلحى ع٘زلحييزتٞيذ

ٗ يهلئُلْٕيكلّ٘علٍِلحيىلريضلحِٞلحىَصسِٝٞ لز٘هلئخسح لحيّلريحيت لأٗل

ٍسصيخلحىنسأٛلٍنْنقنعنَنخل» مليحخلحىدظل٘ز لٗأَٖٝيلأٗىٚلٍِلحٟخس لٗأضيفل

ز٘هلذىل لٗأزٙلأُلّْلر لحىساٞطلأٗيهلثٌلٝدع٘لحىساٞطليّلنرنيحنيتلىندنْنٔل

لحىنسانٞنط لٍنِ لأٛلتندخنو ليُٗ لطن٘حانفلحىنَندنلنَنع  لخنَنٞنع  ل« تأظٞعٞخلٍنِ

لفنٜل» :للٍعل سيح ئذحلميّالْٕيكلأغيرٞخلت يى لحيىدظل٘زلحُٟلفنتلغضنيضنخ

 .»ذىل

ل لتنسنقنٞنق لعنينٚ لٕٗنٚلل3ٗأ يزلٍ٘ظٚلئىٚلأّٔلٝد لحىعَنو لزانٞنعنٞنخ  حنْن٘ي

لٍنْنيل» :للحىدَٝقسحطٞخلٗحىلَْٞخ لٗحسصتذ لٗأضيف لتنقنلنضنٜ ّسِلفنٜلزنيىنخ

يلّس٘لحىلَْٞخ لىلسقٞقلحيظلقسحزلفٜلٍصس لٗأزٙلأّٔلىٞطلٍِل حىلسسكلظسٝعه

لٗىنٞنطلٍنِل لىنٖني  لفنيى نعن لخنيٕنص حىَصيسخلتأخٞولحىَسزيخلحىدَٝنقنسحطنٞنخ 

 .»حىَصيسخلأُلٝنُ٘لْٕيكلٍديعيهلزايظٞيهلحديهلٍِلحىساٞط

ل» ٗ يهلٍ٘ظٚلئُل  ٛ لىند ٍصسلتسليجلئىٚلخ خلح لصييٝخلٗحضسخ لٗأعلقدلأُ

لتن ن٘ٝنسل لتنرنص ٍ سٗعيهلطَ٘زيهلٗخٞدحهلفٜلٕرحلحى أُ لٍٗ سٗعيتلأخسٙ

لىنلنصنرنرل لحىضنيزحنخ حىلعيٌٞلٗحىَْ٘لحىعنيّٜ لحسٞللّس٘هلٕرٓلحىق٘ةلحىرن نسٝنخ

لٗأضنيف»حّ ت خلخدٝدةلٗخٞدةلحعدلئعدحيٕيلٗتدزٝرٖني لفن٘شٛل» :لل  فنٚلزنيه

يلألٙلٍ٘حطِلىدٝٔل ن٘ٙ  .»حَْص لحىسايظخلظٞنُ٘لحيحٜلٍ ل٘زه

ٝد لأُلْٝلٖٚلتسنٌلحى سطخلفٜلحى ع  ل» :للٗز٘هليٗزلحى سطخل يهلٍ٘ظٚ

حعدلأُلأصرسالفٜلخدٍخلحى ع  لمَيلٝد لحىلسمٞصلعيٚلزفعلم ي ةلضرنيطل

حى سطخ لٗتدٖٞصٌٕلح نولٝدعيٌٖلَٝيزظُ٘لعَيٌٖليُٗلحىلعسقلىيَن٘حطنِل

 .»حى سٝف

 ػٍٟ اٌ ٠ٓ ٘الي ِٓ اٌىطت غ١ر اٌّمرٚع. إخالء ضج١ً  

  أثٕبء أثبظخ ٚلؼٛا ػٍٟ إلرا د ٌٍىمف ػٓ ؽطبثبرُٙ

عيٜلحىدِٝلٕتهل.ل سزلحىَعل يزلعيصٌلحىدٕ٘سٛلٍعيعدلٗشٝسلحىعدهلى اُ٘لخٖيشلحىنع لغٞسلحىَ سٗعلحخت لظرٞولي

حيظليذلحنيٞخلحي لصييلٗحىعيً٘لحىعٞيظٞخلٗعض٘لحٍيّخلحىعٞيظيتلحيىسصأللحى٘طْٜلحىَْسولحعدلحُلتٌلظإحىٔلز٘هلٍصييزل

