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La Profiterole Patisserie

246 Guildford Road Guildford
Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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 ella Rouge Beautyالوحيدة يف اسرتاليا اليت لديها تقنية جراحة جتميل الوجه باالشعة

(التفاصيل ص )17-16

اهلريالد"» :فزنا باكثر من  30جائزة ونعترب جائزة املصاحل االثنية لعام  2009وسام فخر للجالية
علي محود لـ "«اهلريالد
هل تتسلل السفارة األمريكية إىل قوى األمن من خالل «هبة»؟

 ..وأخرياً أُلقيت الكرة البلدية على اجمللس

جرعة
احلكومة
أحلقت
التعيينات يف اهليئات
تعيني
جبرعة
الرقابية
يف جلنة الرقابة على
املصارف ،وبإعالن والدة
مشروع قانون االنتخابات
واالختيارية،
البلدية
لتلقي كرة البلديات يف
ملعب جملس النواب ،يف
وقت برزت فيه معطيات
جديدة حول طلب السفارة
بريوت
يف
األمريكية

تزويدها ببيانات تفصيلية
حول قطاع االتصاالت
يف لبنان ،ستشكل بندًا
أساسيًا يف جدول أعمال
جلنة اإلعالم واالتصاالت
األربعاء املقبل.
سياسيًا ،أعطت احلكومة
إشارة إضافية إىل عزمها
إجراء االنتخابات البلدية قبل
نهاية الربيع وحلول موسم
واالصطياف،
السياحة
جتلت يف إعطاء مشروع

القانون البلدي «صفة
االستعجال» ،ما يعين
وضعه تلقائيًا على سكة
اجمللسية،
األولويات
األمر الذي يوجب احالته
فورًا إىل اللجنة النيابية
املختصة للبت به يف مهلة
أقصاها أسبوعان ،حتتسب
من تاريخ طرح املشروع
على اجمللس ،على أن
حيال بعدها إىل اهليئة
العامة إلقراره ،ويفرتض

الوكيل الثاني ملنتجات زين االتات

مطلوب عمال

Herbal Beauty & Clinic

منتجات اعشاب 100%
خسارة
الوزن،
حتسني
البشرة،
تساقط
الشعر،

للعمل لدى ألبان
وأجبان شتورة

التخلص من الشعر غري املرغوب فيه ،معاجلة باالعشاب
المراض اجللد،
اكسسوارات مستوردة من اخلارج بأسعار مهاودة

لدينا منتجات البحر امليت وGreen Coffee 800

نفتح من االثنني حتى السبت من  10:00صباحا حتى  5:00بعد الظهر

Face treatments, Weight Loss, Body Care, Breast
Creams, Hair loss Treatments, Dietary Supplements,
Medicinal herbal Treatments, Eczema/Psoriasis Creams,
Permanent Hair Removal Creams, Body Detox, Lipo
!!!Massage, Endermologie and much more

Ph: 02 9897 0469
Shop 2/ 47 -49, South St Granville 2142

الدوام من  6:00صباحاً
حتى  2:00بعد الظهر

لالتصال:
0400 426 966

بناء على ذلك أن حيال
إىل جلان الدفاع والبلديات
واإلدارة والعدل واملال
واملوازنة.
املشروع
إقرار
وجاء
يف
النهائية
بصورته
جلسة حكومية سريعة يف
استمرت
القصر اجلمهوري،
ّ
اقل من ساعة ونصف

الساعة ،واستهلت بتعيني
أعضاء هيئة الرقابة على
املصارف ،يف اقل من
ربع ساعة ،وباإلمجاع ،ما
خال بعض املالحظات اليت
أبداها بعض الوزراء لناحية
بالتفرغ
إلزام أعضاء اهليئة
ّ
للهيئة وليس ألي عمل
(التتمة ص )21
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القى تفجريان انتحاريان
يف بغداد بظالهلما على
االجواء االنتخابية وسري
عملية االقرتاع اخلاص
بقوات اجليش والشرطة
والسجناء واملرضى اليت

سبقت عملية االقرتاع العام
يف السابع من الشهر
اجلاري ،حيث قتل 14
شخصا واصيب عشرات
آخرون أمس االول ،على
(التتمة ص )21

باراك يصادق على بناء أكثر من  100وحدة استيطانية

عريقات غري متفائل بنجاح املفاوضات

على الرغم من قرار
العربية
املتابعة
جلنة
االربعاء املوافقة على بدء
املفاوضات غري املباشرة

التحرير
منظمة
بني
وإسرائيل،
الفلسطينية
دائرة
رئيس
أعرب
(التتمة ص )21
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ص طاولة احلوار الوطين قي
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والسالح الفلسطيين يف لبنان!
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بغداد :هجمات دامية خالل اقرتاع
القوى األمنية واملرضى والسجناء

قة

انطونيوس بو رزق

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

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

تنعقد يوم الثالثاء املقبل طاولة احلوار الوطين يف
بعبدا حيث جيلس حوهلا عشرون شخصية ميثلون
الغالبية العظمى من شرائح الشعب اللبناني.
ولعل أبرز بند على هذه الطاولة ،حتى ال نقول البند
شبه الوحيد بالنسبة للبعض ،سيكون موضوع سالح
حزب اهلل وكيفية اجياد حل هلذا السالح.
(التتمة ص )2
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Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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مقاالت

هل يقبل حزب اهلل برتك امللف االقتصادي للحريري؟

ابراهيم األمني

سبق لألمني العام حلزب اهلل ،السيد حسن نصر اهلل ،أن دعا يف موقف
سياسي إىل استعادة العالقة اليت كانت قائمة بني املقاومة ورئيس
حيد املقاومة
احلكومة الراحل رفيق احلريري .وهي عالقة وفرت تفاهمًا ّ
عن السجال الداخلي يف مقابل ابتعاد حزب اهلل عن تفاصيل داخلية
من النوع الذي كان احلريري يرى فيه تعطي ًال لعمل حكومته .وقد
تلقى كثريون كالم نصر اهلل على أنه حماولة لنيل تغطية وتفويض
من احلكومة وفريق  14آذار بإدارة ملف الصراع مع إسرائيل من دون
مشاركة اآلخرين .وردت جهات كثرية ،أساسها الفريق املسيحي يف
 14آذار وشارك فيها نواب يف تيار «املستقبل» ،بأن هذه املعادلة
مل تعد موجودة وغري قابلة للعيش من جديد .وذهب البعض إىل حد
اعتبار دعوة نصر اهلل هذه مبثابة رغبة يف إعادة عقارب الساعة إىل
الوراء.
بعد تأليف احلكومة ،تراجع كالم تيار «املستقبل» واملقربني من
الرئيس سعد احلريري عن سالح املقاومة .كذلك انطلق نقاش كان
متوقفًا منذ فرتة طويلة بني احلريري وحزب اهلل .وعقدت هلذه الغاية
جمموعة من اللقاءات بينه وبني املعاون السياسي للسيد نصر اهلل،
احلاج حسني اخلليل ،تناولت أمورًا خمتلفة ختص العالقات الثنائية
وعمل احلكومة وملفات أخرى.
ِ
خيف احلريري تعامله مع ملف سالح املقاومة
يف هذه النقاشات ،مل
بواقعية شديدة .وذكر مرات عديدة أنه يعرف أن املقاومة تتوىل األمر،
لكنه يأمل املزيد من احلكمة وعدم منح أسرائيل أي ذرائع .وعندما
وصلت األمور إىل مناقشة ملفات تفصيلية ختص عمل احلكومة ،حاول
احلريري العودة إىل معادلة نصر اهلل الشهرية .فقال على طريقته:
اذهبوا واقصفوا بصوارخيكم ولن نتدخل ،ولكن اتركونا نعمل على
تسيري أمور احلكومة.
كان احلريري واضحًا لناحية استخدامه هذه الرسالة يف معرض نقاش
اخلطة االقتصادية للحكومة ،وهو الذي ملس يف مناقشات جملس
الوزراء أن فريق املعارضة عمومًا لديه حتفظات ومالحظات .ومع
أن وزراء التيار الوطين احلر كانوا األوضح يف التصدي هلذا األمر،
فإن احلريري مل يلتفت إىل وجود شيء من التناغم بني معظم قوى
املعارضة.
قصد الرئيس نبيه بري للتفاهم معه على عدة مواضيع ،وعاد ليقول
«ماش معنا ،وعلينا التفاهم مع
ملقربني منه إن الرئيس بري
ٍ
احلزب» .ليظهر يف وقت الحق أن بري مل يلتزم مبوقف نهائي ،لكنه
صارح حزب اهلل بأنه ال يريد اإلقدام على مواقف من شأنها أن تدفع
احلريري إىل االحتجاج على أن عمله يتعرض للتعطيل .وهو موقف عبرّ
عنه أيضًا النائب وليد جنبالط ،رغم أن األخري مل حيسم موقف كتلته
الوزارية وال النيابية من مشروع املوازنة على وجه اخلصوص .ويبدو،
حبسب أكثر من مصدر ،أن مشكلة جنبالط يف هذا امللف أن احلريري مل
يعرض عليه األمر للتوصل إىل اتفاق ،يف ما بدا أنه إشارة من رئيس
احلكومة إىل عدم استعداده لدفع الثمن يف مقابل تأييد جنبالط خلطته.
لكن احلريري عاد ليعمل تفصيليًا على التوصل إىل تفاهم مع حزب اهلل
من جهة ومع وزراء التيار الوطين احلر من جهة ثانية ،إىل أن وضعت
املوازنة على طاولة البحث ،وتبينّ أن هناك تباينًا جديًا يف النظرة إىل
آلية صرف النفقات املقدرة وإىل طريقة رفع نسبة الواردات بقصد
سد العجز وتوفري فائض يف املوازنة ميكن استخدامه يف سداد جزء
من الدين العام ،علمًا بأن قاعدة البحث انطلقت من تفاهم على أن
احلريري مثله مثل اآلخرين ،ال يريد أن يعاجل األمر من خالل اللجوء
إىل استدانة جديدة كما عرضت وزيرة املال ريا احلسن يف اقرتاحاتها
لتوفري اإليرادات املطلوبة.
لتصب يف الباب نفسه الذي
األكيد أيضًا ،أن أفكار احلريري عادت
ّ
كان معتمدًا أيام والده الراحل أو مع الرئيس فؤاد السنيورة .ومل
يكن هناك من يتوقع أن يقوم سعد بانقالب على والده ومشروعه.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :بتول يزبك
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

وبالتالي ،فإن قاعدة التحصيل الضرييب عند احلريري االبن طابقت ما
كان يرد يف أفكار احلريري األب ،جلهة التوجه إىل العموم من الناس
من دون التمييز بني مداخليهم وأحواهلم ،وذلك من خالل سياسة
ضريبية تستهدف األسهل وتعفي األغنياء من مساهمة منطقية .فصار
احلديث عن رفع ضريبة القيمة املضافة مخس نقاط ،وعن مناقشات
يف بعض الرسوم اليت ختص أكثر الوسائل االستهالكية للجمهور ،مع
حماولة مقايضة الطوائف ومرجعياتها باإلنفاق العام الذي قام سابقًا
من دون األخذ يف االعتبار مبدأ اإلنفاق االستثماري الذي من شأنه
تعزيز قطاعات العمل ،وبالتالي زيادة الواردات.
يف املقابل ،عرض حزب اهلل بدائل من النوع الذي يفرض عمليًا إعادة
النظر بالسياسة النقدية املتبعة من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
من جهة ،ومبا يتيح توزيعًا عاد ًال لألعباء على اجلمهور ،كل حبسب
واقعه .يف هذه احلالة ،من املنطقي التوجه إىل القطاعات اليت تقوم
على عمل ريعي أو مضاربة غري مفهومة ،كما هي احلال يف القطاعني
املصريف والعقاري .أمر رفضه احلريري مباشرة حتت حجة تقليدية
تقول إن «هذه اإلجراءات صعبة ،ومن شأنها إبعاد املستثمرين عن
األسواق اللبنانية وتهديد استقرار سعر اللرية اللبنانية».
مرة جديدة نعود إىل نقاش التسعينيات .لكن هل حقًا حنن أمام معادلة
متنع على حزب اهلل وحلفائه مناقشة اخلطة االقتصادية يف مقابل ترك
ملف املقاومة من دون تدخل؟ األرجح أن هناك من مل ينتبه إىل تغيرّ
الوقائع اللبنانية كثريًا ،وأن واقع الناس املتعب ال حيتمل أي نوع من
املساومات .االختبار مرتوك لأليام.

طاولة احلوار الوطين...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ويف رأينا انه جيب ان يكون على هذه الطاولة بند واحد أحد
ال غري هو موضوع السالح الفلسطيين سواء داخل املخيمات
او خارجها ،اذ ال ميكننا ان ننسى ان هذا السالح كان السبب
املباشر يف اشعال فتيل احلرب اللبنانية ،عفوا ،احلرب على
لبنان.
اننا نستغرب بالفعل كيف جيرؤ البعض على انتقاد سالح
املقاومة واملطالبة بنزعه يف حني ال يأتي على مسألة السالح
داخل املخيمات وحتى خارجها ،واذا أتى على ذكره فانه يذكره
خبجل متناسيا ان هذا السالح هو الذي أشعل فتيل احلرب على
لبنان ،اذ ليس مبقدورنا ان ننسى ان القيادات الفلسطينية
وخاصة منظمة التحرير بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات،
الذي اعلن دون حياء «ان طرق القدس متر يف جونيه»،
كانت متورطة يف املؤامرة الدولية وتعمل على ان يكون لبنان
وطنا بديال للفلسطينيني.
وهنا ال بد ان تقول ان السالح الفلسطيين هو سالح غريب على
أرض لبنان وان اليد اليت حتمله يد غري لبنانية لذلك فان أهدافه
ال ختدم لبنان ال من قريب وال من بعيد ،ال بل قد ُيستعمل
ملؤامرة جديدة على البلد الذي استضاف «القضية».
وحتى يكون هلذا السالح فاعلية وفائدة جيب ان يتم توجيهه حنو
العدو االسرائيلي ،ومن اجل حتقيق هذا اهلدف ينبغي ان ينتقل
لالستعمال يف الضفة الغربية او قطاع غزة.
واذا كان حق الفلسطيين يف محل السالح داخل لبنان ،الذي
شرعه اتفاق
ادى اىل اقامة دويالت داخل الدولة اللبنانية ،قد ّ
نزال وباالمكان ،بل جيب ،نقضه
القاهرة فان هذا االتفاق ليس ُم َ
حيث ان الظروف واحليثيات اليت فرضت توقيعه ،على االقل
بالنسبة للبنان ،قد تغيرّ ت.
اما سالح املقاومة ،الذي قد يكون على عالقة بأهداف اقليمية،
فهو سالح لبناني واالصبع الذي يضغط على الزناد لبناني
ومصلحة لبنان بالنسبة اليه يف املقدمة.
وال ميكن الحد ان يتذرع ان سالح املقاومة قد يكون سببا
العتداء اسرائيلي جديد على لبنان الن االعتداءات االسرائيلية
علينا مل تتوقف منذ اربعينات القرن املاضي اي قبل وجود حزب
اهلل وسالحه بزمن بعيد ،وان ما يردعها اليوم عن القيام بأي
اعتداء هو وجود سالح املقاومة.
تعد
اننا نرى يف هذا السالح عامل ردع السرائيل ،اذ عليها ان ّ
للمئة قبل التفكري يف اي اعتداء جديد على لبنان الن القوة ال
تردعها اال القوة ،وقد أثبت التاريخ فشل مقولة ان «قوة
لبنان يف ضعفه».
اكثر من ذلك ،نرى ان سالح حزب اهلل ال يشكل عامل ردع
السرائيل فقط بل يشكل ايضا عامل منع ألي حل للقضية
الفلسطينية على حساب لبنان من خالل منع توطني الفلسطينيني
فيه.
فهل بامكان املطالبني بنزع سالح حزب اهلل التصدي ملؤامرة
التوطني واحلؤول دون تنفيذها على االرض؟
من هنا نرى انه يلزمنا حوار وطين جامع وشامل بل «طاوالت»
حوار وطين لبحث قضية نزع السالح الفلسطيين يف لبنان او
على االقل ادارته ريثما تصبح الظروف مهيأة لنزعه.

احلكومة االسرتالية تؤيد االرهاب االسرائيلي

بطرس عنداري

متر يف
خيطىء من
ّ
يظن ان العالقات االسرتالية  -االسرائيلية ّ
مرحلة صعبة او دقيقة .لقد سرقت املخابرات االسرائيلية -
املوساد  -جوازات سفر ثالثة من االسرتاليني املقيمني يف
وزورت الصور يف داخلها واستعملتها يف عملية
اسرائيل
ّ
اغتيال احد قادة محاس يف إمارة دبي .وتأكد للعامل امجع ان
رئيس جهاز املوساد التقى رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو
قبل العملية وحصل على مباركة منه .وهذا يعين ان عملية
القتل كانت جرمية مصمم هلا من قبل الدولة االسرائيلية
وقيادتها وهذا ليس جبديد على اسرائيل اليت ارتكبت
عشرات اجلرائم املباشرة ابتداء من وائل زعيرت وغسان
كنفاني يف مطلع السبعينات وحتى حممود املبحوح يف دبي.
اىل جانب هذا ارتكبت اسرائيل عشرات اجملازر اجلماعية
واجتاحت بلدان وعواصم جماورة هلا مبباركة من الواليات
املتحدة وحلفائها ويف طليعتهم اسرتاليا .وللتاريخ نذكر ان
العدوان الثالثي على مصر عام  1956الذي نفذته كل من
اسرائيل وبريطانيا وفرنسا ادانته مجيع دول العامل يف االمم
املتحدة باستثناء دولة واحدة ايدت العدوان هي اسرتاليا.
حتى الواليات املتحدة كانت ضد ذلك العدوان .نعم لقد
ّ
حد
تغريت اسرتاليا بعد ذلك العدوان
ولكنها مل تصل اىل ّ
التمكن من رفع صوتها مستقلة بسياستها اخلارجية ...فقد
ايد جون هاورد االجتياح االمريكي للعراق وشارك فيه عمليا
ّ
ضد القوانني الدولية وقرارات االمم املتحدة ،وجاء كيفن
وحيسن
راد لينهي التورط االسرتالي يف احلرب العدوانية
ّ
صورة بالده قلي ًال .ولكن ذهنية التسامح مع اسرائيل
اصبحت ثقافة سياسية لدى الكثريين يف اسرتاليا وسائر
الدول الغربية .اذا اقدم مقاوم فلسطيين على اطالق النار
على اسرائيلي حيتل ارضه ويتحكم به منذ عشرات السنني
ترتفع االصوات يف واشنطن وكانبريا ولندن وباريس منددة
ضد جندي اختاره اهلل ليزيح
بالعمل «االرهابي الوحشي»
ّ
شعب من ارضه ويستوطن بالده ..وعندما يرتكب الكيان
الصهيوني اجملازر اجلماعية يف جنني وغزة ترتفع االصوات
ذاتها داعية اىل ضبط النفس والرتوي .مل نسمع كلمة
ادانة واحدة من السلطات االسرتالية احتجاجا على عشرات
عمليات االغتيال اليت نفذتها اسرائيل ضد فلسطينيني
وعرب يف اوروبا ولبنان وتونس ،بل نقرأ يف الصحف
دائمًا عن ذكاء رجال املوساد يف خمططاتهم لالغتيال
وارتكاب اجلرائم .كيف ردت احلكومة االسرتالية على جرمية
دبي وتزوير جوازات سفر مواطنني اسرتاليني؟ ..كان الرد
خجو ً
ال وحمصورًا بامتعاض السلطات االسرتالية من تزوير
جوازات السفر االسرتالية ألن ذلك يقلق املواطنني الذين
حيملون جوازات سفر يف اخلارج ...ال ادانة ،ال حتفظ ،ال
اشارة اىل جرمية ختدير حممود املبحوح ثم قتله خنقًا ألن
ذلك جزء من عمليات «مكافحة االرهاب» على الطريقة
تغيب اسرتاليا وامتناعها عن التصويت
«البوشية» .اما
ّ
ّ
على تقرير جلنة «غولدمن» فقد اختذ منذ اسابيع وقبل
املزورة بعشرة ايام
ان يتم الكشف عن قضية اجلوازات
ّ
على االقل وقد نشر خرب القرار االسرتالي باالمتناع عن
التصويت يف صحيفة االسرتاليان يف االسبوع االول من
شهر شباط ونشرته الصحف العربية يف سيدني .وقد ّ
اكد
وزير اخلارجية االسرتالي ستيفن مسيث ان االمتناع عن
املزورة كما اوردت
التصويت ال عالقة له جبوازات السفر
ّ
صحيفة سيدني مورنينغ هريالد يف عدد االثنني اول آذار
احتج رئيس وزراء اسرتاليا على اخرتاق حرمة
 .2010لقد
ّ
جوازات السفر الشخصية وقال انه لن يقبل بعمل مثل هذا
كان منفذه من كان .ان ارتباط اجهزة املخابرات االسرتالية
سرًا وقد تكون
مع االمريكية والربيطانية واالسرائيلية ليست ّ
هلا بعض املنافع فيما يتعلق بسالمة اجملتمع االسرتالي.
ولكن ان ينعكس التعاون االمين ويتحول اىل تبعية سياسية
فهذا امر غري مقبول او معمول به يف دولة ذات سيادة
وعزة وطنية .وخنجل من ان نقول املزيد مكتفني بهذا
القدر من الكالم الننا ندرك ان اجهزة خمابرات عربية تقف
وراءها دول صاحبة تاريخ نضالي تقوم باعمال مشابهة ضد
واحلرية.
الفلسطينيني وضد غريهم من املؤمنني باملقاومة
ّ
اننا مواطنون اسرتاليون وال يسعنا ّ
اال ان نعبرّ عما جيول
يف صدورنا من خيبات وحسرات تتجه حنو املزيد دائما،
كيف ال نتساءل عن صمت اسرتاليا والعامل على السكوت
املريب امام تصرحيات مسؤولني اسرائيليني جتاهر علنًا
بالسعي الدائم الغتيال السيد حسن نصراهلل وغريه من
قادة املقاومة؟
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لبنانيــات

جملس الوزراء يقر مشروع قانون االنتخابات البلدية واالختيارية
معدالً نّ
ويعي رئيس جلنة الرقابة على املصارف وأعضاءها ملدة  5سنوات
«مرت بسالم» جلسة جملس
ّ
الوزراء اخلاصة اليت انعقدت
أمس االول يف قصر بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان وأقر خالهلا التصور
املقرتح حول هيئة اإلشراف على
االنتخابات ومعه إقرار مشروع
قانون اإلصالحات لالنتخابات
البلدية وإحالته على جملس
النواب بصفة معجل مكرر.
كذلك مت تعيني أعضاء جلنة الرقابة
على املصارف وهم :أمني عواد
(ماروني مجعية املصارف) ،منري
اليان (كاثوليكي جلنة الودائع)،
أسامة مكداشي (سنيّ ) ،أمحد
صفا (شيعي) وسامي عازار
(ارثوذكسي) ومجيعهم بناء على
اقرتاح وزيرة املال ريا احلسن،
وهذا ما فتح باب التساؤل عن
طبيعة االتصاالت اليت فصلت
بني جلسيت جملس الوزراء يف
السرايا احلكومية ويف قصر
بعبدا ،مما أفضى إىل هذا
«التوافق».
عن هذا التساءل جتيب مصادر
وزارية بالقول «إنه من املرجح
أن رؤساء الكتل النيابية وضعوا
وزراءهم (املعرتضني يف جلسة
السرايا) قبيل اجللسة يف أجواء
«سياسية» رمبا مل يكونوا على
علم بها ،مما انعكس «بردًا
وسالمًا» داخل جلسة أمس
وخارجها ،علمًا أن رئيس احلكومة
سعد احلريري أكد للمجتمعني
صوابية فتح باب التعيينات الذي
بادر إليه يف جلسة السرايا،
مشددًا على ضرورة االتفاق على
آلية للتعيينات.
وجتدر اإلشارة إىل أن وزير
التنمية اإلدارية حممد فنيش قال
ممازحًا وزير الطاقة جربان باسيل
بعد خروجه من اجللسة« :ما
عذبنا (الوزير باسيل) اليوم
مثل مبارح ،فهو ّ
تعلم وما حكي
اليوم».
وأشارت املصادر إىل أن وزير
العمل بطرس حرب كان من
أبرز املعرتضني على إقرار
هيئة اإلشراف على االنتخابات
على اعتبار أن جتربتها مل تكن
مشجعة خالل االنتخابات النيابية،
يف الوقت الذي ّ
ذكر فيه وزير
الصحة حممد جواد خليفة مبوقف
حركة «أمل» من ضرورة
اعتماد النسبية يف االنتخابات
النيابية املقبلة ،وقد أخذ رئيس
اجلمهورية على عاتقه القيام
جبميع اخلطوات لتحقيق ذلك
بالتعاون مع الكتل النيابية ،وقد
دون ذلك يف حمضر اجللسة.
ّ
وقال وزير الدولة عدنان
السيد حسني لـ»املستقبل»
إن مداخلته عرضت ألهمية
اعتماد آلية للتعيينات اإلدارية
وعدم االكتفاء مبرشح واحد
لكل مركز شاغر ،وذلك على
قاعدة الكفاءة واالختصاص،
وعدم ختصيص أي وظيفة ألي
طائفة تطبيقًا ألحكام الدستور
ووثيقة الوفاق الوطين ،وخلط
األمور بني الطائفية والسياسية
حبيث يصعب انتقاد أي خلل
يف اإلدارة العامة ،وضرورة
التضامن احلكومي للتمكن من
معاجلة أمور املواطنني ،واإلسراع
يف اإلصالح اإلداري بشكل
يؤدي إىل ملء الشواغر خصوصًا
يف حمافظيت البقاع وعكار.
من جهته ،قال وزير الداخلية زياد
بارود« :إن إقرار اإلصالحات

هو خطوة تأسيسية ال بد من
متابعتها يف جملس النواب»،
مبديًا تفاؤله بالتصديق على
اإلصالحات يف جملس النواب.
وحتدث عدد من الوزراء لدى
دخوهلم إىل قاعة جملس الوزراء،
فقال وزير املهجرين أكرم
شهيب« :خالل االنتخابات
صعوبات
برزت
النيابية
وتعقيدات بشأن هيئة اإلشراف
على االنتخابات وسنناقش ما
توصلت إليه اللجنة» .وأشار
إىل وجود «توافق حول جلنة
الرقابة على املصارف اليت سيتم
تعيني أعضائها يف جلسة اليوم
(أمس االول)».
وأوضح الوزير خليفة أن
«جلنة دراسة تصور حول هيئة
اإلشراف على االنتخابات توصلت
إىل صياغة مبدئية السيما حول
املصاريف واإلعالم واإلعالن
االنتخابيني ،ومت حتديد سقف
مالي للوائح ولكنه ليس موحدًا
وخاضع لعدد أعضاء اجمللس
البلدي».
وأعرب وزير التنمية اإلدارية
حممد فنيش عن اعتقاده «بأن
هذه اجللسة ستكون األخرية»،
الفتًا إىل أن «التعيينات ستتم
تباعًا».

أوغاسابيان

بعد اجللسة حتدث وزير اإلعالم
بالوكالة جان اوغاسابيان وتال
املقررات:
«عقد جملس الوزراء جلسة
استثنائية يف قصر بعبدا برئاسة
فخامة رئيس اجلمهورية وحضور
دولة رئيس جملس الوزراء
والسادة الوزراء ،وتغيب عن
اجللسة الوزراء السادة الياس
املر ،طارق مرتي ،سليم الصايغ
وعلي الشامي.
يف مستهل اجللسة ،أكد فخامة
الرئيس ان هيئة احلوار الوطين
سوف تعقد أوىل اجتماعاتها يوم
الثالثاء املقبل يف قصر بعبدا،
وان توقيت إعالن اهليئة كان
العتبارات لبنانية داخلية .كما
أكد ان تعيينات اهليئات الرقابية
باألمس (اول من امس) كانت
ضرورية خصوصًا وأن هذه
اهليئات سوف يكون هلا دور
يف التعيينات اإلدارية ضمن آلية
ستوضع الحقًا ،وهذا األمر كان
له تأثري إجيابي على مصداقية
احلكومة وقدرتها على اإلنتاجية.
من جهته ،أكد دولة رئيس جملس
الوزراء ان تعيينات األمس (اول
من امس) أعطت صدى إجيابيًا
ويتوجب على احلكومة أن تثبت
انها سوف تتابع اجراء التعيينات
على أساس الكفاءة وستقر
آلية التعيينات بأسرع وقت،
وهي ملتزمة بذلك ،وعليها أن
تتحمل مسؤولية ملء الشواغر،
وهذا األمر يؤثر إجيابًا على أداء
اإلدارات.
ثم حبث جملس الوزراء يف
موضوع تعيني رئيس وأعضاء
جلنة الرقابة على املصارف بعد
أن كان وزع يف وقت سابق على
السادة الوزراء السري الذاتية
للمرشحني .وأكدت معالي وزيرة
املال ان األمساء املطروحة تتمتع
بكامل املؤهالت والكفاءات
واخلربات اليت تستوجبها ممارسة
مهامها.
ووافق جملس الوزراء على تعيني
جلنة الرقابة على املصارف ملدة
مخس سنوات على أن تؤلف من

السادة :أسامة مكداشي رئيسًا،
واألعضاء :امحد صفا ،امني عواد
(ممث ًال عن مجيعة املصارف)،
منري ليان (ممث ًال عن مؤسسة
ضمان الودائع) وسامي عازار.
ثم حبث جملس الوزراء يف
مشروع قانون االنتخابات البلدية
وزير
وعرض
واالختيارية،
الداخلية تقرير اللجنة الوزارية
حول األحكام املتعلقة بهيئة
االشراف على االنتخابات ،وبعد
قراءة أخرية ،أقر اجمللس مشروع
قانون االنتخابات وإرساله إىل
اجمللس النيابي بصفة املعجل
استنادًا إىل املادة  58من
الدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون،
أكد دولة رئيس جملس الوزاء
ان املشروع يتضمن أكرب قدر
من االصالحات مل تقدم عليها
أي حكومة يف السابق ،وهي
أخذت حيزًا كبريًا من النقاشات
اإلجيابية ،ونأمل أن يناقش
اجمللس النيابي املشروع بسرعة
مع احملافظة على كل االصالحات
الواردة ،علمًا ان هذا األمر له
تأثري إجيابي على الرأي العام
اللبناني ومصداقية الدولة.
وشدد دولة الرئيس على ان
مثمنًا
االنتخابات سوف جتري،
ّ
عمل احلكومة يف موضوع إعداد
املشروع.
وأخريًا ،أكد فخامة الرئيس
ضرورة إجراء االنتخابات قبل
موسم السياحة ،وهذا األمر يؤثر
إجيابًا على هذا القطاع».

املقررات الرمسية جللسة
جملس الوزراء يف السرايا

وزعت االمانة العامة لرئاسة
جملس الوزراء امس االول،
املقررات الرمسية جللسة جملس
الوزراء اليت عقدت أول من
أمس يف السرايا الكبري برئاسة
الرئيس سعد احلريري وجاءت
على النحو االتي:
ـ املوافقة على طلب رئاسة
جملس الوزراء تعديل قرار
جملس الوزراء رقم  43تاريخ
 2008/12/20املتعلق بتشكيل
جلنة لوضع اسرتاتيجية وطنية
شاملة لالدارة املتكاملة للحدود.
ـ املوافقة على طلب وزارة
توقيع
والتجارة
االقتصاد
اتفاق تعاون بني هيئة الرقابة
على شركات التأمني وصناديق
التعاضد يف اجلمهورية الفرنسية
وجلنة مراقبة هيئات الضمان يف
لبنان على ان تنحصر مفاعيله يف
نطاق شركات الضمان.
ـ املوافقة على طلب وزارة
الدفاع الوطين زيادة خطوط
اهلاتف اخللوية ضمن الشبكة
املقفلة اخلاصة باجليش.
ـ املوافقة على مشروع مرسوم
يرمي إىل إلغاء الرتخيص املعطى
اجلنسية
بإكتساب
للبناني
النيجريية.
ـ املوافقة على طلب وزارة الزراعة
احالة مدير عام التعاونيات على
اهليئة العليا للتأديب.
ـ املوافقة على طلب وزارة
الرتبية والتعليم العالي تسوية
وضع معلمة يف مالك املديرية
العامة للرتبية .
ـ املوافقة على طلب وزارة
الداخلية والبديات تكليف جملس
االمناء واالعمار ترميم واعادة
تاهيل سوق دوما الرتاثي ـ

قضاء البرتون وتأمني االعتماد
الالزم لذلك.
ـ املوافقة على عرض جملس
االمناء واالعمار موضوع تسديد
الضريبة على القيمة املضافة
املتوجبة على اهلبة املالية
املخصصة لتمويل اشغال تأهيل
الواجهة البحرية والساحات العامة
واالشغال الكهربائية عند مدخل
مدينة صيدا التارخيية عند خان
االفرنج ضمن مشروع محاية
االرث الثقايف والتنمية املدينية
وزارة
القرتاح
CHUDوفقًا
املالية.
ـ املوافقة على مشروع مرسوم
يرمي اىل اعطاء سلفة خزينة
بقيمة مليار ومخسماية مليون
لرية لبنانية لصاحل اهليئة املنظمة
لالتصاالت.
ـ املوافقة على طلب وزارة
الشباب والرياضة استضافة
لبنان جمللس وزراء الشباب
ومكتبه
العرب
والرياضة
التنفيذي خالل شهر نيسان من
العام .2010
ـ املوافقة على طلب وزارة الصحة
العامة اعتبار مشاريع العقود مع
املستشفيات اخلاصة والعامة
نافذة من تاريخ .2010/1/1
 1ـ متديد العمل بقرار وزارة
املتعلق
والتجارة
االقتصاد
بالتحديد النهائي وفرض إجراء
وقائي يف شكوى املصبعات
البالستيكية غري التامة الصنع
حتى اخر شهر اذار .
 2ـ الطلب اىل وزير االقتصاد
والتجارة اعداد دراسة شاملة عن
الصناعات اليت ميكن ان تكون
موضوع محاية وفقا لقانون محاية
االنتاج الوطين.
ـ املوافقة على طلب وزارة
الرتبية والتعليم العالي إخالء
البناء العقار رقم  432من منطقة
رمشيا العقارية العائدة ملكيته
للرهبانية املارونية املستأجر
لصاحل مدرسة رمشيا الرمسية
إلنتفاء احلاجة إليه .
ـ املوافقة على مشاريع مراسيم
ترمي إىل تعديل التصميم
التوجيهي والنظام التفصيلي
العام وتصديق وإلغاء ختطيطات
املناطق
بعض
يف
طرق
اللبنانية.
ـ املوافقة على مشاريع مراسيم
ترمي اىل نقل اعتمادات من
احتياطي املوازنة العامة اىل
موازنة بعض اإلدارات العامة
لعام  2010على اساس القاعدة
االثين عشرية.
ـ املوافقة على قبول هبات واردة
اىل بعض اإلدارات العامة.
ـ املوافقة على املشاركة يف
اجتماعات تعقد يف اخلارج.
ـ املوافقة على انتداب القاضي
خالد قباني ـ رئيس غرفة لدى
جملس شورى الدولة ـ لوظيفة
رئيس جملس اخلدمة املدنية.
ـ املوافقة على نقل القاضي
عوني رمضان من مالك القضاء
العدلي اىل مالك ديوان احملاسبة
وتعيينه رئيسا هلذا الديوان.
ـ املوافقة على مشروع مرسوم
يرمي اىل نقل القاضي أمحد
أكرم بعاصريي الرئيس األول
حملكمة استئناف لبنان اجلنوبي
وتعيينه رئيسا هليئة التفتيش
القضائي.
ـ املوافقة على وقف العمل بقرار
دعم املازوت ابتداء من تاريخ
هذا القرار.

حرب :أبلغت رئيس اجلمهورية أن ال مطلب لي
وال فائدة من طاولة احلوار يف الظروف احلالية

زار وزير العمل بطرس حرب
ميشال
اجلمهورية
رئيس
سليمان يف بعبدا ،وعرض معه
لألوضاع السياسية الراهنة
وتشكيل هيئة احلوار الوطين،
إضافة اىل مواضيع تتعلق
جبلسة جملس الوزراء ،فض ًال عن
شؤون وزارة العمل وشجونها.
رئيس
أبلغ
انه
واوضح
اجلمهورية أن «ليس لدي
أي مطلب حول تشكيل طاولة
احلوار» ،معتربًا أن ال فائدة
منها «يف ّ
احلالية
ظل الظروف
ّ
واملواقف اجلامدة الصادرة عن
بعض األطراف».
اسئلة
على
ردا
وقال
الصحافيني خالل استقباالته يف
وزارة العمل ،حول فحوى زيارته
لبعبدا« :استدعاني الرئيس
وشرح لي االسباب واملربرات
اليت دفعته اىل تشكيل طاولة
احلوار على النحو الذي مت عليه،
وقد ابلغته انه ليس لي مطلب
على هذا الصعيد اطالقا ،وكنت
امتنى لو ان طاولة احلوار كانت
يف السابق فاعلة على وضع
إسرتاتيجية دفاعية .واني يف
ظل الظروف احلالية ال ارى أن
هناك فائدة من طاولة احلوار يف
ّ
ظل الظروف احلالية واملواقف
اجلامدة الصادرة عن بعض
األطراف .وكانت مناسبة لطيفة
من فخامته لشرح االسباب اليت
دعته اىل عدم استمراري على
طاولة احلوار .كما كانت مناسبة
لعرض ما تقوم به وزارتي من
اعمال ،واملشاريع االصالحية
السائرون بها ،واكد الرئيس
جمددًا دعمه هلذه املشاريع
االصالحية .كما تطرقنا اىل
موضوع التعيينات اليت صدرت
من جملس الوزراء (أالربعاء)
ومشروع التعيينات املستقبلي،
مبعنى ان يتابع جملس الوزراء
التعيينات يف املراكز القيادية
الشاغرة يف االدارة ألنين من
املؤمنني بأنه ال ميكن القيام
بأي مشروع اصالحي وال ميكن
للدولة ان تقوم بدورها اذا
كانت االدارة فارغة على الشكل
القائم يف لبنان اليوم».
وعن شكوى أحد الوزراء يف
جملس الوزراء من حتمله وزر
الدفاع عن حقوق املسيحيني،
اوضح ان «حقوق املسيحيني
وحصتهم مل تثر على االطالق»،
الفتًا اىل انه يف جلسة أول
من أمس «طرحت التعيينات
يف ثالثة مراكز حسب التوزيع
الطائفي الذي يقوم عليه نظامنا

*وزير العمل بطرس حرب*

ليست من حصة املسيحيني ،من
اجل ذلك مل يطرح على االطالق
ال حقوق املسيحيني وال وضعهم
يف التعيينات».
اضاف« :متت املوافقة باالكثرية
التعيينات،
على
املطلوبة
وصدر قرار بأن ما جرى بداية
رحلة التعيينات الطويلة اليت
تشمل حنو  400مركز اساسي
يف الدولة .وان كل الطوائف
مسلمني ومسيحيني سيصلهم
حقهم ألن هناك توزيعًا على
هذه املراكز .من هنا أستغرب
ان يقال ان حقوق املسيحيني
موضع شك او انهم حيتاجون
اىل محاية .حنن موجودون
وحنن مسيحيون ويف جو وحدة
وطنية ،وال اعتقد ان هناك
مصلحة إلثارة هذا املوضوع من
هذه الزاوية السيما انه ليس
مطروحًا أن يأخذ احد حصة
املسيحيني حتى ندافع عنها.
احلقيقة كل الطوائف هلا حقوق،
هناك مراكز لطوائف معينة
ستستعيدها هذه الطوائف
بكاملها .املهم اال خنتلف على
التعيينات وال على االمساء وان
نفتش عن العناصر الصاحلة بدال
من التفتيش عن احملسوبيات،
وإبعاد ما ال ينتمي اىل هذا
الفريق او ذاك سياسيا .هذه
السياسة خاطئة ال جيوز
اتباعها ،املطلوب التفتيش عن
الكفاءات ،وعن نظيفي الكف
لتعزيز دور االدارة».
واشار اىل انه طرح خالل اجتماعه
مع رئيس اجلمهورية «بعض
االفكار اليت ميكن اعتمادها
بشأن التعيينات املستقبلية
حبيث يتمكن الوزراء من
االختيار بني اقرتاحات وامساء
عدة مطروحة على املركز الشاغر
بدال من ان يكون هناك اتفاق
من خارج جملس الوزراء ،لكن
هذا ال يعين اال حتصل اتصاالت
يف سبيل تسهيل الوصول اىل
اتفاق على امساء معينة من
االمساء الصاحلة املطروحة».

Interior Fix out Specialist
Gem Carpentry& Joinery
Lic: 212069c
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لبنانيــات

سليمان يبحث األوضاع مع األحدب وخوري
جعجع يستقبل لوران ويتصل باملطران حداد «القوات» :ليت «حزب اهلل» ذرف دموعه
على الشهداء بدل عرقلة احملكمة
ويتسلم من اجلميل اقرتاح تعديل قانون البلديات ومكتبه ينفي إرساله أي رسالة اىل سكاف

عرض رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف بعبدا أمس االول،
مع كل من النواب السابقني
بيار دكاش ،مصباح األحدب
وغطاس خوري االوضاع العامة
على الساحة الداخلية.
«الكتائب
عضو
وزاره
سامي
النائب
اللبنانية»
اجلميل ،وجرى عرض لألوضاع
العامة ،وحبسب بيان صادر عن
«الكتائب» ،فإن اجلميل قدم
للرئيس اقرتاح القانون الرامي
إىل تعديل أحكام بعض املواد
يف قانون البلديات الصادر
مبوجب املرسوم اإلشرتاعي
 77/118والذي تقدمت به
«الكتائب» ،مشددًا على
الصوت
اعتماد
«اهمية

التفضيلي واعطاء الناخب احلق
يف ترتيب االمساء داخل الالئحة،
منعًا ألي اشكاالت قد حتول
دون تشكيل اللوائح» .واكد
«متسك الكتائب بضرورة اجراء
االنتخابات البلدية يف موعدها
االعتبارات»،
كانت
مهما
مشددًا على «وقوف احلزب
اىل جانب فخامة الرئيس
سليمان ودعمه ملواقفه».
وزار بعبدا املدير التنفيذي
ملصرف االستثمار باركليز يف
الشرق االوسط جون فيتالو مع
وفد حيث اطلع فيتالو رئيس
اجلمهورية على اهتمام املصرف
يف مساعدة لبنان من خالل
متويل استثمارات ،خصوصا يف
جمال البنى التحتية والطاقة.