ثسٗتٔلٗتٌلحىل٘ ٞعلعيٜلح سحزحتلحيىيعيتلحىعسحٞخلٗحيّديٞصٝخلٗحى سّعٞخلىين فلعِلظسٝخلحىسعيحيتلحيىرْ٘كلحيىدحخول

 .لٗحىريزج

 .لٗظ٘فلٝعلنَولحىدٖيشلتسقٞقيتٔلٍعٔلختهلأٝيًلعيٜلض٘ لٗزٗيلتقيزٝسلتسسٝيتلحىدٖيشلحىس يحٜ

حظلَعلحىدٖيشلئىٜلمَيهلفَٖٜلزاٞطلخٖيشلحىعسفخلحىعٞيزٞخلحَيزْٝيلٗعْيٝيتلٍسَدلطيٕسلٍدٝسةلحيٍتكلحَسيفمخلحى ًٞ٘ل

 .لز٘هلٍيلحذحلميّالحى ٞتتلٗحيزحضٜل دلآىالئىٜلحىسحزولمَيهلحى يذىٜلح سٝقلٍ سٗعلٍِلعدٍٔ

ٗحظلَعلحىدٖيشلئىٜلححْٜلأٍِٞلححيظخلٗشٝسلحىصزحعخلحألظرقلٗتٌلظإحىَٖيلز٘هلٍصييزلثسٗحتَٖيلٗعَيلحذحلميّال دلآىالحىَٖٞيل

ٗٗ عيلعيٜلح سحزحتلحيىيعيتلحىعسحٞخلٗحيّديٞصٝخلٗحى سّعٞخلىين فلعِلظسٝخلزعيحيتَٖيلحيىرْ٘كل.لٍِلٗحىدَٕيلٍِلعدٍٔ

 .لحيىدحخولٗحىريزج

 ل اش ػٓ أ ٚاػ اٌمٙ اء فٟ ضٛ ٠ب

حزل ولفٜلميتدزحاٞخلحىَريصلفٜلٍّ٘لسٝيهلحقدحضلتسأظٔلحىَ سحُلئحسحٌٕٞلئحسحٌٕٞلًٝ٘ل

حألزدلٍِلحألظر٘علحىَيضٜلحيىصتةلعِلحزٗحذلحى ٖدح لفٜلظ٘زٝيلزضسٓلعديلمرٞسل

 .خدحلٍِلحىَ٘حطِْٞلحىع٘زِٝٞلٗحىعسأل

ٝرمسلأُلميتدزحاٞخلحىَريصلميّال دلأ يٍالفٜلحىعيحقل دحظيلهلىيصتةلعِلأزٗحذل ٖدح ل

 .لمْٞعخلحىقدْٝعِٞلفٜلحألظنْدزٝخ

ٗ دلفإخاالح٘خ٘يلحىعٞدةلٍٞسّيلحىص٘فيّٞخلفٜلحىقدحضلأٝضيلٗتٌلئخسح لأزييٝللٍعلمول

ٍِلحىَ سحُلئحسحٌٕٞلئحسحٌٕٞلٗحىعٞدةلٍٞسّيلحىص٘فيّٞخلٗحألخالخيمٜلٗأذٝعالًٝ٘ل

ٗفٜلحىص٘زلىق يتلٍِلحىقدحضل.لحىثتثي لٍِلٕرحلحألظر٘علفٜلئذحعخلص٘تلٍصسلحنْدح

 .ًٝ٘لحألزد

 المطالبة بإطالق سراح كندي مسجون في لبنان 

طمب عضو مجمس العموم عن الحزب الميبرالي المعارض دومينيك 
المحافظين التدّخل إلطالق سراح مزارع البطاطا ىانك للوبالن من حكومة

تيبير الرابعة واألربعين وىو من مقاطعة للويبمغ.تيبير من سجنو في لبنان
دخولو إلى لبنان قبل نحو للنيو برونزويك في الشرق الكندي وُأوقف عند

بناًء عمى (إنتربول)ثالثة أشير بموجب مذّكرة صادرة عن البوليس الدولي 
الكندي للوتّتيم السمطات الجزائرّية المزارع.  طمب من الحكومة الجزائرّية

بأّنو أرسل إلى الجزائر شحنة من البطاطا قسم منيا مصاب بأحد 
جيتيا أّكدت وزيرة الدولة لمشؤون الخارجّية في الحكومة للمن.األمراض

أّن تيبير يحصل عمى دعم متواصل من للالفدرالّية ديان أبمونتشي
 .أسرتو ومحاميولالسمطات الكندّية وأّن الحكومة عمى تواصل مع
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