سعد :جنبالط يف الوسط ويدعم احلريري ولن يذهب اىل  8آذار

ّ
علق عضو «اللقاء الدميوقراطي»
النائب انطوان سعد على
«الشروط» االخرية لقبول
دمشق بزيارة النائب وليد جنبالط
اليها ،ومنها «اعالن انتمائه اىل
اخلط املناهض لـ 14آذار ،اي 8
آذار» ،والتوقع ان يقدم جنبالط
على هذه اخلطوة يف ذكرى
اغتيال والده كمال جنبالط يف
 16آذار اجلاري حبسب «وكالة
االنباء املركزية».
وشكك سعد يف ان يذهب
رئيس «اللقاء» اىل  8آذار،
قائ ًال« :سيبقى يف الوسط،
داعمًا رئيس جملس الوزراء سعد

احلريري» .وذكر بأنه «ليس
يف  14آذار ،ولن يذهب اىل 8
آذار» .واعترب ما نشر كالمًا يف
االعالم حياول ان يدفع جبنبالط
حينًا صوب الرئيس السابق اميل
حلود ،وحينًا آخر يف اجتاه  8آذار
و»ليس يف ذلك اي حقيقة».
وهل ميكن ان ينتقل جنبالط وحده
اىل  8آذار ،تسهي ًال ملهمته اىل
سوريا ،اكد سعد ان مصلحته
هي «يف الوسط» ،مشريًا
ّ
«جنب لبنان حربًا
اىل ان موقفه
اهلية» ،وانه يف السياسة «ال
مواقف جامدة» ،يف اشارة اىل
ان زعيم املختارة «ال يربم».

التقى رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية» مسري
جعجع يف معراب أمس االول،
سفري االحتاد األوروبي يف لبنان
باتريك لوران ،يف حضور مدير
مكتب رئيس اهليئة التنفيذية
إيلي براغيد .وجرى البحث يف
مواضيع الساعة والسيما «سري
عمل احلكومة خصوصًا كل ما
يتعلق بالسياسات االقتصادية
ومن ضمنها مسألة املوازنة».
كما مت التطرق إىل «االستحقاق
البلدي وطاولة احلوار ومسار
احملكمة الدولية».
كما التقى جعجع النائبني يف
الربملان الفرنسي اليزابيت
غيغو وجان ـ جاك غييه يف
حضور السفري الفرنسي يف
لبنان دوني بييتون ومدير
مكتب جعجع إيلي براغيد.
وقالت غيغو ان طبيعة الزيارة
«تأتي يف سياق مهمة برملانية
من اجلمعية الوطنية الفرنسية،
وحنن نعمل منذ فرتة على امللف
العام يف سوريا لنستطلع رأي
الدول اجملاورة هلا يف هذا
السياق».
أضافت« :حتدثنا عن الوضع
الداخلي اللبناني والعالقة مع
سوريا وقد مسعنا وجهة نظر
جعجع يف هذا االطار كما سوف
نستمع اىل عدد من املسؤولني
اللبنانيني».
وأعلنت أنهم قاموا بـ»زيارات

A & R Wrought Iron & Powder Coating Service
Aluminium or steel Gates- Fences- Security
Doors & Hand Railings – Security Grills
جلميع احتياجاتكم
من تركيب بوابات
احلديد واالملينيوم
والدرابزين وابواب
االمان وغري ذلك...

*مسري جعجع*

عديدة اىل دمشق واألراضي
الفلسطينية واألردن» ،وان
ختام جولتهم «سيكون يف
بريوت».
وأجرى جعجع اتصاال هاتفيا
برئيس أساقفة زحلة والفرزل
والبقاع لطائفة الروم امللكيني
الكاثوليك املطران أندريه حداد
لتهنئته بتجديد واليته على
األبرشية ،مشددا على ان هذ
التمديد «هو خري دليل على
حكمته يف إدارة شؤون طائفته
الكرمية يف لبنان بشكل عام
وأوضاع زحلة واملنطقة بشكل
خاص».
من جهة أخرى ،نفى مكتب جعجع
اإلعالمي «ما ورد ذكره على
لسان النائب السابق الياس
سكاف يف برنامج «احلق
ُيقال» على شاشة «OTV
« بأنه تلقى رسالة من جعجع
مفادها بقاء األحزاب جانبًا يف
االنتخابات البلدية واالتفاق على
ان يؤلف رئيس البلدية احلالي
أسعد زغيب الئحة توافقية»،
مؤكدًا أن «هذا الكالم عار من
ً
مجلة وتفصي ًال».
الصحة
وأوضح انه «مل يتم أي
اتصال مباشر أو غري مباشر
بسكاف».

«القوات
حزب
متنى
اللبنانية» لو أن «حزب
اهلل» ذرف دموعه على
الضابط الشهيد سامر حنا
وعلى الرئيس الشهيد رفيق
وباقي
ورفاقه
احلريري
الشهداء ،بدل بذل كل جهد
ممكن طيلة السنوات املاضية
لعرقلة عمل احملكمة الدولية
واحليلولة من دون كشف
احلقيقة» ،آم ًال «ممن يدعي
ومن دون موافقة اآلخرين أنه
مقاومة عن كل اللبنانيني ،أال
يسمح لنفسه بدخول األزقة
الصغرية وتشويه الوقائع خدمة
ملكاسب سياسية رخيصة».
وجاء يف بيان صادر عن
الدائرة اإلعالمية يف احلزب
أمس االول« :بعدما برز
دخول «حزب اهلل» من
حيث ال ندري يف سياق
دفاع «القوات اللبنانية»
عن نفسها ودحضها حلمالت
التجين عليها ،يهم الدائرة
اإلعالمية أن تشري اىل اآلتي:
إن ارتباك «حزب اهلل» ظهر
جليا عندما اغتنم فرصة الرد
على بيان الدائرة اإلعالمية،
حملاولة تغطية خطأ ارتكبه
احلزب يف حق حليفه الرئيس
كرامي وللتعويض عنه ،عرب
بيان فاشل من هنا وزيارة
أفشل ألحد مسؤوليه من هناك
بغية الوقوف على خاطره ،إال
أن ذلك مل يساهم يف سرت
الشوائب والعيوب اليت دمغت
العالقة بني الطرفني.
أما يف ما خص وصف «حزب
اهلل» بيان «القوات»
بأنه «حماولة بائسة يائسة

إليقاع الفتنة بني أفرقاء
الصف الوطين» ،فيهمنا أن
نسأل :من هو صاحب مشروع
الفتنة احلقيقي هنا ويف كل
األوقات؟ من مترس على
ختوين كل من ال يوافقه الرأي
وصوال اىل استعمال السالح
يف وجهه يف األحياء اآلمنة
والقرى واملدن؟.
ويف ما يتعلق باستعمال لغة
الشتائم واإلثارة فيه ،نقول
هذه
ومؤسسي
ألساتذة
املدرسة الناطقة باللغة العربية
ذوي األبعاد الفارسية ،أن
ليس عليهم سوى أن يلقوا
نظرة على سجالت احملاكم
اللبنانية حيث جيدون خرباء لغة
الشتائم وكلها من أصحاب
األقالم التابعة هلم والعاملة
يف وسائل إعالمهم الشمولي
املعلب واملوجه متأل األروقة.
ويف دموع التماسيح اليت
ذرفوها يف بيانهم على
رشيد
الرئيس
املرحوم
كرامي ،يا ليتهم ذرفوها
على الضابط الشهيد سامر
حنا وعلى الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ورفاقه وباقي
الشهداء بدل بذل كل جهد
ممكن طيلة السنوات املاضية
لعرقلة عمل احملكمة الدولية
واحليلولة من دون كشف
احلقيقة.
وأخريا نأمل ممن يدعي ومن
دون موافقة اآلخرين أنه
مقاومة عن كل اللبنانيني ،أال
يسمح لنفسه بدخول األزقة
الصغرية وتشويه الوقائع
سياسية
ملكاسب
خدمة
رخيصة».

" ˷ϢδϘϳϥϦϣήϐλϭϊϠΘΒϳϥϦϣήΒϛ": έΎόηΖΤΗ
ήΤϟϲϨσϮϟέΎϴΘϟϼΜϤϣΪΤΘϤϟϲϧΎϨΒϠϟϲϟήΘγϷέΎϴΘϟ ϑήθΗϱ
ΓϮϋΪΑϲϧΪϴγϲϓ
ϱϮϨδϟϮϴϜϴΒΑέΎΒϟϲϓΔϛέΎθϤϠϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔϴϟΎΠϟ˯ΎϨΑ

اتصلوا بالسيد
امحد
عبد احلميد
خربة طويلة..
صدق يف املعاملة..
دقة يف املواعيد..

كفالة يف العمل
التسعرية جمانية
Mob: 0417 922 556
Ph: 9725 6789 - Fax: 9725 6489
3 /42 Lisbon Street Fairfield NSW 2165

ΡϼλϻϭήϴϴϐΘϟΖΑϮΛϰϠϋΪϴϛ΄ΗϪϤϴϘΗϱάϟ
2010έΫ 14ϲϓϊϗϮϟΪΣϷϡϮϳϚϟΫϭ
:ϲϟΎΘϟϥϮϨόϟϰϠϋΏΎϐλήϔϛϲϟΎϫΔϴόϤΟήϘϣϲϓ
2 Amos St Paramatta
ΎΣΎΒλ 11ΔϋΎδϟϡΎϤΗϲϓ
.ϥϮϋϝΎθϴϣΩΎϤόϠϟΔϤϠϛϮϴϜϴΑέΎΒϟϞϠΨΘϳ
:ϝΎμΗϻΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϠϟ κΨθϠϟ$20 ΔϠΎόϠϟ $50:ΔϗΎτΒϟήόγ
0424700796 – 0423339839
“ “ Too big to be swallowed,too small to be partitioned
The United Australian Lebanese Movement
Cordially invites you to our annual Barbecue
On Sunday the 14 of March 2010 11:00 am
At the Australian Kfarsghab association
2 Amos St Parramatta

Ticket are priced at 50$per family and 20 $ per person
There will also be a speech for General Michel Aoun
For more details call:0423339839 -0424700796
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لبنانيــات

آالن عون :موضوع االسرتاتيجية معقد جداً
ولسنا حباجة اىل أي وسيط من اجلامعة

وصف عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب آالن عون
الدفاعية
االسرتاتيجية
بند
املطروح على طاولة احلوار بأنه
«موضوع شائك ومعقد جدًا
وسط اختالفات يف الرأي حوله
بني معظم االفرقاء السياسيني
يف البلد» ،داعيًا إىل «اخلوض
يف حوار جدي لكي خيرج بنتيجة
يتطرق إىل
واقعية حبيث
ّ
األسباب وجيد هلا معاجلات
مقنعة ،وبهذا األسلوب نستطيع
ونوحد الرؤى».
أن نتقدم
ّ
وقال يف حديث إىل موقع
«لبنان اآلن» اإللكرتوني
أمس االول« :ليس املطلوب
من طاولة احلوار الوطين نزع
سالح «حزب اهلل» ،وإمنا
الوصول إىل صيغة توافقية
لالسرتاتيجية الدفاعية ُتعنى
حبماية لبنان من التهديدات
اإلسرائيلية والدفاع عنه».
ّ
أضاف« :بتنا اليوم يف مرحلة
وفاق وطين وحكومة وحدة
وطنية وتواصل من جديد بني
ّ
خمتلف الفرقاء السياسيني،
ولذلك ال أعتقد بأن اللبنانيني
اآلن حباجة اىل أي وسيط من
جامعة الدول العربية ،اللهم

إال إذا كان املطلوب اليوم أن
يبحث كل العرب يف اسرتاتيجية
دفاعية لكل الوطن العربي،
نرحب به مجيعًا».
وهذا ما ّ
ودعا إىل «وحدة الصف الداخلي
وعدم خرق القرار الدولي 1701
كي ال يتسلل من خالله العدو
أو أن ُيعطى مربرًا لالعتداء على
لبنان» ،مطالبًا اجلميع بـ»بذل
جهد كبري جتاه كل أصدقاء
لبنان واجملتمع الدولي حلثهم
على الضغط على إسرائيل حتى
توقف خروقها اليومية للقرار
 1701وأيضًا للجمها عن التفكري
باالعتداء على لبنان».
ورأى أن «آلية التعيينات مل
توضع على السكة الصحيحة بعد،
إذ جيب أن يكون مجيع الفرقاء
السياسيني شركاء يف التعيينات
يتحملوا املسؤولية عنها»،
وأن
ّ
مشريًا اىل أن «التعيينات جيب
أن تكون متوافقة مع االنطالقة
اجلديدة للبلد والرغبة احلقيقية
يف اإلصالح ،وأال تأتي على
اللبنانيني
طموحات
حساب
الذين يتوقون إىل إصالح
اإلدارة بكامل مرافقها بعيدًا من
احملسوبيات والفساد الذي يعم
اللبنانية».
اإلدارات
ّ

خريس :بري سيطرح يف احلوار

ويليامز أكد له استقرار وضع «األزرق»

وجود الغاز والنفط على شواطئ صور والصرفند

احلريري اىل الكويت اليوم للقاء أمريها وكبار املسؤولني

أشار عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب علي خريس
إىل أن رئيس جملس النواب
نبيه بري سيطرح موضوع وجود
الغاز والنفط على شواطئ صور
والصرفند أمام طاولة احلوار،
مؤكدًا أنه «سيتم البحث يف
اإلسرتاتيجية الدفاعية».
ورأى أمس ،أن «حكومة الوحدة
الوطنية اليت ّ
متثل كل لبنان جيب
أن تقوم باإلجنازات ،إذ ال جيوز
بعد أربعة أشهر من تشكيلها
تقدم أي عمل أساسي»،
أال
ّ
مشددًا على «أهمية التعيينات
واملطلوب كخطوة أوىل إجراء
التعيينات املتفق عليها ،كي
ننتقل إىل تعيينات أخرى».
وعن التصويت يف جملس
الوزراء حيث كان موقف وزراء
«التحرير والتنمية» خمتلفًا
عن موقفي «حزب اهلل»
وتكتل «التغيري واإلصالح»،
«تقر املواضيع
شدد على أن
ّ
ّ
باإلمجاع ،ولكن إذا كان هناك
نقطة معينة مل حيصل اتفاق
حوهلا ،فال مانع من اللجوء إىل
التصويت».
ولفت إىل أن «اعرتاض بعض
الوزراء على التعيينات باألمس
أمر طبيعي ،ال جيوز التوقف

أمامه كثريًا» ،مؤكدًا «ضرورة
انطالق هذه «السفينة ،حيث
جيب أن تكون خطواتها ثابتة
واختاذ القرار والعمل على حتقيق
أمور معينة ،خصوصًا يف وضع
اإلدارة واملوضوع االقتصادي
واألمور اإلصالحية».
وأكد كالم رئيس «اللقاء
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط عن «وجود دراسات
تؤكد وجود الغاز والنفط على
بعد يراوح بني 2و 4كيلومرتات
من شاطئي صور والصرفند،
كما هناك غور من املياه
مشددًا
احللوة داخل البحر»،
ّ
على «ضرورة االهتمام بهذه
الثروة ،علمًا أن الدولة ال تعمل
على التنقيب».
وقال« :إن أسعار املياه والنفط
بد من
ترتفع بشكل مستمر ،وال ّ
استغالل ما هو موجود عندنا،
خصوصًا أن «سعر قنينة املياه
يوازي سعر قنينة النفط».
ودعا احلكومة إىل «العمل
سريعًا من أجل التنقيب عن
النفط والغاز الطبيعي» ،الفتًا
إىل أن «مشروع تقديم اقرتاح
قانون بهذا الشأن يدرس ضمن
حركة «أمل» وتكتل»التنمية
والتحرير».

سكاف :سليمان مسؤول عن تغييب زحلة يف احلوار

هاجم رئيس تيار «الكتلة
الشعبية» الياس سكاف

«من قام بوضع أمساء
املشاركني يف أعمال طاولة

حممال
الوطين»،
احلوار
«الرئيس ميشال سليمان

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

مسؤولية تغييب زحلة عن طاولة
احلوار ،خباصة وأن الطاولة هي
طاولته» .واستغرب «طرح
إلغاء الطائفية السياسية يف
هذا التوقيت ،ألن إلغاءها من
النصوص لن ميكننا من إلغائها
من نفوس املواطنني ،بسبب
الفرز الطائفي يف البلد».
وأشار يف حديث اىل موقع
«النشرة» أمس ،اىل أن
«هناك استهدافا ملدينة
زحلة مبا متثل على الصعيد
متثيل
وأن
الكاثوليكي،
املعارضة الكاثوليكية غائب
عن طاولة احلوار» .وقال:
«أن «أولويات الوطن اليوم
متعددة ،وأن طاولة احلوار
ليست على رأسها» ،معتربا
أن «موضوع سالح املقاومة
الذي من املفرتض أن تبحثه
الطاولة حيتاج اىل طاولة
إقليمية أو دولية من أجل
بته».
وذكر أن «هذا املوضوع ال
يشكل مشكلة طاملا أن رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
ال مشكلة لديه معه ،وهو
قد أعلن هذا املوقف أكثر
من مرة» ،مستبعدا «إقرار
اسرتاتيجية دفاعية يف احلوار،
ألن «السياسيني يضحكون
على الشعب».
وأشاد مبطالبة رئيس تكتل
واإلصالح»
«التغيري
النائب ميشال عون بتمثيله
على طاولة احلوار» .وقال:
«أن جتربة احلكومة فشلت
يف األداء ،ويف االتفاق
على احلصص» ،داعيا اىل
«االبتعاد عن احملاصصة،
واعتماد املعايري القانونية يف
التعيينات اإلدارية».

يقوم رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري اليوم السبت
بزيارة رمسية إىل دولة
الكويت تستمر يومني ،جيري
خالهلا حمادثات مع أمري الدولة
الشيخ صباح االمحد اجلابر
الصباح ورئيس احلكومة
الشيخ ناصر احملمد الصباح
وعدد من كبار املسؤولني
تتناول تطورات األوضاع يف
املنطقة وسبل تطوير العالقات
الثنائية بني البلدين.
ويرافق الرئيس احلريري
يف زيارته وفد رمسي يضم
الوزراء :ميشال فرعون،
عدنان القصار ،وائل ابو
فاعور وفادي عبود ،النائب
السابق باسم السبع ،نادر
احلريري واملستشارين حممد
شطح هاني محود وفادي
فواز.
واستقبل الرئيس احلريري
يف السرايا الكبرية امس
االول مدراء مكاتب الصحف
يف
املعتمدين
الكويتية
بريوت ،وأجرى معهم حوارا
تناول خمتلف األوضاع يف
لبنان واملنطقة.

نواب طرابلس

كما التقى نواب طرابلس:
الرئيس جنيب ميقاتي ،مسري
اجلسر ،حممد عبد اللطيف
كبارة ،امحد كرامي ،روبري
فاضل ،سامر سعادة وبدر
ونوس ،وعرض معهم ألوضاع
املدينة ومطالبها.
بعد اللقاء ،قال اجلسر:
«اجتمع نواب طرابلس
مع الرئيس احلريري وتناول
البحث ما يلي :اوال ،ملف خطة
امناء طرابلس والذي جرى
إعداد أطره من خرباء جرى
تكليفهم من نواب طرابلس،
وابدى دولة الرئيس ارتياحه
هلذا املشروع واعرب عن
رغبته يف تبنيه بالكامل.
ثانيا :تناول البحث ايضا
ملف تعيينات الفئة األوىل
ووجوب االستفادة من أبناء
طرابلس ذوي االختصاص
والكفاءة العليا .ثالثا :تناول
البحث ايضا التعيينات يف
جمالس اإلدارات او إدارات
املؤسسات العامة اليت انتهت
واليتها منذ زمن طويل ،واليت
ال بد من ملء الفراغ بذوي
الكفاءة واالختصاص أيضا
حتى تستطيع هذه املؤسسات
لعب دورها يف اخلدمة العامة
ودفع عجلة التنمية يف
املدينة .رابعا :بالنسبة اىل
املنطقة االقتصادية اخلاصة،
أعلمنا دولة الرئيس ان هناك
مبلغ مليون دوالر خمصص
من «يو اس ايد» من
اجل دراسة تنفيذ املشروع
وإطالقه ،وانه جرى إدراج
اعتماد خاص باملوازنة من
اجل متكني جملس اإلدارة
املرتقب من البدء يف العمل.
وقد أكدنا على دولة الرئيس
وجوب اختيار جملس إدارة من

الكفاءات اليت متلك اخلربة
والقدرة على إجراء االتصاالت
املشروع
إلطالق
الالزمة
وتسويقه».
أضاف« :اما بالنسبة اىل
مطار رينيه معوض فقد طلبنا
من دولة الرئيس العمل على
تنفيذ قرار جملس الوزراء
رقم  199بتاريخ 5-21
 ،2007الذي أجاز استعمالمطاري القليعات ورياق للنقل
املدني الداخلي ،وذلك عن
طريق تأهيل هذين املطارين
لسالمة املالحة املدنية كخطوة
اولية من اجل استعمال هذا
ألغراض
بالكامل
املطار
مدنية .ووضعنا دولة الرئيس
يف واقع منشآت النفط
يف طرابلس واليت ال خيرج
دورها احلالي عن كونها
مستودعات ومركز توزيع
للمشتقات النفطية ،وطلبنا
احياء االتصاالت اليت جرت يف
العام  2006واليت أوقفتها
املشكالت السياسية اليت
طرأت على البلد ،خصوصًا
وان الطلب على املشتقات
النفطية ال يزال كبريا مما
يؤكد جدوى اعادة بناء منشآت
النفط .ووضعنا دولة الرئيس
يف أجواء إشكالية اخلط
احلديدي بني مرفأ طرابلس
وبني احلدود السورية ،والذي
جرى تلزميه يف السابق لشركة
سورية .وأكد دولة الرئيس
ان يكون هذا املوضوع يف
سلم أولويات حل املشكالت
العالقة مع الدولة السورية
ملا له من أثر على التنمية
االقتصادية لطرابلس».

ويليامز

بعد ذلك ،استقبل الرئيس
احلريري املنسق اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة يف لبنان
مايكل ويليامز ،الذي قال:
«لقد أجريت حمادثات مع
الرئيس احلريري ،وكالعادة،
كانت حمادثاتنا جيدة جدًا
ومتحورت حول مواضيع حملية
قرار
وتطبيق
وإقليمية،
جملس األمن الرقم .1701
وأبلغت الرئيس احلريري
عزمي السفر األسبوع املقبل
إىل نيويورك إلطالع جملس
األمن على تقرير األمني العام
لألمم املتحدة حول القرار
 1701وهذا األمر سيتم يوم
اجلمعة يف  12آذار اجلاري .إن
التقرير األخري ُيظهر أنه على
الرغم من كل التصاريح ،فإن
الوضع على طول اخلط األزرق
بقي مستقرًا نسبيًا ،وأن مجيع
األفرقاء استمروا يف التأكيد
لألمم املتحدة التزامهم وقف
األعمال العدائية والتطبيق
الكامل للقرار  .1701وعلى
الرغم من أهمية هذا األمر
واجيابيته ،إال أنه جيب أال
ينتقص من أهمية العمل
للتوصل إىل وقف نار دائم
كما نص عليه قرار جملس
األمن .»1701
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املالية ترجئ حتويل املشروع لألسبوع املقبل
«املوازنة» :العجز  %24و TVA %12معمل جديد للكهرباء يف الشمال بـ 700مليون دوالر

علم أن وزيرة املالية ريا احلسن
أرجأت رفع مشروع موازنة العام
 2010إىل األمانة العامة جمللس
الوزراء من اليوم ،اىل األسبوع
املقبل ،إفساحًا يف اجملال أمام
جولة أخرية من املشاورات
اليت جيريها رئيس احلكومة
سعد احلريري والوزيرة احلسن
واملستشار مازن حنا ،مع عدد
من األطراف السياسية ،خاصة
يف املعارضة ،من أجل تذليل
بعض العقبات.
وعلم أن احلريري سيستقبل،
اليوم ،وفدًا ميثل الرئيس نبيه
بري ،يضم معاونه السياسي
علي حسن خليل والنائبني
ياسني جابر وأنور اخلليل ،وذلك
استكما ً
املطولة اليت
ال للجلسة
ّ
عقدت ،ليل أمس األول ،بني
احلريري واملعاون السياسي
لألمني العام لـ«حزب اهلل»
احلاج حسني اخلليل والنائب
خليل.
وعلم أن الرئيس احلريري
أبلغ قيادتي «حزب اهلل»
و«أمل» متسكه بالصيغة
النهائية ملشروع املوازنة ،ال
سيما جلهة تعزيز اإليرادات
لتغطية القسم األكرب من
النفقات اليت ستزيد حبواىل
 3000مليار لرية تقريبًا عن
نفقات العام  2009موازنة
وخزينة ،فيما ّ
تبلغ من اجلهتني
الضرائب
زيادة
رفضهما

وخاصة ضريبة القيمة املضافة
من  %10اىل  %12بعدما
كان قد طرح إمكان أن تكون
 %15والقى اقرتاحه رفضًا
من املعارضة كلها ومن حليفه
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط الذي طالبه
بإعادة النظر يف كل منطق
الفلسفة الضريبية.
يف هذا الوقت ،يرتقب أن
تتخطى املناقشات املوازنة
العامة والسياسة املالية إىل
النقدية
السياسة
موضوع
وسياسة مصرف لبنان ،اذ
طلبت جلنة املال واملوازنة
النيابية برئاسة النائب ابراهيم
كنعان ،من وزيرة املالية وحاكم
مصرف لبنان رياض سالمة
حضور جلسة يوم الثالثاء املقبل
ملناقشة سياسات املصرف
املركزي وإصدارات سندات
اخلزينة وشهادات اإليداع.
األخرية،
ووفق املناقشات
تركز النقاش حول نقاط خالفية
أبرزها اآلتي:
1ـ تقدر نفقات املوازنة العامة
للعام  2010حسب املشروع
احلالي بـ  18490مليار لرية،
االعتمادات
جمموع
وهي
امللحوظة .ويف حال مت إنفاق
هذه االعتمادات فإن العجز
سيكون حبدود الـ 24يف املئة
تقريبًا.
تقدر اإليرادات بعد الزيادات
2ـ ّ

*مشاركون يف اعتصام الحتاد
الشباب الدميوقراطي يف ساحة
رياض الصلح احتجاجًا على االجتاه
لزيادة ضريبة القيمة املضافة*

الضريبية والتعديالت يف حال
إقرارها ،بـ  14100مليار لرية
يف حني بلغت إيرادات العام
 2009حواىل  12705مليارات
لرية ،أي بزيادة حواىل 1395
مليار لرية ،مع األخذ يف االعتبار
منو اإليرادات الطبيعي حبواىل
 4,5يف املئة ،إضافة إىل
الزيادات اجلديدة على ضريبة
االرباح وعلى الشركات.
3ـ تتضمن املوازنة مجلة تعديالت
لإليرادات اإلضافية وهي نقاط
خالفية وستكون موضع مناقشة
داخل جملس الوزراء تتعلق
باألمور اآلتية:
ـ رفع الضريبة على األرباح
بني  3و 5يف املئة ،إضافة
إىل القيمة املضافة من  10إىل
 12يف املئة .وهذه الزيادة

C G M Steelwork
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ستؤمن مداخيل إضافية حبواىل
 400مليار لرية لرتتفع إيرادات
هذه الضريبة إىل حواىل 3350
مليار لرية تقريبًا .وهذا األمر
سيكون نقطة اخلالف األساسية
لرفضه من قبل بعض الوزراء
كونه يصيب الطبقات الفقرية
اليت تستهلك كل دخلها ،يف
حني يتمسك احلريري بضرورة
احملافظة عليه لكونه يطاول
كل الفئات على حد سواء منعًا
للعودة اىل زيادة املديونية
وعلم
العامة إىل الناتج احملليُ .
أن مناقشة الساعات األخرية
حتدثت عن الئحة إعفاءات
للسلع االستهالكية والغذائية
الضرورية من ضريبة القيمة
املضافة للحد من اآلثار على
ذوي الدخل احملدود.
ـ زيادة الضريبة على الفوائد
املصرفية من  5إىل  7يف
املئة ،وهي تعطي إيرادات
جديدة بواقع  200مليار لرية،
على اعتبار أن زيادة كل واحد
يف املئة من هذه الضريبة تؤمن
 100مليار لرية إيرادات إضافية.
وهذا األمر كان موضع خالف
أيضًا بني املواالة واملعارضة
على أساس أن بعض الوزراء
يصر على أن تكون هذه
كان
ّ
الفوائد حبدود  15إىل  20يف
املئة على الفوائد املصرفية
لكونها تطاول األغنياء ،غري
أن اعرتاض اآلخرين من الوزراء
كان يرتكز على اخلوف من تأثري
ذلك على منو الودائع وخروجها
من لبنان ،ال سيما وان متويل
يتم عن طريق
احتياجات الدولة ّ
املصارف نتيجة تزايد الودائع
املصرفية.
ـ زيادة الضريبة على العقارات
(ضريبة التسجيل) من  5يف
املئة إىل  7يف املئة على
العقارات اليت تفوق قيمتها 500
ألف دوالر ،واإلبقاء على ضريبة
الـ 5يف املئة للمنازل والعقارات
دون الـ 500ألف دوالر .وهذا
أمر خاليف أيضًا على اعتبار أن
هذه الزيادة غري كافية يف نظر
بعض وزراء املعارضة يف ظل
الفورة العقارية واالرتفاعات
الكبرية يف األسعار.
4ـ تبقى قضية عجز الكهرباء
هي األساسية خالل موازنة العام
 2010حيث يقدر عجز املؤسسة
حبواىل  2300مليار لرية .مع
اإلشارة إىل انه مت ختصيص
مبلغ  700مليون دوالر داخل
املوازنة لتجهيز معمل جديد
للكهرباء بطاقة  600ميغاوات
بناء لطلب وزير الطاقة واملياه
جربان باسيل ،على أن يتم
إنشاء املعمل يف منطقة الشمال
كمرحلة أوىل ،وعلى أن يصار
إىل إجياد مصادر متويل أخرى
الستكمال معامل جديدة بطاقة
 1500ميغاوات من اآلن وحتى
العام .2015
وعلم أن البحث جيري حول
ُ
مساهمة املصارف اللبنانية يف
عملية متويل الشركات اليت
ستقيم هذه املعامل الستكمال
ما تكون قد بدأت به الدولة يف
عملية متويل املعمل اجلديد.

اولة احلوار :ال عودة عن القرار الرئاسي

ال يزال ملف احلوار يشغل
اجلميع ،يف وقت خرج فيه
تأكيد غري رمسي من بعبدا ّ
أنه
ال عودة عن القرار الرئاسي.
أن التعليقات
استمرت
إال ّ
ّ
أمس ،وحصل لقاء بني
الرئيس ميشال سليمان ووفد
من األمانة العامة لقوى 14
آذار
استمر ملف طاولة احلوار
ّ
يف التفاعل أمس مع إعالن
أن
الرئيس ميشال سليمان ّ
املوعد املبدئي إلعادة انطالق
احلوار هو يوم الثالثاء املقبل
يف التاسع من آذار .ورغم
االعرتاضات واالحتجاجات اليت
سجلتها جمموعة من القوى
ّ
املتنوعة بني األكثرية واألقلية
ّ
على شكل الدعوة احلوارية
واملشاركني فيها ،أعرب
سليمان عن ارتياحه للتمثيل
اجلديد ،الفتًا إىل أنه ليس
باإلمكان إرضاء مجيع القوى
والشخصيات السياسية على
الساحة الداخلية .ويف ما
يتعلق حبصرية جدول أعمال
أن «هذا
احلوار ،أكد سليمان ّ
البند هو البند املطروح ،لكن
إذا ارتأى املتحاورون توسيع
جدول األعمال ،فال مانع حينها،
وخصوصًا أن بند االسرتاتيجية
الدفاعية مرتبط بالعديد من
العناوين األخرى اليت تعزز
املنعة الوطنية».
وفيما كان سليمان يؤكد هذا
أن كالمه مل ينجح
املوقف ،بدا ّ
يف إقناع املعرتضني على شكل
طاولة احلوار ،إذ كانت الفتة
أمس الزيارة اليت قام بها
وفد من األمانة العامة لقوى
 14آذار إىل قصر بعبدا لتقديم
وجهة نظر فريق األكثرية من
شكل الطاولة.
وفيما رفضت مصادر القصر
اإلفصاح عما جاء يف اللقاء،
رفض أعضاء األمانة تقديم أي
تفاصيل عنه ،واكتفى متابعون
أن االجتماع كان
باإلشارة إىل ّ
وتبادل
تبليغات
«حفلة
وجهات نظر» .وأضافوا:
«مل حيصل أي نقاش بني
الطرفني ،وجرى االكتفاء
بعرض كل منهما وجهة
أن
نظره» .وتابع املطلعون ّ
األكثريني خرجوا من اللقاء جبو
بأن سليمان لن يقوم
حاسم ّ
بأي تعديل على التشكيلة
احلوارية ،مع أخذه يف االعتبار
األخرى
األكثرية
املطالب
املتمثلة مبشاركة جامعة الدول
العربية يف اجللسات ،وحصرية
موضوع النقاش يف ملف
الدفاع عن لبنان.
ولعرض املوضوع نفسه ،من
املتوقع أن يلتقي سليمان
كتلة «زحلة يف القلب» يف
أن
الساعات املقبلة ،فيما ُعلم ّ
نقاشًا حصل بني هذه الكتلة
وأحد املقربني من الرئيس
بشأن شكل هذا اللقاء ،إذ
تصر الكتلة على زيارة سليمان
ّ
بكامل أعضائها ،فيما أوصل
ّ
معين يف شؤون بعبدا رسالة
تفيد
للكتلة
بأن الرئيس
ّ
سيستقبل فقط عضوًا منها.
واستمرت النقاشات يف هذا
ّ

*العماد عون*

املوضوع من دون أن يشري
أي من الطرفني إىل حسمه.
ومن األصوات املعرتضة،
كشف أمس الوزير السابق
إيلي سكاف عن عتبه على
الرئيس سليمان «على خلفية
اختياره لألكادميي الربوفسور
فايز احلاج شاهني ممث ًال عن
مدينة زحلة على طاولة احلوار
أن
الوطين» ،مشريًا إىل ّ
«من املفرتض على رئيس
اجلمهورية أن يكون احلكم
العادل يف كل لبنان ،لكنه مل
يكن كذلك يف زحلة» .وسخر
من شكوى نواب زحلة عن
استبعادهم عن طاولة احلوار،
قائ ًال« :يبدو أنهم يريدون
الديك ومثنه».
من جهة أخرى ،دافع رئيس
واإلصالح،
التغيري
تكتل
العماد عون ،عن الوزير
سكاف ،مشريًا إىل أنه كان
«من األجدى أن يكون
ميثلنا شخص كاثوليكي ،وهو
الوزير إيلي سكاف» .ورأى
عون ،يف مؤمتر صحايف ُبعيد
االجتماع األسبوعي للتكتل،
أن تأليف هيئة احلوار الوطين
ّ
«موضوع قد ّ
بته الرئيس
سليمان ،وحيق لنا إعطاء رأينا
يف هذا األمر» .وعن طلب
املشاركات العربية يف احلوار
الوطين ،أشار عون إىل «أننا
مع خفض املشاركات وبلغنا
سن الرشد ونعرف ما جيب
عمله» ،الفتًا إىل أن «حصر
البحث بسالح املقاومة قد
بحُ ث سابقًا ،وحنن متمسكون
بسالح املقاومة اليوم أكثر
من ذي قبل ،نظرًا الستمرار
واالنتهاكات
االعتداءات
واجلوية
والربية
البحرية
لبنان».
على
املستمرة
على صعيد آخر ،أكد رئيس
تيار املردة ،النائب سليمان
فرجنية ،رفضه «استغالل
طاولة احلوار حلصول اللقاء
مع رئيس اهليئة التنفيذية يف
«القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،مشريًا إىل أن «البلد
ال ميكن أن يبقى مكرجبًا ،فال
ّ
إذا اتفقنا
سيتحد املسيحيون
وال إذا مل نتفق سينقسم
املسيحيون» .وكرر فرجنية،
بعيد لقائه الرئيس أمني اجلميل
معزيًا بوفاة شقيقته ،انتقاده
ألعضاء هيئة احلوار الوطين
«اليت يتحمل مسؤوليتها
الرئيس ميشال سليمان»،
مؤكدًا أن وجود اعرتاضات
على طاولة احلوار «ال يعين
وجود محلة على الرئيس».
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باسيل يبحث املشاكل العالقة مع شركات االمتياز :وردة :ال ميكن منع وزير من زيارة أي منطقة
جال وزير الثقافة سليم وردة يف لبنان ،وال خنفي سرا إذا قلنا أن
تشكيل جلنة مشرتكة لوضع آلية ح ّل نهائية
املعامل األثرية يف مدينة طرابلس بعض العقبات ميكن أن تعرتض

أعلـن وزير الطاقة واملياه جربان
باسيل عن اتفاق على تشكيل
جلنة من شركات امتياز الكهرباء
ووزارة الطاقة واملياه ومؤسسة
ّ
حلل
كهرباء لبنان ،لوضع آلية
املشاكل العالقة بني املؤسسة
وهذه االمتيازات ،وإدخال أصحاب
االمتيازات على املدى الطويل يف
عملية إصالح الكهرباء.
كالم باسيل جاء خالل مؤمتر
صحايف عقده أمس االول ،بعد
اجتماع مع شركات امتيازات
الكهرباء يف حبمدون ،زحلة ،جبيل
وقاديشا ،حيث حبث معهم السبل
اآليلة ملعاجلة كل املشاكل القائمة
بني هذه االمتيازات ومؤسسة
كهرباء لبنان.
أن «ال
وأشار وزير الطاقة إىل ّ
أحد من أصحاب االمتيازات يتكلم
إن احلد األدنى يكلف
باألرقام ،إذ ّ
خسائر مالية للدولة وتشكل أرباحا
ألصحاب هذه االمتيازات ،والدولة
ومؤسسة كهرباء تتكبدان خسائر
مالية كبرية ،ألن الكلفة احلقيقية
إلنتاج الكهرباء هي  225لرية لبنانية
للكيلوات الواحد ،وتبيعه مؤسسة
كهرباء لبنان إىل االمتيازات مبا
بني  50و 75لرية لبنانية ،فيما
تبيعه بـ 127لرية للناس ،بعد
احتساب املصاريف اليت تتحملها
يبقى هلا ربح كبري».
وقـال« :اخلسارة تقع على
الدولة ،وبعد مقارنة األسعار تصل
اخلسارة إىل  185مليون دوالر ،إن
هذه العملية مكلفة جدًا لنا وتزعجنا،

خصوصًا أن هذه االمتيازات قاربت
على االنتهاء ،مما حيتم علينا إجياد
احللول املناسبة هلا .علمًا أن هلذه
االمتيازات خدمات أفضل يف
املناطق وهلم جتربة ناجحة جيب
أخذها بعني االعتبار وإشراك
القطاع اخلاص مع القطاع العام
ليكون اإلصالح جديًا».
ومتنى باسيل البدء بوضع األطر
الالزمة ملعاجلة املوضوع «وهو
شائك ،إذ إن لكل امتياز
مشاكله اخلاصة وبالنهاية للدولة
حقوق وأموال جيب احملافظة
عليها ومعاجلة مشاكل أصحاب
االمتيازات».
وردًا على سؤال ،لفت الوزير
إىل وجود تعرفتني وفوارق يف
االمتيازات ،ولكنها ليست مشكلة
القطاع كلها .واعترب أن «االنتهاء
من توصيف وضع الكهرباء
سيسمح لنا بوضع اخلطة اليت
أصبحنا بوضع ميكننا من احلديث
عن املستقبل وميكن الدخول
بتفصيلها كاملة وغري جمتزأة
وإنين حريص على اعتماد هذه
اخلطة لتتبناها احلكومة اللبنانية
حلل مشكلة الكهرباء».
من جهة ثانية ،أصدر باسيل أمس،
قرارًا أوقف فيه دعم صفيحة
املازوت األمحر ،وحدد مبوجبه
سعر بيع الصفيحة بـ 19300لرية
لبنانية ،اعتبارًا من تاريخ صدور
القرار يف  ،2010/3/4وذلك
بناء على قرار جملس الوزراء يف
جلسته مساء أمس األول.

برفقة املدير العام للوزارة
فريدريك احلسيين ورئيس بلدية
طرابلس رشيد اجلمالي وعدد من
املستشارين.
استهل الزيارة للقصر البلدي،
فاستقبله مجالي وحبثا يف ما
آلت اليه األمور يف موضوع
ترميم املعامل األثرية ضمن اإلرث
الثقايف ،ثم كانت جولة يف
األسواق الداخلية ويف أرجاء قلعة
طرابلس لالطالع على األعمال
اجلارية إلقامة متحف دائم للشمال
يف القلعة.
بعد اجلولة ،عقد وردة مؤمترا
صحافيا ولفت إىل أن «زيارته
طرابلس هي ضمن سلسلة
زيارات يقوم بها خلمس مدن
أساسية يف لبنان لتفقد مشروع
اإلرث الثقايف الذي نساهم فيه،
واملدن هي :طرابلس ،جبيل،
بعلبك ،صيدا وصور».
وأوضح أن «مشروع اإلرث
الثقايف مت درسه مع خنبة من
املهندسني بغية احلفاظ على معلم
طرابلس األثري ،وليس اهلدف
تغيري عراقة ووجهها احلضاري
وأصالته» ،مؤكدا قيامه ومجالي
وفاعليات املدينة بإعادة بناء
مسرح «االجنا».
وتطرق إىل إشكالية زيارته
طرابلس ،مشريا إىل أنه «يزور
طرابلس كوزير للثقافة ،وال ميكن
ألي كان أن مينع أي وزير يف
احلكومة من زيارة أي منطقة يف

أي وزير يزور أي مدينة يف
لبنان ،ولكن بدورنا لن ننظر إىل
هكذا عقبات بل ننظر إىل الصورة
العامة لألمور .وأؤكد ،من موقع
مسؤولييت ،أنين سأزور مدينة
طرابلس كي أمتم واجيب جتاه هذه
املدينة».
ونفى أن يكون قد تلقى اتصاال
من الرئيس عمر كرامي ،قائال:
«ويف حال كان الرئيس كرامي
أعطى توجيهاته ملناصريه بعدم
التعرض ملوكيب فإنين أشكره،
ويف حال مل يطلب ذلك فان األمر
يعود إليه شخصيا وأنا بدوري
أحبذ كل شيء إجيابي يقوم به أي
مسؤول».
ورأى أنه «جيب عدم التعليق
على كل أمر حيصل داخل جملس
الوزراء يف موضوع التعيينات أو
يف أي موضوع آخر ونعطيه أهمية
أكثر ما هو حيتمل ،واحلكومة تضم
ثالثني وزيرا ،وكل وزير لديه
رأي يعارض الرأي اآلخر ،وهذا
أمر طبيعي وال ميكن أن جند إمجاعا
حول كل األمور لذا حيصل دائما
اختالف يف وجهات النظر داخل
جملس الوزراء ويتم التصويت على
كل مشروع قانون أو أي تعيينات
حتصل فهذا أمر طبيعي وإجيابي
وعمل دميوقراطي» ،مؤكدا أن
«احلكومة ستنجز التعيينات
الالزمة مللء الشواغر يف اإلدارات
العامة واليت ستنصف كل الفرقاء
والطوائف».

معالي الوزير يوسف سعادة
يستقبل أبناء اجلالية

يستقبل الوزير سعادة أكرب عدد
ممكن من احزاب ومؤسسات
ومجعيات اجلالية وأفرادها
يومي اجلمعة والسبت  5و 6
اذار (امس واليوم) يف قاعة
كنيسة سيدة لبنان يف هاريس
بارك من الساعة اخلامسة بعد
الظهر.
للمزيد من املعلومات حول زيارة
الوزير سعادة وللمواعيد يرجى
األتصال بفرنسوا اجلعيتاني
على الرقم .0410546162

احلاج حسن :استرياد اللحوم خيضع ملعيار احلفاظ على الصحة

أكد وزير الزراعة الدكتور حسني
احلاج حسن «أن استرياد اللحوم
يف لبنان خيضع ملعيار اساسي
هو احلفاظ على صحة املواطن
وسالمة غذائه» ،وشدد على
ان أبواب االسترياد يف هذا
اجملال مفتوحة أمام اجلميع
للمنافسة ولتقديم املنتجات
األجود واألفضل ضمن الضوابط
القانونية اليت تتشدد الوزارة يف
تطبيقها» ،كاشفًا عن توقيع
اتفاقية لتصدير اللحوم من
السودان اىل لبنان.
كالم احلاج حسن جاء خالل
استقباله سفري اهلند رايف تهابار
حيث جرى عرض سبل تطوير
العالقات وتبادل اخلربات العلمية
والتقنية بني البلدين ،وال سيما
يف اجملال الزراعي .وكان
احلاج حسن قد رأس االجتماع
األول للجنة قطاع املشاتل،

اكد خالله على ضرورة تطوير
هذا القطاع الذي ستخرج منه
وزارة الزراعة جزئيًا ألن املشاتل
التابعة هلا اليت سيتم تأهيلها
ستكون خمصصة إلنتاج االغراس
املخصصة للتحريج وبإنتاج كمي
ونوعي.
وأعطى احلاج حسن توجيهاته
اىل أعضاء جلان الكشف على
مستودعات وحمال بيع األدوية
واملبيدات الزراعية اليت ستعمل
على التثبت من نوعية األدوية
واملبيدات الزراعية وتسجيلها
ومدة صالحيتها والتأكد من
املهنية
الرتاخيص
مطابقة
املمنوحة ومدى التزام احملال
واملستودعات بالشروط الفنية
واالدارية .ومن املقرر أن تقوم
هذه اللجان بأداء اليمني يوم
االربعاء املقبل يف قصر العدل
يف بريوت.

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
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اختصاص ،خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
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مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات ،هدايا
ّ
نغلف اهلدايا جمانًا
تظهري فوري لصور الباسبور ،وأشياء أخرى كثرية
توصيالت جمانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من  8صباحًا حتى 8
لي ًال
يوم االحد من  9صباحًا حتى  8لي ًال
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العرب والعالم

أمريكا تستعد ملغادرة أفغانستان باستحضار "طالبان"واملال بارادار جتاوز باكستان فأخرج من املعادلة

عصا وجزرة ،هكذا تبدو اليوميات
األمريكية يف أفغانستان .محلة
عسكرية كربى على معاقل حركة
"طالبان" ُيعلن أنها انتهت بنجاح،
وحمادثات "سرية" مع بعض
رموزها يف الوقت عينه ،لكنها
من نوع األسرار اليت يتهامس
بها اجلميع وال تتبناها علنًا إال
"املصادر" .وبني العصا واجلزرة
األمريكيتني ،ترفض باكستان
أن تكون متفرجة ،فهي أيضًا
متلك ما يكفي من العصي واجلزر
تلوح بها يف وجوه اجلميع.
غضت إسالم أباد الطرف طوي ًال
عما مسي "جملس شورى طالبان"،
وهو "حكومة" يف املنفى ،على
رغم كل التقارير األمريكية عن
وجوده يف أراضيها" .العدو"
كان وال يزال كيانًا آخر ،اهلند،
"حمتلة كشمري" ،والدولة ذات
النفوذ السياسي واالقتصادي
املتنامي يف أفغانستان والذي
ال ميكن التصدي له إال بورقة
"طالبان" اليت تعادي نيودهلي
"الكافرة" منذ زمن.
ومثة "عدو" ثان لباكستان،
"طالبان
األخرى،
"طالبان"
باكستان" اليت قاتلها اجليش يف
وادي سوات وجنوب وزيرستان
املسلحة
والقوات
وباجور.
أحد
واجليش
الباكستانية،
فروعها مع البحرية وسالح اجلو
ومشاة البحرية وخفر السواحل
والقوات شبه العسكرية ،هي

29/10/09 12:25:25 PM

السابعة يف العامل من حيث
احلجم .لذلك يصعب التصديق
أن تلك املؤسسة الضخمة مل
تكن قادرة على مد عملياتها
إىل مشال وزيرستان ،حيث
شبكة زعيم احلرب األفغاني
جالل الدين حقاني املتحالف مع
تنظيم "القاعدة" ،وإىل إقليم
بلوشستان الستئصال "جملس
شورى طالبان".
غري أن جهود إسالم أباد للتمييز
بني "طالبان" حملية وأخرى
أفغانية ال تقنع واشنطن .وقد
كتب وزير الدفاع األمريكي
روبرت غيتس يف صحيفة "نيوز"
الباكستانية يف  21كانون الثاني
أنه "من املستحيل الفصل بني
اجملموعتني" ،و"توفري املالذ
اآلمن ألي "طالبان" هنا وهناك
عرب احلدود سيؤدي يف املدى
البعيد إىل مزيد من اهلجمات
القاتلة يف البلدين".

براغماتية أمريكية ومراجعة
باكستانية

هل كان مقاله مقنعًا إىل هذا
احلد؟ وما الذي دفع إسالم أباد
أخريًا إىل توجيه ضربات إىل
"طالبان" ،وإن تكن استخبارية
وغري عسكرية؟
برباغماتية
باكستان
فوجئت
أبدتها إدارة باراك أوباما يف
تشجيع تسوية سياسية يف كابول
تشمل حماورة "املعتدلني" من
"املتشددين" ،وتذهب إىل حد

املزايدة على الرئيس األفغاني
محيد كرزاي .فقبل أيام من مؤمتر
لندن اخلاص بأفغانستان يف 28
كانون الثاني حني طلب وساطة
العاهل السعودي امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز ،قال غيتس ،من
إسالم أباد ذاتها ،إن "طالبان جزء
من النسيج السياسي األفغاني".
ونقلت "الفايننشال تاميس"
عن قائد القوات األمريكية
وقوات حلف مشال األطلسي
يف أفغانستان اجلنرال ستانلي
ماكريستال يف  25كانون الثاني
أنه "كجندي" يرى أن التسوية
السياسية هي النتيجة "احلتمية
والصائبة" للتخطيط العسكري.
وحماوالت احلوار مع "طالبان"
ليست جديدة ،لكنها املرة
األوىل يتجاوز االخنراط األمريكي
فيها املراقبة يف الكواليس.
فقد استضافت مكة يف أيلول
 2008حمادثات بني احلكومة
األفغانية واحلركة ،ومجع امللك
عبداهلل اجلميع اىل مائدة إفطار
رمضاني .وقال ممثل "طالبان"
السابق لدى باكستان عبد السالم
زئيف لـ"تايم" إن األمر كان
"مشاورات يف شأن مستقبل
أفغانستان واالستقرار والسالم
وما نستطيع القيام به لبالدنا".
ويعتقد أن الرئيس السابق
ُ
للمخابرات السعودية األمري تركي
الفيصل استبق تلك احملادثات
بالتوجه إىل مشال وزيرستان
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للقاء الرجل الثاني يف "القاعدة"
أمين الظواهري ،غري أنه أحاله
على قياديني من الصف الثالث
يف "طالبان".

التسابق على "طالبان"

ما اجلديد إذًا هذه املرة؟ إنه
مستوى املشاركة "الطالبانية"
وجدية الرغبة األمريكية يف
اختبار خيارات أخرى غري احلسم
العسكري.
كأن "طالبان" ليست تلك احلركة
اليت وفرت املأوى والتدريب
ملنفذي هجمات  11أيلول .2001
بعض رموزها استعادوا أرصدتهم
املتحدة حظر
ورفعت األمم
السفر عنهم .صاروا جنومًا يف
املطبوعات الغربية ،يكاد ال مير
يوم من غري أن تلجأ إىل آرائهم.
مل يعودوا من املطلوبني للعدالة،
وحظوا باعرتاف مل ينله يومًا احلكم
الذي كانوا من أدواته.
السعودي
االهتمام
وإىل
واألمريكي،
والباكستاني
أوردت "تايم" أن تركيا تعرض
استضافة حمادثات سالم إقليمية
تشمل "طالبان" ودول اجلوار
ألفغانستان ،مبا يف ذلك إيران
واهلند.
ماذا حتقق حتى اآلن؟ نشرت
صحيفة "دون" الباكستانية
يف  23تشرين الثاني 2009
أن االستخبارات يف إسالم أباد
والرياض تتوىل العملية مبوافقة
القيادتني السياسيتني ،و"نيابة
عن اإلدارة األمريكية ووكالة
االستخبارات املركزية "سي
آي إي" .ومعهما "أربعة العبني
حمايدين" هم عبداهلل أنس ،صهر
عبداهلل عزام ،املرشد السابق
لزعيم "القاعدة" أسامة بن
الدن ،وهو مقيم يف بريطانيا
و"حيتفظ بعالقة جيدة مع طالبان
وحتى القاعدة .وهناك السعودي
أبو احلسن مدني والعراقي أبو
اجلود السامرائي املتزوج من
باكستانية واحلاصل على جنسية
بالدها لدوره يف القتال إىل
جانب األفغان يف وجه اجليش
السوفياتي .والرابع زعيم "حزب
اجملاهدين" الباكستاني موالنا
فضل الرمحن خليل املعروف
بصالته بـ"القاعدة".
وكشفت الصحيفة أن زعيم
"طالبان" ومؤسسها املال حممد
عمر كلف صهره معتصم آغا
التفاوض بامسه مع األمريكيني.
ويف  29كانون الثاني ،حتدثت
عن لقاء ملسؤولني استخباريني
أمريكيني وباكستانيني وعمر
نفسه لضمان دور له يف
مستقبل أفغانستان ،مبا يف
ذلك "إقامة دولة دينية حتظى
بدعم من الغرب بقدر السعودية،
ورمبا أكثر"! ونقلت "لو نوفيل
اوبسرفاتور" يف  17كانون األول
عن املولوي إرث اهلل رمحاني،
وزير الشؤون الدينية السابق يف
حكومة "طالبان" ،العضو احلالي
يف "الووليسي جريغا" (الربملان
األفغاني) "إعجابه" بأوباما .وقد
جزم بأن املال عمر هو املبادر
إىل احلوار وليس كرزاي ،وأن
الوقت حان لتنفصل احلركة عن
"صديقي أسامة".
وأِشارت "النيويورك تاميس"

إىل أن اإلدارة األمريكية شجعت
احلكومة األفغانية على حماورة
حقاني وزعيم "احلزب اإلسالمي"
قلب الدين حكمتيار ،وهذان ال
ميكن وصفهما بـ"املعتدلني".
وكل ذلك "حتول جذري يف
االسرتاتيجية" ،إذ سيكون على
البيت األبيض "حتمل تبعات
خماطبة نظام وحشي" .وهي
تساءلت يف مقال آخر" ،هل
صار لزامًا على الواليات حماورة
املال عمر" ،ثم اجابت قارئها مبا
ال خيلو من الرمزية أنه "يف أيار
 1940رفض ونستون تشرشل
التفاوض مع النازية مع أن
فرنسا كانت جاثية على ركبتيها
و(أدولف) هتلر يبدو ال يقهر،
ومل تكن مثة ضمانات أن بريطانيا
واجهت القبضة
ستنجو اذا
األملانية مبفردها".

لغز بارادار

هل قطعت املفاوضات فع ًال
أشواطًا كبرية؟ قلة ميلكون
اإلجابة ،بينهم املال عبدالغين
بارادار ،الرجل الثاني يف
"طالبان" الذي سقط يف القبضة
الباكستانية.
يف حديثه إىل "لو نوفيل
اوبسرفاتور" الذي سبق التوقيف
بنحو شهرين ،قال إرث اهلل
رمحاني إن "ال مفاوضات من
دون بارادار" ،مشريًا إىل أن
األخري قابل عام  2008الشقيق
األكرب لكرزاي ،قيوم ،هلذه
الغاية.
"باكستان تريد أن تكون جزءًا
من املشكلة ،أو جزءًا من احلل"،
تنقل "الواشنطن بوست" عن
ديبلوماسي أمريكي .ويبدو ان
اعتقاهلا بارادار يف هذا الوقت
خيدم االجتاهني معًا.
مثة روايتان تتعلقان بتوقيفه.
األوىل ان السلطات الباكستانية
اضطرت اىل التحرك بناء على
معلومة من "السي آي إي" ،ألن
االستخبارات األمريكية خلصتها
من زعيم "طالبان باكستان" بيت
اهلل حمسود ورمبا خلفه حكيم اهلل.
والفرضية الثانية تتبناها الصحف
يف إسالم أباد ،وهي أن بارادار
يدفع مثن خالفه يف كانون األول

مع املال عمر على خلفية حماولته
جتاوز إسالم أباد يف حماورة
كابول.
يقر مسؤول استخباري أمريكي
يف أوروبا لـ"النيويورك تاميس"
بوجود "اتصاالت ومفاوضات"
مع مقربني من بارادار .لذلك" ،ال
منطق أن نعض اليد اليت تطعمنا.
اآلن ستفقد "طالبان" أي مربر
للتفاوض معنا ،لن يصدقوا أي
شيء نعرضه أو نقوله" .ويقول
عبد السالم زئيف يف العدد
ذاته إن اخلطوة الباكستانية
"ستدمر الثقة اهلشة اليت ُتبنى
بني اجلانبني ولن تساعد عملية
السالم" .توارد أفكار يسرتعي
االنتباه بني غرميني مفرتضني.
على ان سقوط بارادار ليس يف
كل األحوال نهاية لـ"طالبان".
إنه جمرد "رئيس ميتثل ألوامر
مرشد ديين وسياسي أعلى
(املال عمر)" ،كما اكد املسؤول
السابق يف احلركة وحيد مزهدة
لـ"االيكونوميست" ،يف تشبيه
الفت بهرمية النظام اإليراني.
املقارنة
تلك
كانت
وإذا
دقيقة ،ميكن االستنتاج أن ال
شيء ُيضعف "طالبان" ما دام
"مرشدها" طليقًا .ولكن أمس
ُ
ُأعلن توقيف صهره معتصم آغا،
مع ما يعين ذلك من اقرتاب
من الدائرة الضيقة احمليطة
به .وقد أوردت "كريستشن
ساينس مونيتور" يف  24شباط
أن باكستان اعتقلت سبعة من
األعضاء الـ 15يف "جملس شورى
طالبان" ،بينهم املال عبدالقيوم
زكري الذي كان متوقعًا أن خيلف
بارادار لكونه "معتد ً
ال" ال حيبذ
معاداة الشيعة.

حني تغادر أمريكا

قد يكون مد اليد اىل "طالبان"
جزءًا من خطة اخلروج األمريكية
من أفغانستان اليت ستبدأ السنة
املقبلة ،وهذا ال شك أسلوب
جديد مل يخُ ترب يف العراق حيث
أقيمت "جمالس الصحوة" ملقاتلة
"القاعدة" ال حماورتها .ورمبا
َ
شكل عدم النجاح ،كي ال نقول
الفشل ،مربرًا للذهاب إىل ما
كان يبدو مستحي ًال.

«اهلريالد»
على االنرتنيت
«اهلريالد» ..صوت احلقيقة

اقرأوا «اهلريالد» على املوقع www.meherald.
االلكرتوني التالي:
com.au/myherald

توضيح من السفارة السورية

توضيحًا لتساؤالت أبناء اجلالية  ،تلفت السفارة السورية عناية
أبناء اجلالية السورية والعربية الكرام إىل أن اخلدمات القنصلية
تقدم مباشرة من السفارة وحدها يف كانبريا .
وال يوجد للسفارة أي ممثل أو مكتب خدمات قنصلية أو مكتب
مراجعات أو مكتب تعقيب معامالت يف سيدني أو ملبورن أو أية
مدينة أسرتالية .
وميكن ألي مواطن االتصال بالسفارة مباشرة أو االطالع على املوقع
االلكرتوني  www.syrianembassy.org.auلتسيري املعامالت اليت
يريدها مثل منح السمات أو تسجيل الوالدات أو الزواج أو جتديد
جوازات السفر .
السفارة السورية  -كانبريا
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صفحة

ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ
اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER
@Ú�Ìäbvn€a@p�˝0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójﬂ
@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa
@ﬁÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»ﬂÎ@Ôíã�€aÎ@êÓjÿ€aÎ
@ÒäÎá‰j€a@l� äÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ
@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ@H·†b‡�€a@ÊÏv»ﬂI
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

79 Yerrick Rd,
�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË” Lakemba Ph: 9740 9331

@Òåbnø@ÚÓ«Ï„Î@Úõ–¨@äb»édi@ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Âﬂ@Ú‹Óÿìm@5◊c@b‰Ìá€
@Òç�Ó‡æa@ÚÓ„b‰j‹€a@ÒÏË‘€a@ÚËÿ‰i@Úuåb†@ÚÓ‹Ìåaãi@ÒÏË”@@NNÔiã»€a@Ñj�æa@Èubn±@bﬂ@›� ◊Î

ëb–€a@áºc@áÓè€a

÷ã
� –æbi@…Ójﬂ

@Òb‡ÿ€a@Üa7nébi@bÓ€a6éa@¿@ÊÎáÓyÏ€a
—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895

Hawat’s Coffee and Nuts
@pbj‹»æaÎ@ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@ aÏ„c@Úœb◊@ã�œÏnm
@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Úñ� bÇÎ@ÊÏnÌç€aÎ@pÏÌç€aÎ
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Ò�äá€a
÷ã� –æbi@…Ójﬂ
292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280
Alex Importers
1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487

04 0125 1220:áºﺃ

- 04 0485 9684

ÊäÏj‹ﬂ@ ãœ

:Ôﬂbé

صفحة 10

السبت  6آذار 2010

Saturday 6 March 2010
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اسرتاليــات

نص اخلطاب التكريسي لعضو اجمللس التشريعي اجلديد شوكت مسلماني

بعد ظهر يوم اخلميس املاضي ويف حنو الساعة اخلامسة
مساء كانت حلظات تارخيية عندما اعلنت رئيسة اجمللس
ً
التشريعي يف نيو ساوث ويلز ان عضو اجمللس التشريعي
شوكت مسلماني على وشك القاء خطابه االفتتاحي .وقد
امتألت شرفات قاعة اجمللس التشريعي باقرباء واصدقاء
السناتور مسلماني ،باإلضافة إىل الزمالء من وسائل اإلعالم
العربية .وطلبت رئيسة اجمللس من األعضاء احرتام التقاليد
الربملانية واإلستماع بصمت إىل اخلطاب .وهذا بالفعل ما
حدث مما جيسد روعة الدميقراطية والتقاليد االسرتالية
العريقة يف هذا املضمار .وبعد ان انهى السناتور مسلماني
خطابه توجه إليه كافة اعضاء اجمللس التشريعي من مجيع
االحزاب لتهنئته بدخول الربملان.
ويف ما يلي النص الكامل خلطاب عضو اجمللس التشريعي
شوكت مسلماني:
اشكر األعضاء املوقرين إلعطائي
اجملال إللقاء خطابي االفتتاحي،
وعند القيام بذلك ،أود أن
أشيد باملالكني التقليديني
هلذه األرض ،شعب غاديعال
من أمة اورا ،ال سيما الشيوخ،
يف املاضي واحلاضر .وأود أن
أنوه بوجود عائليت ،اليت ما تزال
صخرتي ،ودعمها هو الذي يقوي
عزمييت لتحقيق االهداف يف كل
يوم .كما أن هناك بني احلضور
يف شرفة الضيوف العديد من
األصدقاء املوقرين الذين جاءوا
لتقديم دعمهم .أشكركم واحدا
واحدا ومجيعكم.
إنه لشرف عظيم وامتياز لي
أن أقف هنا يف هذا املكان
التارخيي ألمثل حزب العمال
االسرتاىل الذي ميثل تارخيا من
االلتزام بإعطاء مجيع االسرتاليني
العدالة بغض النظر عن العرق
أو اللون أو الدين .أنا أدرك
متام اإلدراك هذه املسؤولية،
وأنا على علم باهتمام اجملتمع
ووسائل اإلعالم مبا حققته
كأول اسرتالي من اصل عربي
ولبناني ومسلم لدخول اقدم
برملان يف اسرتاليا .إن دخولي
هلذا الربملان هو اثبات للعامل
أننا جمتمع شامل ،دميقراطي،
تعددي ،وجمتمع علماني ،مفتوح
للجميع ،بغض النظر عن العقيدة
أو العرق ،أو اللون .أنا فخور
مبرياثي ،وفخور بعائليت وفخور
مبن أنا .أنا أوال وقبل كل شيء
اسرتالي ،وشأني شأن مجيع
األعضاء هنا ،وأنا دائما اضع
اسرتاليا أوال.
اليوم أنوي أن أعطي حملة
عن قصيت الشخصية ،ورسم
وبعض
ودوافعي،
لقيمي
إهتماميت حول مسائل السياسة
واجملتمع .أوال ،اللمحة عن
نفسي .لقد ولدت يف جنوب
لبنان يف عام  1965يف قرية
كونني .كان والدي يعمل يف
بريوت وقد عمل مبشقة لكسب
لقمة العيش وكان يعمل بال
كلل من أجل تأمني مستقبلنا.
والدتي ،من ناحية أخرى ،كانت
القوة الدافعة وترعى  11طفال.
وفعلت ذلك باحلب والتفاني.
ومع التهديد املاثل أبدا من
احلرب يف اجلنوب ،ويف خضم
حرب أهلية شرسة يف لبنان،
كان ال بد من أن يتخذ والدي
قراره حبزم حقائبنا ومغادرة
منزلنا إىل اسرتاليا.
وصلنا اىل مطار سيدني يوم
 25ايار/مايو عام  ،1977وقمنا

بالسكن يف روكديل .لقد
اظهرت يف مرحلة مبكرة اهتماما
يف السياسة ومسائل العدالة
االجتماعية .وحضرت يف سيدني
العديد من التجمعات السياسية
والفعاليات اجملتمعية ومن
خالل عالقاتي أصبحت اشارك
بنشاط يف شؤون اجملتمع.
لقد كنت لكثري من الناس
املرتجم أو مساعد الشبيبة أو
العامل االجتماعي ،وكنت ايضا
موظف التعليم وموظف االتصال
اجملتمعي .وحتى يف سن ال 13
كنت اصطحب الناس إىل مكان
مقصدهم ومساعدتهم يف تلبية
احتياجاتهم .كثري من الناس
يف ذلك الوقت كانوا حباجة إىل
املساعدة.
كان من املتوقع لي يف سن ال
 17االنضمام إىل حزب العمال
االسرتاىل .كان ال مفر من ذلك
ألنه كان احلزب الذي أؤمن
أنه كان يعمل من اجل العدالة
واإلنسانية .ولقد شعرت بالفخر
عندما قام رئيس حكومة نيو
السيد
ساوث ويلز السابق
ّ
باري أونسوورث بعد فوزه
الضيق يف انتخابات 1986
اليت جرت يف روكديل باإلشاد
بعائلة مسلماني لفوزه .وقد
فاز باملقعد بأغلبية  56صوتا.
ويف حني كان والدي واشقائي
الكبار يعملون أعطيت لي
الفرصة للحصول على التعليم.
إلتحقت مبدرسة روكديل العامة
ملدة سنة وبعد ذلك ذهبت إىل
جيمس كوك العليا للبنني ،ثم
إىل الدراسات اجلامعية حيث
حصلت على درجة البكالوريوس
يف احلكومة واإلدارة العامة من
جامعة سيدني ،وبعد ذلك على
درجة املاجستري يف السياسة
من جامعة ماكواري ،وأخريا،
على شهادة البكالوريوس يف
القانون من جامعة نيو ساوث
ويلز .وأنا فخور بأنه مت إدخالي
رمسيا يف احملكمة العليا يف
نيو ساوث ويلز كمحام ممارس
السيد روبرت
من قبل معالي
ّ
ماكليالند ،الذي كان وزير الظل
لإلدعاء العام ويشغل اليوم
منصب وزير اإلدعاء العام.
وخالل سنوات دراسيت يف
التعليم العالي ،عملت يف جمموعة
متنوعة من قضايا اجملتمع .يف
عام  1986مت اختياري من قبل
جالييت ،ومبساعدة من احلكومة
االسرتالية ،للسفر إىل لبنان
للمساعدة يف طلبات اهلجرة
اللبنانية وقمت بعد ذلك

مبساعدة السفارة االسرتالية
يف سوريا يف اجناز الطلبات.
العديد من املتقدمني كانوا
ناجحني مبن فيهم السيد علي
محود ،وهو مهندس .ويف عام
 1997قام هو وزوجته ،منال
عيسى ،بافتتاح أول صالون
جتميل .اليوم لديهم  24صالونا
توظف أكثر من  260شخص.
وأنا فخور بأن أقول أنهما حصال
اجلائزة الوطنية
مؤخرا على
للمبادرة املرموقة لعام .2009
ويف عام  ،1995انتخبت عضوا
يف اجمللس البلدي ملدينة
روكديل ،ويف عام 1997
انضممت إىل احلركة اجلمهورية
االسرتالية ومت اختياري كمرشح
على ورقة االقرتاع النتخابات
امليثاق الدستوري .لقد كنت
أيضا ناشطا طالبيا عندما فشلت
احلكومة انذاك يف االستماع .وما
زلت أعتقد أن حرية احلصول
على التعليم هي مسألة تتحملها
احلكومة املسؤولة .لقد انتخبت
ممثال لطالب كلية احلقوق يف
جامعة نيو ساوث ويلز ،وهناك
واصلت الدعوة إىل محاية حقوق
الطالب.
كانت ذكريات
ومع ذلك
طفوليت حول الصراع واملشقة.
السالم يف لبنان كان نادرا.
ال أذكر وأنا طفل فرتات
طويلة من السالم واألمن.
لقد استمرت احلروب العربية
االسرائيلية املتعاقبة ،جنبا إىل
جنب مع احلرب األهلية اللبنانية،
لسنوات عديدة .ولن يؤدي
منطق العني بالعني والسن
بالسن إىل نهاية املوت والدمار
املستمرين .إن واحد من أعظم
رموز القرن العشرين كان رجال
تبنى حكمة السالم ،واعين به
املهامتا غاندي الذي قال حبق:
منطق العني بالعني سيرتك
العامل بأكمله أعمى .وال يوجد
أصدق من هذا الكالم ،علما
أن زعماء العامل ال يبصرون
بسبب هذه الدوامة املستمرة

من االنتقام .هذا حيدث منذ
أكثر من  60عاما من الصراع
العربي اإلسرائيلي وال يبدو
له نهاية يف األفق .وجيب
عليهم اآلن فتح عيونهم لرؤية
السالم باعتباره السبيل الوحيد
للتقدم وإجياد حل القامة دولة
فلسطينية.
سيدتي الرئيسة ،إنين مثلك
ومثل األعضاء املوقرين لن
اخجل من أن أعلن عن آمالي
ومعتقداتي .حيدوني األمل
واتطلع للسالم ،واعتقد ان
الشعب الفلسطيين له احلق يف
دولة خاصة به.
جيب التمسك وتنفيذ قرارات
األمم املتحدة بشأن فلسطني،
فلسطني
دولة
وإقامة
املستقلة وأن يعطى حق
يف
للفلسطينيني
العودة
الشتات .وأعتقد أن احلل
القائم على دولتني ميكن أن
يكون أساسا للسالم الدائم
والعادل والتعايش السلمي بني
الشعبني .بصفتنا دولة موقعة
على اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان لألمم املتحدة جيب أن
منارس ما نبشر به .يف عام
 2008احتفلت اسرتاليا وبقية
دول العامل يف الذكرى الستني
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
مع شعار احلملة «الكرامة
والعدالة لنا مجيعا».
النبل هو التمسك مببادئ الكرامة
والعدالة للجميع ،بل وايضا
الوفاء حبقوق شعبنا من السكان
األصليني .امسحوا لنا أن نقود
الطريق يف جمال العدالة وحقوق
اإلنسان لشعبنا من السكان
األصليني .دعونا نظهر للعامل
أننا فعال منارس ما نبشر به
ونقدم للسكان األصليني ما
يستحقون .أعتقد أنه يف جمال
حقوق السكان األصليني ميكننا
وجيب علينا بذل املزيد من
اجلهد .اسرتاليا حققت جناحات
كبرية يف معاجلة حقوق السكان
األصليني .حكوماتنا الوطنية،

وعلى وجه اخلصوص حكوماتنا
العمالية ،تصدرت الطريق يف
جمال حقوق اإلنسان ،كما انها
أدخلت قانون الكومنولث حلقوق
االستثمار
وزادت
االرض،
يف جماالت السكن والصحة
والتعليم للسكان األصليني
ومهدت الطريق حنو املصاحلة مع
شركائنا من السكان األصليني.
وقامت حكوماتنا الوطنية أيضا
السكان
بقضية
بالنهوض
األصليني واعرتفت حبقوق
امللكية للسكان األصليني من
خالل تشريع مابو التارخيي .لقد
أدخلت نيو ساوث ويلز سياسة
للسكان
االلزامي
التعليم
األصليني ،وكانت أول والية
تعتذر عن السياسة الفظيعة
ألخذ أطفال السكان األصليني
عنوة من أسرهم.
يف رأيي أنه عندما يتعلق االمر
مبثل هذه القضايا الوطنية
والدولية املهمة ينبغي جتاوز
السياسة احلزبية .ميكن لنيو
ساوث ويلز بطريقة جمردة عن
احلزبية ان تقود األمة يف العدالة
االجتماعية للسكان األصليني،
الالزمة
التشريعات
ووضع
لتخصيص املقاعد الربملانية يف
هذا الربملان للشعوب األصلية.
نيوزيلندا وفنلندا والواليات
املتحدة األمريكية ووالية ماين
وكندا وجدوا الوسائل العطاء
سكانهم األصليني التمثيل
الربملاني ،وأثبتت فعاليتها
يف حتسني متثيل السكان
األصليني .وأعتقد أننا ،أيضا،
ميكن أن نعطي شعبنا األصلي
التمثيل الربملاني .ينبغي لنا
أن نقوي السكان األصليني
األسرتاليني ومننحهم املنرب
الذي حيتاجون له للتعبري عن
اهتماماتهم وحتديد حقوقهم.
لقد حان الوقت لالعرتاف
حبقوقهم األساسية واعطائهم
احلياة الكرمية اليت يستحقونها.
انا مؤمن قوي يف احلركة
النقابية .بعد كل شيء ،كان
النقابيون من شكل وبدأ
حزبنا العظيم لتمثيل الفقراء
والعمال .النقابات كانت وراء
الكثري من العمل يف جدول
االجتماعي
اإلصالح
أعمال
وكانت احلركة النقابية اليت
تقود النضال حلماية الضعفاء
والعمل من أجل حقوق الشعب
العامل .لذلك ،فإن النقابات
العمالية هي اليت اومن بها
وادعمها .ألكثر من قرن ناضل
شعبنا وحزبنا وقادتنا النقابيون
من خالل العديد من الصراعات
للحصول على حقوق العمال
اليت نتمتع بها اليوم .سعت
تشريعات حكومة هوارد «
خيارات العمل» اىل تدمري قرن
من حقوق ومكاسب االشخاص
الذين يعملون يف هذه الوالية.
بالنسبة حلزب العمال االسرتاىل،
وبوجه خاص ،النقابات يف
أسرتاليا فقد اصبح هذا القانون
ساحة قتال رئيسية .بعد
انتخابات عام  ،2007شهد عمال
اسرتاليا نهاية هذا التشريع
اللعني .هذاحقا اجناز تارخيي
ومثاال قويا لسلطة الشعب.

مرة أخرى ،كان العمل النقابي،
من خالل محلة احلقوق اخلاصة
يف العمل ،هو الذي استعاد
العدالة االقتصادية واالجتماعية
للعمال .يف رؤية بن شيفلي
فإن الضوء على التلة يواصل
التألق .وبفضل احلركة العمالية
فقد مت إلغاء القانون املذكور،
واليوم لدى حكومة راد العمالية
نظام عالقات صناعية اكثر عدال
وإنصافا جلميع االسرتاليني.
ولذلك ،علينا أن نثين على
حركتنا النقابية.
أود أن أتطرق إىل مسألة
موضوعية جدا يف جمتمعنا اليوم
وهي مسألة العرق والعنصرية.
حنن نعيش يف جمتمع تعددي
ودميقراطي حترتم فيه حقوق
اجلميع وهي جمسدة يف
قوانيننا ،وعاداتنا ودستورنا.
ومع ذلك ،فمن حني ألخر
ترفع العنصرية رأسها القبيح.
بعض من املهاجرين السابقني
حتملوا العبء االكرب من ذلك.
لسوء احلظ ،فإن جاليتنا اهلندية
االسرتالية تتحمل اليوم العبء
األكرب .علينا واجب إدانة
العنصرية ونستطيع حماربتها من
خالل التعليم وسيادة القانون.
ومن خالل نظامنا التعليمي ميكننا
ايصال الرسالة بأن العنصرية
هي اجلهل وجرمية.
اهلجرة ال تزال جتلب معها اإلبداع
والرباعة ،واحملرك والعمل اجلاد
ميكننا
والطموح.
واملوهبة
وتوظيف
منها،
اإلستفادة
هذه املواهب واإلبداع من أجل
حتسني حياة أمتنا .لنتخيل أن
لدينا فرص التجارة االسرتالية
اليت ميكن جلاليتنا اهلندية أن
توفرها لشعب نيو ساوث ويلز.
يف عام  ،2000أنشأت حكومة
نيو ساوث ويلز جملس األعمال
لنيو ساوث ويلز وآسيا ألنها
أدركت وجود فرص اجلالية
األسرتالية اآلسيوية يف تطوير
وتعزيز الروابط التجارية بني
نيو ساوث ويلز والصني وبقية
آسيا .وأعتقد أننا كحكومة ينبغي
لنا أيضا اآلن إنشاء جملس
جتاري لنيو ساوث ويلز واهلند
وآخر مع العامل العربي .وأعتقد
أن الناس يف نيو ساوث ويلز
ستتاح هلم الفرصة لالستفادة
من التجارة مع األسواق املتنامية
يف اهلند والعامل العربي .لدينا
املوارد غري املستغلة يف
االسرتالية
العربية
جالياتنا
اليت لديها املشاريع والدافع
واملبادرة وثروة من املعرفة يف
األعمال التجارية سواء هنا أو
يف اخلارج .وأعتقد أن جملس
جتاري لنيو ساوث ويلز والعامل
العربي بتمويل من حكومة نيو
ساوث ويلز سوف يعمل بنشاط
على شبكة االتصال احمللية
واألسواق اخلارجية .وسوف
يعزز العمل مع نيو ساوث
ويلز ،ويشجع املصدرين من
نيو ساوث ويلز ،ويعزز فرص
االستثمار يف نيو ساوث ويلز.
إن إحدى دوافعي لدخول احلياة
العامة هو مساعدة احملتاجني.
شبابنا اليوم يف حاجة إىل
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اسرتاليــات

ذهبوا اىل اسرائيل للتحقق من
مسألة جوازات السفر الثالثة

عناصر من الشرطة الفيدرالية
االسرتالية يصدمون امرأة
ويفرون من املكان
من احملتمل ان يكون عناصر
من الشرطة الفدرالية متورطني
يف حادث سايرة والفرار قبل
اقل من 12بعد الوصول اىل
اسرئيل للتحقيق يف استعمال
جوزات سفر لالسرتاليني الثرثة
النشتبه بعالقتهم يف عملية
اغتيال املبحوح ليت حصلت يف
دبي اواخر الشهر املاضي.
ففي جمرى احداث استثنائي
فقزت السيارة فوق احلاجز
االمسنيت يف موقف ركوب
السيارات يف تا ابيب وصدمت
امرأة تقود دراجة هوائية اليت
كانت اصابتها بسيطة.
غري ان السيارة مل تتوقف
وبدال من ذلك واصلت
سرعتها .وقد اكدت السفارة
االسرتالية ليل االربعلء لنها
حتقق يف احلادث غري انها مل
تؤكد ان السيارة اليت صدمت
املرأة بداخلها ثالثة وكالء من
الشرطة الفيدرالية .وقالت
ناطقة باسم السفارة انه كجزء
من التحقيقات حتدث مسؤولو
السفارة مع السائق.
الزميلة
سألت
عندما
"االسرتاليات" سائق السيارة
عندما عاد اىل السفارة مام اذا
كان متورطا يف حادذ صدم
امرأة تقود دراجة هوائية،

واصل سريه اىل داخل
السفارة قائال "باالمكان ان
تغلق الباب".
وصرحت السيدة اوشرابار
لوسيلة اعالمية "اريد اعتذارا
لقد
جديدا
ودوالبا(عجلة)
صدمتين السيارة".
الشرطة
وكالء
وكان
الفيدرالية قد وصلوا االربعاء
لتحري مسألة جوازات سفر
االسرتاليني الثالثة املستعملة
يف اغتيال القائد يف "محاس"
عبد اهلل املبحوح يف  19شباط
املاضي.
ووقع احلادث عتدما كانت
سيارة السفارة تقل عناصر
الشرطة الفيدرالية من السفارة
اىل الفندق والسيارة من نوع
تويوتا فضية اللون وباعية
الدفع.
وقالت ناطقة باسم السفارة
انها مل تستمع بعد اىلاملرأة
اليت صدمتها السيارة ةتريد
االستماع اليها كجزء من
حتقيقاتها.
وقالت الناطقة ليل االربعاء
"انها مسألة جدية واننا حنقق
فيها حاليا"
واوضحت "بامكاني التأكيد
ان السيارة (اليت تورطت يف
احلادث) هي سيارة السفارة.
ال اعتقد يف هذه املرحلة
استطيع ان اعلق من كان ومن
مل يكن يف السيارة".

يا حميب قيادة السيارات بشكل سريع – احذروا عواقب قانون السري

عزيزي القارئ أتوجه بنداء صارخ
إىل كل حميب قيادة السيارات
بشكل سريع وباألخص الشابان
يفتخرون
الذين
والشابات
ويتباهون بقيادة سياراتهم
بالطريقة نفسها غري أبهني
بسالمة املواطن أو سالمتهم
هم بشكل خاص – ودون اخذ
احلذر بأنه من املمكن يف يوم
أن خيسروا رخصة القيادة يف
أية حلظة – لذا وجب التوضيح.

conditions apply – please see overleaf.
To avoid the inconvenience of having your licence suspended and
in the interest of all road users, you are urged to improve your
driving practices and adhere to the provisions of the driving laws.
ماذا ميكنين العمل يف حال ألغيت رخصة القيادة العائدة لي؟
 -1من املمكن أن متنع من قيادة السيارة للفرتات املبينة أعاله.
 -2من املمكن أن ختتار بأن تتصرف بشكل جيد عالوة على إلغاء
رخصة القيادة وذلك لفرتة  12شهر .من اجلدير التنبه بأنك ستكون
عرضة لشروط عدة إذا اخرتت هذا القرار.
*بهية ابو امحد*

ما هن متطلبات القانون؟
لقد نص بند  16من قانون السري (منح الرخصة) لعام  1998بان
رخصة القيادة قد تلغى لفرتة معينة يف حال حصل حاملها على
 12نقطة مضاعفة أو أكثر ضمن فرتة  12شهر .مبعنى أخر إذا كان
حامل رخصة القيادة قد حصل حاملها على  12نقطة مضاعفة أو
أكثر يف خالل  3سنوات فأنه يف هكذا حالة سيعرض رخصة قيادته
لإللغاء لفرتة زمنية معينة على الشكل املبني أدناه.
فرتة إلغاء رخصة القيادة
نقط مضاعفة خالل فرتة  3سنوات
 3أشهر
 15-12نقطة
 4أشهر
 19-16نقطة
 5أشهر
 20أو أكثر
كيف ميكنين أن اعلم بأن رخصة القيادة العائدة لي ستلغى؟
ستتلقى رسالة من دائرة النافعة يكون فحواها كما يلي:

WARNING

Section 16 of the Road Transport (Driver Licensing) Act 1998
provides that a
driver/ rider licence must be suspended if its holder incurs a total
of 12 or more demerit points within any three year period.
The demerit points you have incurred for the offence(s) endorsed
on your driving record, over the three year period immediately
preceding the most recent recorded offence, are shown below.
You are at the stage when the recording of a further offence could
result in the suspension of your licence.
A licence holder who is issued a suspension notice may either.
I.
Cease driving/riding for the period indicated in the
notice of suspension or
II.
May elect to be of good behaviour, as an alternative to
the licence suspension, for a period of 12 months. A number of

Article Five

1. There is a Governor in each of the states
1) Yes, except in Queensland and Western Australia
2) Each state has two Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one Queen’s representative and that is the
Governor-General.
2. Local governments are responsible for
1) street signs, rubbish collection, building permits, animal
control
2) bridges, police, employment, drains
3) animal control, rubbish collection, schools, road traffic
control
4) road traffic control, air safety, caravan parks, bridges
3. The Capital of Queensland is
1) Brisbane
2) Melbourne
3) Adelaide
4) Perth
4. Anzac Day is named after
1) the Australian and New Zealand Army Corps
2) the Australian and New Zealand Army Corpse
3) the leader of the First Fleet, Captain Anzac
4) the Australian and New Zealand Army Corporation
5. Who signs all Bills passed by the Australian Parliament, thereby
?granting Royal Assent
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of Australia
Correct answers to:إجابات صحيحة
I
Question 1
:3
II
Question 2
:1
III
Question 3
:1
IV
Question 4
:1
V
Question 5
:3

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

ﻣﻄﻌﻢ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﳲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻧﻠﻲ ﳲ ﺑﺮﻳﺰﺑﻦ
ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٢٠٠ﺷﺨﺺ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ  Moretonﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ Manly
ﻳﻘﻔﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﳲ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٠٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٣٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﺪ :ﻣﻦ  ١٢ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٣٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860
4 Trafalgar street
)Manly ( Manly Harbour

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﺍﻗﺼﺪﻭﺍ ﻣﻄﻌﻢ  Whilson ` Boathouseﻭﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺧﺮﺒﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳲ ﺗﺤﻀﺮﻴ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺣﺪ:
ﻣﻦ  ١١،٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٤،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٠٠ﻟﻴﻼ
ﺑﺎﺭ ﺍﻟـ OYSTER
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺍﳳ ﺍﻷﺣﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3868 4480
Fax: (07) 3868 4481
Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@ﬁbóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@›� ◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@
0411 575 323@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
اتصلوا بعندليب األرز
املطرب حلود احلدشييت
0400 440 089 :على الرقم

B G

LicZ@185750C

Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

@Ñib�æa@Âﬂ@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ
@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@ﬁbóm¸a@
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

 صفائح-  حلم بعجني- مناقيش
-جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك
...بيتزا وشنكليش وغريها

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëﬂ@
@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèﬂ
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿
8008@›Óvèn€a@·”ä

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈﬂ”ä÷]<Íﬁ^f€◊÷
<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

$200 cash for any referral

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

Nakhle
Shirtmakers
ﺧﻴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
()ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ
ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺨﻠﺔ

@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺒﻪ
 ﺳﻨﺔ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪ٢٥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
 ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻗﻤﺸﺔ ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺔ )ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻭﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ( ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
 ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ:ﺷﻌﺎﺭﻩ

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Shop 1A/69 Phillip St. Parramatta NSW 2150
Ph/Fax: 9633 4696 - Mob: 0414 289 645
www.nakhleshirtmakers.com.au

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
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مؤتمر صحايف

أعلن يف مؤمتر صحايف مع االعالم العربي ان النسبية تساعد على عدم الغاء اآلخر وعدالة التمثيل وختفيف التشنج

الوزير سعاده :سليمان فرجنية لعب دورا يف تشكيل احلكومة ولبنان ال حيكم اال بالدميقراطية التوافقية
بدعوة من اللجنة االدارية لتيار
املردة عقد الوزير يوسف
سعادة مؤمترا صحافيا يف
صالة الويستيال قرابة الساعة
احلادية عشرة من يوم السبت
املاضي قدمه السيد سركيس
كرم وحتدث فيه الوزير
الضيف بكل صراحة ورد فيه
على اسئلة الصحافيني جبرأة
وشفافية.
بدأ الوزير سعادة كلمته بأنه
يف اسرتاليا ممثل لرئيس
تيار املردة سليمان فرجنية
لينق مواقفه ووجهات نظره
وسياسته البناء اجلالية.
وبعد ان اشاد الوزير سعادة
باجلالية اللبنانية وتكيفها
مع الدولة املضيفة اسرتاليا
كأنها وطن ثان هلا قال ان
هذه اجلالية حافظت على امرين
مهمني ..انتمائها للبنان ويف
الوقت نفسه اخالصها للدولة
املضيفة اسرتاليا.
وقال :لفتين مجال هذه البالد
جلهة النظافة يف الشوارع
واملنازل واحرتام القوانني
فعسانا ننقل بعض هذه
املميزات اىل لبنان.
واود ان انقل حتية وسالم من
ّ
رئيس تيار املردة سليمان
فرجنية اىل كل فرد منكم
وانقل ماذا يفكر سليمان
فرجنية الذي بالنسبة له لكل
فرد من اجلالية احلق ان تكون
له اراؤه قناعاته السياسية
والدفاع عما يؤمن به وهذا
التنوع مطلوب وهو مصدر غنى
لنا وحنن نشجع ذلك.
وقال ان خالفاتنا السياسية
جيب ان تبقى ضمن اطارها
احملدود وضمن احلوار اهلادئ
والبناء ومن املفرتض ان
تكون اجلالية موحدة وينبغي
اال تفرقها زواريب السياسة
وان وحدتها هنا تنعكس اجيابا
على لبنان وتدفعنا للسعي
اكثر اىل ان نكون موحدين يف
لبنان وبالتالي السياسة مهمة
ولكل واحد رأيه ولكن االهم
وحدة اجلالية اللبنانية.
واعلن الوزير سعاده ان اجلالية
اللبنانية يف اسرتاليا مل ختذل
وطنها وكلما كان الوطن حباجة
هلا كانت تليب النداء يف كل
االحوال والظروف وامتنى ان
حيافظ ايناء اجلالية على هذا
الشيء وان نسعى كلنا لنكون
رسال للبنان وامتنى على ابناء
اجلالية ان يسجلوا ابناءهم الن
لبنان حباجة هلم واالمر الثاني
تعليم اوالدهم اللغة العربية
البقاء لغة بلدنا االساسية يف
بيوتنا ونتحدث بها مع اوالدنا
حتى اذا ذهبوا اىل لبنان ال
يشعرون بانهم
سياح ،كما
ّ
انهم اذا انتقلوا للعيش يف
الوطن فان اللغة عامل اساسي
ومهم لالستقرار هناك.
وقال يف لبنان اليوم حكومة
وحدة وطنية مير البلد مبرحلة

استقرار ال شك ان االجواء
االقليمية انعكست اجيابا على
لبنان ومتكنا من خلق نوع من
االستقرار بعد مرحلة السنوات
االربع الصاخبة اليت مرت على
لبنان وحصل فيها انقسام
عمودي للشعب اللبناني.
حنن االن يف مرحلة استقرار
وحتصني
تعزيزها
وعلينا
وحدتنا الداخلية هناك الكثري
من االمور اليت جتمعنا وجيب
ان ال نفتش على ما يفرقنا
وهناك امال كثرية معلقة
على هذه احلكومة اليت عليها
حتصني الوحدة الوطنية ..نريد
ان تكون االجواء االقليمية
هادئة ولكننا ال نريد ان يعود
التشنج اىل البلد يف حال
حصلت خالفات اقليمية.
وحنن يف تيار املردة نعاهد
اهلنا بالعمل للحفاظ على وحدة
لبنان واجلالية ..ومت افساح
اجملال لالسئلة.
* يف حال مت العمل بالنسبية
فكيف تعمل هذه النسبية؟
 النسبية نظام انتخابي متطورابدأ يف الدول الدميقراطية
املتطورة املبدأ االساسي فيها
انه اذا اردنا تعريفها باختصار
هي عدم الغاء اآلخر وعدالة
التمثيل وبالتالي اذا اقريناها
يف البلدية فال يستطيع احدنا
ان يقول اريد ان الغي االخر
الرافض لطرحي وكل الناس
تشارك يف اجمللس البلدي
حسب العدد الذي تناله من
اصوات وهكذا تكون هناك
عدالة متثيل وتكون كل الناس
موجودة يف البلدية ..هناك
جملس بلدي يأخذ مثال % 51
ولكن االخرين ال يكونون يف
اخلارج بل يراقبون من الداخل.
ال يتم تعطيل اعمال اجملالس
ابدا ،هناك فريق لديه %51
بامكانه استالم االدارة وعليه
االنتباه الن الفريق االخر
موجود معه وبالتالي ال ميكنه
ان خيرج عن القانون.
وعملية تطبيق النسبية بسيطة
جدا لنفرتض ان يف بلدة
الئحتني ،الئحة اخذت %60
من االصوات والئحة حصلت
على  %40فاليت تأخذ %60
تأخذ  %60من االعضاء ومن
بينهم الرئيس ونائب الرئيس
حتى تستطيع ان تدير اجمللس
البلدي والالئحة اليت حصلت
على  %40من االصوات تأخذ
 %40من اعضاء اجمللس
البلدي وبالنسبية حنل كل
مشاكلنا ..لقد تعودنا ان كل
فريق يف االنتخابات هدفه
الغاء اآلخر ومع النسبية علينا
ان نقبل اآلخر وبالتالي فان
هذا الشيء خيفف التشنج
ويكون هناك جملس بلدي
متنوع يديره فريق عمل معني
لتنظيم امور االدارة.
* اذا اعتمدت النسبية يف
البلديات كيف تطبق يف

* الوزير سعادة واحملامي خوري يتوسطان الشدياق وكرم*

االنتخابات النيابية؟
 ان اعتمادها يف البلديات اليعين اعتمادها يف االنتخابات
النيابية غري ان اعتمادها يف
البلديات يفتح بابا للذهاب
اىل اعتمادها يف االنتخابات
النيابية وهذا املهم ويف حال
حصل ال نستطيع ان حنافظ
على حجم الدوائر املوجودة
اآلن وبالتالي علينا ان نعمل
على تكبريها اذ ال نستطيع
ان نعتمد النسبية يف قضاء
لديه نائبان او ثالثة واذا
عملنا على تكبري الدوائر ينتفي
اخلوف لدى اي
مكون طائفي
ّ
او مذهيب او فريق سياسي
معني.
* هل من بوادر مصاحلة بينكم
وبني فريق مسيحي اخر؟
 ال شك انه كانت هناك مرحلةاليمة مرت علينا كمسيحيني
وكلبنانيني وقد طويت صفحة
هذه املرحلة .يف مرحلة ما
طالبنا ان يكون هناك توحيد
للمسيحيني يف البلد حول
مسلمات معينة وكان اجلواب
ّ
بالرفض ثم
الفنا جلانا
الرابطة
برعاية
واجتمعت
املارونية لتنفيس االحتقان
املوجود على االرض وبالتالي
وصلنا اىل نقطة نستطيع ان
ّ
نقول فيها اننا جنحنا
ونفسنا
االحتقان وكانت هناك مشاكل
مرتاكمة عملنا على حلها كلها.
واحلمد هلل مضت علينا اكثر
من سنتني مل حتدث فيها
حادثة تذكر فاذا كانت هناك
اي بوادر حصول حادثة كنا
نبادر اىل حلها بالسياسة
وهذا اجناز .واتفقنا على
هدنة اعالمية فانا باستطاعيت
ان انتقد القوات اللبنانية
بالسياسة وهم باستطاعتهم
ان ينتقدونا بالسياسة ولكن
ممنوع التجريح الشخصي،
وعمر هذه اهلدنة سنتان وهي
مستمرة وحنن حنافظ عليها
والقوات ايضا.
اما موضوع اللقاء الشخصي
بني فرجنية وجعجع ،فمن
وجهة نظرنا انه ليست هناك
مساحة سياسية مشرتكة اليوم
وبالتالي فان هذا اللقاء اذا
حصل فانه لن يؤسس ملرحلة
سياسية او لعمل سياسي

ويكون لقاء صوريا وبالتالي ان
تقدم للمسيحيني واللبنانيني
مشهدا صوريا فقط بني
شخصني فان هذا غري مهم ..
االجواء على االرض هادئة واذا
شعرنا اي حلظة ان هذا اللقاء
مهم للمسيحيني واللبنانيني
فاننا لنا نرتدد عن عقده.
* ملاذا ال يتم العمل يف لبنان
بالنظام االكثري اي اكثرية
حتكم واقلية تعارض كالغرب
مثال؟
 ال ميكننا ان نطبقالدميقراطية يف لبنان على غرار
ما يتم تطبيقها يف امريكا او
الدول االوروبية او اسرتاليا
فهناك علمنة كاملة وفصل
الدين عن الدولة وبالتالي كل
الناس مواطنون قبل االنتماء
لطوائفهم ..يف لبنان طوائف
متعددة واي تغييب لطائفة
عن ادارة احلكم تشعر هذه
الطائفة كأنها معزولة فضال
عن ان لديها بالفعل هواجس.
انا كمسيحي ولبناني اقول ان
الضمانة الوحيدة اليوم هي
الدميقراطية التوافقية حيث
ان هناك خلال دميوغرافيا يف
البلد ،هذه مشكلة نعاجلها
شراكة
وببناء
بالسياسة
فعلية مع شركائنا يف الوطن
وبتثبيت الدميقراطية التوافقية
واحملافظة على املناصفة اليت
نص عليها اتفاق الطائف
ّ
بني املسلمني واملسيحيني
واليت ال تستبعد ايا فريق ان
يكون موجودا داخل احلكم.
ولنفرتض لسبب ما ان
دور املسيحيني ضعف يف
احلكومة واحلكم ومتثلوا متثيال
هامشيا كما كانوا ميثلون من
قبل فينتج عن ذلك زيادة
اهلواجس واملخاوف وبالتالي
اهلجرة من البلد ..الدميقراطية
التوافقية جتعلنا موجودين
يف ادارة وحكم البلد لذلك
ال نستطيع ان نتحدث يف
لبنان عن اكثرية حتكم واقلية
تعارض فاذا حصل اي حتالف
رباعي كما حصل يف العام
 -2005واؤكد انه لن حيصل-
ماذا حيل باملسيحيني ..طبعا
بيقى هناك وزراء مسيحيني
على اهلوية فقط ولكن اين
يصري االفرقاء الذين ميثلون

املؤكد
املسيحيني...من
انهم يصريون خارج احلكم
واحلكومة.
* هل يعقل ان تكون هناك
مواالة ومعارضة يف حكومة
واحدة؟
 بالطبع ُيعقل ،الن هذا هولبنان وهذه ليست بدعة ،وال
حكومة يف تاريخ لبنان كانت
من لون سياسي واحد حتى
عندما كانت غالبية السلطات
بيد رئيس اجلمهورية كان
عندما يقدم على تشكيل
احلكومة يراعي كل الطوائف
احلكومات
تضم
وكانت
اشخاصا من املعارضة ولكن
عندما تدخل احلكومة ال تبقى
معارضا ليست هناك معارضة
وال مواالة داخل احلكومة .وحنن
ال نستطيع اليوم ان نقول عن
انفسنا اننا من املعارضة حنن
اليوم يف احلكومة فريق من
احلكومة.
* يقال ان فرجنية لعب دورا
كبريا يف تشكيل احلكومة
كيف؟ وملاذا قبل بوزارة
دولة؟
 ال شك ان سليمانفرجنية لعب دورا كبريا
يف تشكيل احلكومة فعلى
هامش االستشارات النيابية

امللزمة وبعد لقائه مع رئيس
احلكومة كان هناك حاجز بني
الرجلني انكسر فشعر فرجنية
على االثر ان نية الرئيس
احلريري اجيابية وانه بصدد
تشكيل حكومة وحدة وطنية
ولديه نية لالنفتاح على كل
االفرقاء اللبنانيني وقد خلق
اللقاء السعودي السوري
مناخا اجيابيا لتشكيل احلكومة
وبقيت هناك عقبات جانبية
او تفاصيل يلزمها حل وهنا
كان الدور الذي لعبه سليمان
فرجنية حيث كان على اتصال
دائم بني املعارضة وبني
حلفائه وبني دولة الرئيس
احلريري وكان خيلق جوا من
الوفاق وينقل االجواء االجيابية
من الطرفني ويف النهاية
كانت هناك وزارة دولة لتكتل
التغيري واالصالح فاقرتح
فرجنية ان تكون هذه الوزارة
من نصيب املردة وهذا احد
االسباب اليت كانت تعرقل
تشكيل احلكومة وبعد تذليل
هذه التفاصيل مت تأليف
حكومة وطنية وحنن ال نعترب
اننا قدمنا تضحية بل قمنا
بواجبنا .واذا اقتضى االمر ان
نفعل ذلك ثانية فاننا نفعله
يف سبيل املصلحة الوطنية

العثور على بقايا هرم امللكة بهنو
وتابوتها النادر يف سقارة

*بقايا جدران غرفة الدفن اخلاصة بامللكة بهنو*

اعلن اجمللس االعلى لآلثار املصرية امس ان البعثة الفرنسية
العاملة يف هرم امللكة بهنو يف جبانة امللك بييب االول جنوب
اهلرم املدرج يف سقارة عثرت على تابوت امللكة النادر املنحوت
من صخر الغرانيت الوردي وعلى غطائه املصنوع من البازلت
االسود.
وشدد مفتش اآلثار املصري العامل مع البعثة جالل معوض على
ندرة هذا التابوت الذي حنت جسمه الرئيسي "من الغرانيت
الوردي ،يف حني حنت الغطاء من البازلت االسود وهذه حالة
نادرة جدا" ،مشريا "اىل امكان ان يكون هذا التابوت قد اعاد
استخدامه من دفنوا امللكة" .واضاف" :عثر يف داخل التابوت
على بقايا اللفائف الكتانية اليت حتوط املومياء".
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مناسبات

الوزير يوسف سعادة يواصل زيارته اىل اوسرتاليا بنجاح كبري ويزور دير مار شربل
والسفريين اللبناني والسوري ومجعية بطل لبنان الزغرتاوية

*الوزير يوسف سعادة*

*يف مار شربل*

*يقطعون قالب احللوى :بريي ،سعادة ،املطران ابي كرم ،االب طربيه وخوري*

*يف مار شربل :االب طربيه يتحدث ويبدو املطران والوزير سعادة والنائبة بريي*

*يف صالون دير مار شربل*

*يف السفارة السورية :السفري سليمان يتوسط الوزير سعادة واملسؤول خوري*

*مع السفري اللبناني جان دانيال*

قام وزير الدولة اللبناني االستاذ يوسف سعادة حبضور القداس
يف كنيسة مار شربل يف منطقة بانشبول يرافقه مسؤول االنتشار
يف تيار املردة جواد خوري ورئيس اهليئة االدارية يف تيار
املردة اوسرتاليا الياس الشدياق وعدد من أعضاء التيار .وقد
ترأس القداس رئيس دير مار شربل األب انطوان طربية الذي
أستضاف الوزير سعادة والوفد املرافق على مائدة الغذاء .حضر
املناسبة سعادة قنصل لبنان العام روبري نعوم وسيادة املطران
عاد ابي كرم والوزيرة باربرة بريي واألب انطوان طعمة وعدد من
رؤساء األحزاب والروابط واجلمعيات اىل جانب األعالم العربي.
ألقى األب الرئيس طربية كلمة ترحيبية شدد فيها على ضرورة
مجع الشمل وتعزيز فرص املصاحلة املسيحية .كما كانت كلمة
لالستاذ انور حرب يف األطار ذاته .وشكر الوزير سعادة رئيس
ورهبان دير مار شربل على ضيافتهم وتكرميهم ،مبديًا حرصه
على التمسك بالسياسة الوطنية الواضحة اليت يتبعها رئيس
املردة النائب سليمان فرجنية.
مجعية بطل لبنان الزغرتاوية :أقامت مجعية بطل لبنان يوسف
بك كرم الزغرتاوية حفل تكريم على شرف وزير الدولة اللبناني
االستاذ يوسف سعادة يف بيت زغرتا يف غلدفورد حبضور سعادة
قنصل لبنان العام روبري نعوم والوزيرة باربرة بريي والوزير
دايفد بورجر واألب بيار خوري واألب سليمان ميني و االستاذ
انور حرب واالستاذ جوزيف خوري ورئيس الرابطة املارونية مسري
قزي ومسؤول االنتشار يف تيار املردة جواد خوري ورئيس
اهليئة االدارية يف تيار املردة اوسرتاليا الياس الشدياق ونائب
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية ميشال الدويهي و رئيس رابطة
آل كرم بطرس واكيم والسيدة عليا احلليب وعدد كبري من
أبناء زغرتا واألصدقاء .ورحب رئيس اجلمعية انطوان اجلعيتاني

*السفري دانيال يتوسط الوزير سعادة ومسؤول االنتشار خوري واللجنة االدارية لتيار املردة*

بالوزير سعادة بكلمة جاء فيها " معالي الوزير ،انه ملن دواعي
أعتزازنا ان نلتقيك كوزير جديد يف احلكومة اللبنانية يرفع بكل
جدارة وتصميم لواء مدينتنا العريقة زغرتا ولواء منطقتنا الزاوية
ساعيًا اىل خدمتهما ورفع مطالبهما األمنائية من دون متييز او
تفرقة .نرحب بك كوزير فاعل وكفوء ينضم اىل قافلة من كبار
اهدن زغرتا اليت أعطت وما زالت بطاركة وابطال ورؤساء وقادة
سياسة وفكر وجمتمع" .ورد الوزير سعادة بكلمة نابعة من القلب
أعرب فيها عن أعتزازه بكونه يف البيت الزغرتاوي وبني أهل
وأحباب ،متمنيا للجمعية املزيد من النجاح والتقدم .وقدم رئيس
اجلمعية اجلعيتاني هدية رمزية اىل الوزير سعادة وكذلك فعل
الوزير الذي قدم بدوره هدية رمزية اىل رئيس اجلمعية.
لقاء السفري اللبناني :زار الوزير يوسف سعادة العاصمة
االسرتالية كانربا يرافقه االستاذ جواد خوري واالستاذ الياس
الشدياق وأعضاء تيار املردة سركيس كرم وماما احلريكي وجان
البايع وايلي بوهارون وايلي بونعمة حيث أستقبلهم حبفاوة بالغة
سعادة السفري اللبناني جان دانيال وسعادة القنصل ماهر اخلري
يف الربملان االسرتالي .وبعد جولة يف الربملان أعدها السفري
أنتقل مع الوزير سعادة والوفد املرافق والقنصل اخلري اىل دار
السفري دانيال .وقد أعدت السيدة دانيال مأدبة غذاء عامرة على
شرف الوزير سعادة .وبعد كلمات الرتحيب وشرب خنب لبنان
تبادل السفري والوزير اهلدايا التذكارية.
لقاء السفري السوري :زار الوزير يوسف سعادة والوفد املرافق
سفارة اجلمهورية العربية السورية حيث رحب بهم أمجل ترحيب
سعادة السفري السوري متام سليمان والسيدة عقيلته .وقد
أشاد السفري سليمان مبواقف رئيس تيار املردة النائب سليمان
فرجنية الشفافة والشجاعة وبثباته يف خمتلف الظروف ،وكذلك

*الوزير سعادة والقنصل نعوم ورئيس مجعية بطل لبنان يقطعون قالب
احللوى ويبدو الشيخ ميشال الدويهي*

أشاد بدور الوزير سعادة البناء ومساهماته القيمة يف أرساء
اجواء اهلدوء والتعاون يف لبنان .بدوره ّ
مثن الوزير سعادة
العالقة املمتازة والراسخة القائمة بني سيادة الرئيس بشار
االسد ورئيس املردة سليمان فرجنية .كما تبادل الوزير سعادة
والسفري سليمان اهلدايا التذكارية يف املناسبة األخوية.
اجتماعات متالحقة :يواصل الوزير يوسف سعادة عقد اللقاءات
واالجتمعات مع العديد من االحزاب واجلمعيات واملؤسسات
واألفراد .وبالرغم من برنامج زيارته املليء باملواعيد والنشاطات
يصر الوزير سعادة على لقاء أكرب عدد من ابناء اجلالية واالستماع
(تصوير آراكس)
اىل آرائهم وتطلعاتهم.
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الوزير يوسف سعادة يقوم بزيارة مفاجئة حللويات ال سوييت يف غرانفيل

* جربايل ومدام فرجنية، جون وجانو ابي ضاهر، طيون، مدام كرم،*الوزير سعادة

**الوزير يوسف سعادة والزميل انطونيوس بو رزق

**الوزير سعادة يتوسط جون وجانو ابي ضاهر

وال نبالغ اذا قلنا ان حلويات
ال سوييت يف غرانفيل اصبحت
اشهر من نار على علم حيث
من النادر ان يزور ضيف
سيدني دون «زيارة» ال
سوييت لتذوق اطيب احللويات
.والتمتع بارقى االجواء

احلاضرين االوضاع يف لبنان
وموقف تيار املردة من
التطورات واوضاع اجلالية
يف اسرتاليا ومل تغب عن
اجلو بعض النكات اللطيفة
مما اضفى على احلضور اجواء
.الفرح والسعادة

El Ghad News

Hanin

Breaking News & all the latest on the national and
international platforms with Boutros Bechara.

Reviving nostalgic moments with all- time love songs
and dedications from around the world
with George Dagher.

Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;
1 pm & 1:45 pm

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

Daily News Update from LBCI - The leading
television network in the Middle East.

For the first time the celebrity becomes the
interviewer. Meet the host, the celebrity and the
celebrity’s interviewee all in one studio
with Robert Franjieh.

Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

Morning Drive highlighting the latest in current affairs,
economics, politics, entertainment & more with
Suzan Hourani & Elie Mattar.

Weekly wrap up of the best in the
entertainment updates, hottest hits, English & Arabic
charts, best gossip of the week,
E-News, TV-News, competitions & exclusive
interviews with Elie Mattar.

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

Up to the minute news in the entertainment world,
fresh gossip, latest hits, celebrity affairs, interviews &
competitions with Elie Kazzi.

Monday, Wednesday, Thursday & Friday:
11 am Re-run 11pm

Bikaffi

90 minutes to untangle the complexities of the noncelebrity world: Social problems, relationships, goals,
impediments and aspirations with Lara Taouk.

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

A wildly dynamic hour of dance music,
interaction and non-stop laugh live from Beirut
with Allan Geday.

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

Afternoon-Drive live from Beirut bringing all the latest
in the Middle East’s current affairs, lifestyle and news
plus exclusive celebrity interviews with Rima Njeim.

Mon – Fri: 3 pm

قام الوزير يوسف سعادة
حوالي منتصف ليل السبت
املاضي يرافقه وفد من تيار
املردة بزيارة مفاجئة حللويات
.ال سوييت يف غرانفيل
،فقد فوجئ ضيوف احملل
بالعشرات
كانوا
الذين
حيتسون القهوة ويدخنون
النرجيلة ويتذوقون اشهى
 بوصول الوزير،احللويات
الضيف يوسف سعادة حيث
سارعوا اىل التقاط الصور مع
.معاليه
واملعروف عن احملامي الوزير
سعادة جرأته وشجاعته يف
قول احلق وتواضعه مع
االخرين وهدوءه حتى يف
.اصعب االوقات
وقد رحب بالوزير الضيف
،اصحاب حلويات ال سوييت
،حبضور الياس جربائيل
السيد جان ابي ضاهر
والسيدة جانو عقيلته ذات
الوجه البشوش واالبتسامة
.النابعة من القلب
وما ان دخل الوزير الضيف
والوفد املرافق اىل احملل حتى
امتألت الطاولة باشهى انواع
احللويات وهذا ليس غريب
على السيد والسيدة جان
وجانو ابي ضاهر املعروفني
.بالكرم والضيافة
وقد تناول احلديث بني

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

Non-Stop dance music, irresistible belly dance
rhythms, fusion mix, latest releases, & dabkeh.

Saturday: 4 pm

Awa2el

Up Close and personal interviews with A-Class
entertainers live from Beirut with Rima Njeim.

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

Behind the scene celebrity
scandals, slip-ups, funny mistakes &
faux-pas’s with Raja and Rodolf.

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

A show that reminisces our idealistic
celebrities’ lives in their music and
entertainment careers with Elie Kazzi.

Sunday: 6pm
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 ella Rouge Beautyالوحيدة يف اسرتاليا اليت لديها تقنية جراحة جتميل الوجه باالشعة

علي محود ل"اهلريالد" :فزنا باكثر من  30جائزة ونعترب جائزة املصاحل االثنية لعام  2009وسام فخر للجالية
كثريون تتعرف عليهم يف حياتك غري ان قالئل منهم يسكنون الوجدان ...ورجل االعمال
الناجح صاحب مؤسسة  ella Rouge Beautyاالستاذ علي محود احد هؤالء القالئل.
باالمس ،كنت اعرف عنه واليوم تعرفت عليه...فعرفته.
عرفته ...فعرفت كم خيتزن شخصه من علم واطالع وثقافة...واالهم من كل هذا..
تواضع...
مل تسرق منه الثروة ،اليت مجعها باجلد والعمل ،طفولته ..فبقيت شتول التبغ متجذرة
يف تربة ذاكرته...ال بل يرى يف تلك الشتول مصدر خري وفرح وبركة.
من ابتدائية بلدته كونني اىل ثانوية برج الرباجنة مرورا بثانوية بنت جبيل اىل دخوله اجلامعة
اللبنانية واضطراره للسفر اىل رومانيا وخترجه باجازة ماجستري من جامعة بوخارست يف
اهلندسة الكهربائية ..ومن سفره اىل ايطاليا ملتابعة التخصص يف اهلندسة الكهربائية
اىل حصوله على منحة ملواصلة الدراسات العليا من جامعة البوليتكنيك املشهورة يف
باريس ..ليتزامن ذلك مع حصول العائلة على تأشرية هجرة اىل اسرتاليا وااللتحاق بها
يف ايار ..1987ويف اسرتاليا كان يصل الليل بالنهار بالنشاط واالجتهاد ..بالعمل يف
الليل وبعد الدوام العالة نفسه والعائلة وبالتحصيل العلمي ليتخرج باجازة يف علوم
الكومبيوتر من جامعة UTSولينال بعدها ثالث شهادات دبلوم وليؤسس بعد ذلك مع
زوجته منال .. ella Rouge Beautyمسرية حياة وعمل مزروعة بالتحديات زاهرة بالنجاحات
متوجة بالغار.
ّ
ادرك ان االنسان ال يستطيع ان يعبد ربني :اهلل واملال...فتعبد هلل وسخر املال لقضاء
حاجاته الدنيوية واعمال اخلري.

وكشف السيد علي محود لـ "اهلريالد" ان لدى مؤسسة 26 ella Rouge Beauty
فرعا يعمل فيها  260موظفة وهي منتشرة يف معظم اكرب مراكز التسوق يف نيو
ساوث ويلز".

وقال «ان الفضل يف فوز مؤسسة  ella Rouge Beautyباكثر من  30جائزة واهمها
جائزة املصاحل االثنية لعام  2009يعود بالدرجة االوىل لزوجيت منال اليت بذلت اجلهد
الكبري يف وصول املؤسسة اىل ما وصلت اليه من جناح وشهرة كما يعود الفضل للمدراء
واالختصاصيني والعاملني يف املؤسسة وكذلك للزبائن الذي وضعوا ثقتهم خبدماتها
وخرباتها» معتربا "حصول املؤسسة على جائزة املصاحل االثنية وساما على صدر اجلالية
اللبنانية والعربية".
وقال السيد محود ان التجميل قبل  ella Rougeكان جزءا من صالونات تزيني الشعر وانه
وزوجته اول من قاما بافتتاح صالونات جتميل مستقلة يف مراكز التسوق ،كاشفا عن ان
مؤسسته هي الوحيدة يف اسرتاليا اليت متتلك تقنية جراحة جتميل الوجه بالاليزر.
* هل لنا بطاقة تعريف
شخصية للسيد علي محود؟
 ولدت يف بلدة كوننيقضاء بنت جبيل يف جنوب
لبنان احملاذية لفلسطني
احملتلة من عائلة تعمل يف
زراعة التبغ مؤلفة من 8
شباب و  3بنات.
تلقيت دروسي االبتدائية يف
مدرسة كونني وتابعت املرحلة
التكميلية والثانوية يف ثانوية
بنت جبيل الرمسية حتى
العام  1975وبسبب احلرب
واالعتداءات االسرائيلية على
جنوب لبنان عامة واملناطق
خاصة
لالحتالل
املتامخة
انتقلت اىل بريوت مع بعض
اخوتي واكملت دراسيت يف
ثانوية برج الرباجنة الرمسية
الحصل علىالبكالوريا قسم
ثان سنة .1979
بعدها انتسبت اىل اجلامعة
اللبنانية – كلية العلوم
يف
التخصص
ملتابعة
نظرا
ولكن
الرياضيات
لالحداث االليمة اليت عصفت
بلبنان وعاصمته اضطررت
للسفر اىل رومانيا عام 1980
الكمال دراساتي العليا يف
جامعة بوخارست يف اهلندسة
الكهربائية الخترج منها عام
 1986باجازة ماجيستري يف
هذا االختصاص.
ثم سافرت اىل ايطاليا عام
 1987ملتابعة التخصص يف

اهلندسة الكهربائية ويف هذا
الوقت حصلت على منحة
ملواصلة الدراسات العليا من
جامعة البوليتكنيك املشهورة
يف باريس ..وقد تزامن ذلك
حبصول العائلة على تأشرية
هجرة اىل اسرتاليا فالتحقت
بها يف ايار 1987
* كيف بدأت حياتك العملية
هي
وما
اسرتاليا
يف
الصعوبات اليت واجهتك؟
 كانت بداية حياتنا يفاسرتاليا صعبة جدا بسبب منط
احلياة اجلديدة حيث واجهتنا
يف املرحلة االوىل ،كما
واجهت غرينا من املهاجرين
االنكليزية
اللغة
اجلدد،
ومعادلة الشهادات .يف هذه
الفرتة انتسبت اىل معهد
تشيبندايل
يف
بالكفريز
لتعلم اللغة االنكليزية حيث
كان هلذا املعهد فضل كبري
يف تعليم االنكليزية للعديد
من القادمني اىل هذه البالد.
ويف الوقت نفسه كنت اعمل
يف مصنع Street Ice Cream
وذلك من الساعة احلادية
عشرة ليال حتى السابعة
صباحا وانام بعدها حوالي
ساعتني فقط الصحو بعد
ذلك واتوجه اىل املعهد
الذي كان دوامه من التاسعة
صباحا حتى الثانية من بعد
الظهر ومن ثم كنت اتوجه
مباشرة اىل جامعة  UTSحيث

وحول ما اذا كان لدى  ella Rougeمنتجات خاصة مصنعة يف مصانع املؤسسة قال السيد
علي محود لـ "اهلريالد" "اننا نعمل منذ حوالي اربع سنوات على تصنيع مستحضرات تتميز
مبستوى عال جدا من التقنية خاصة مبؤسستنا وحتمل امسها وذلك يف مصانع املؤسسة
يف سيدني واذا سار كل شيء على ما يرام فسيتم اطالق هذه املستحضرات يف حفل
يقام يف عيد االم يف التاسع من ايار املقبل".
ويف اجابة على سؤال حول ما اذا كان لديه طموح لدخول احلياة العامة بعد النجاح اهلائل
يف العمل احلر قال صاحب مؤسسة « ella Rougeان دخولي احلياة العامة وارد ولكين
مل اضع حتى االن خطة واضحة ومدروسة لالقدام على هذه اخلطوة اليت ال بد ان تصب
اهدافها ،يف حال حصوهلا ،يف خدمة اجلالية اللبنانية والعربية خاصة واجملتمع االسرتالي
عامة".
وللتعرف على مؤسسة  ella Rouge Beautyوصاحبها قصدت "اهلريالد" املركز الرئيس
للمؤسسة يف هرستفيل وكان هلا مع رجل االعمال الناجح السيد علي محود هذا
احلوار:

حاوره انطونيوس بو رزق

كان هناك فرع خاص لتعليم
حلملة شهادات
االنكليزية
َ
اهلندسة احملصلة يف اخلارج
واليت جرت معادلتها يف
اسرتاليا .استمريت على
هذا النحو حتى العام 1988
حيث تسجلت يف قسم علوم
الكومبيوتر الخترج باجازة يف
هذا االختصاص عام 1990
بعدها سنحت لي اول فرصة

االنسة منال عيسى اليت
اصبحت عام  1992زوجيت
وكانت منال يف ذلك احلني
تتابع دراستها اجلامعية يف
 UTSيف اختصاص العلوم
والتحاليل الطبية .اما فكرة
فقد
تأسيسella Rouge
ولدت عام  1995اذ كانت
زوجيت يف اجازة امومة
البنتنا الثانية حيث فكرنا

لدينا  26صالونا نوظف فيها
حوالي  260اختصاصية وادارية
عمل مع شركة االتصاالت
االسرتالية العمالقة Telcom
اليت اصبح امسها فيما بعد
 Telstraوبقيت فيها سنتني
النتقل بعدها للعمل يف شركة
 Utiluxلتصنيع االدوات
الكهربائية ،ويف هذه الفرتة
عملت ايضا سائق تاكسي
وكذلك عملت يف عدة
اعمال جانبية تساعدني على
االستقرار املادي والنفسي..
واحب ان اشري هنا اىل انين
حصلت يف هذه الفرتة على
ثالث شهادات دبلوم واحدة
يف ادارة االعمال ثانية يف
السياحة والسفر وثالثة يف
شبكة املعلومات التقنية.
*كيف ولدت فكرة انشاء
مؤسسة  ella Rougeومتى
مت افتتاح اول صالون؟
 -تعرفت عام  1991على

يف انشاء مؤسسة جتارية
وكانت
مستقلة.
عائلية
افتتاح
االوىل
الفكرة
صالون للتجميل ،ولتحقيق
ذلك انتسبت زوجيت اىل
معهد خاص ونالت دبلوما
يف التجميل لتلتحق بعدها
جبامعة سيدني حيث درست
بعض املواد املتعلقة مبشاكل
البشرة واجللد بشكل عام.
عام  1997بدأنا العمل على
افتتاح اول صالون جتميل
حيمل اسم ella Rouge
 Beautyيف مركز التسوق
يف هرستفيل (Westfield
 )Shopping Centreحيث مل
يكن هناك يف ذلك احلني
صالونات جتميل مستقلة يف
مراكز التسوق بل كان فن
التجميل جزءا من صالونات
تزيني الشعر.

كان ديكور الصالون الفتا
للنظر بروعة تصميمه وهندسة
ديكوره وجتهيزه حيث بلغت
كلفة افتتاحه  350الف دوالر
وكان الصالون يقدم خدمات
مما
واختصاصية
فريدة
ميز  ella Rougeعن غريها
ّ
من مؤسسات التجميل يف
ذلك احلني ..وانوه هنا ان
مؤسستنا هي اول مؤسسة
استوردت آلة ازالة الشعر
بالاليزر واليوم فان مؤسستنا
هي الوحيدة يف اسرتاليا اليت
متتلك جهاز FRAXEL LASER
لالستعمال يف عمليات SKIN
RESURFACING
* هل واجهتكم اي صعوبات
يف البداية خاصة جلهة
استخدام التقنيات اجلديدة؟
 يف احلقيقة ،لقد دخلناانا وزوجيت يف جمال ليست

ابالغ اذا قلت ان الفضل
يعود
ذلك
يف
الكبري
لزوجيت منال وخربتها اهلائلة
ومعلوماتها الوافرة بالنسبة
لكل ما يتعلق باختصاص
التجميل.
* ما هي عدد فروع املؤسسة
اآلن وهل هي حمصورة يف
نيو ساوث ويلز ،وهل هناك
نية النشاء فروع هلا يف
واليات اخرى؟
 ملؤسسة 26 ella Rougeفرعا موزعة على معظم مراكز
التسوق يف نيو ساوث ويلز
ويعمل فيها ما يقارب 260
موظفة وتضم مؤسستنا
حوالي  20اختصاصا تشمل
كل ما يتعلق بالتجميل
واملاكياج والتنحيف وازالة
الدهون بالاليزر ولدينا ما
يقارب  20طبيبا يشرفون

 ella Rougeكانت السباقة يف افتتاح صالون جتميل
مستقل داخل مراكز التسوق Westfield
لدينا فيه خربة ،فعملنا على
خلق عمل مميز ال مثيل له
يف اسرتاليا .وقد فوجئنا
والنجاح
الكبري
باالقبال
املنقطع النظري الذي حالفنا
بفعل اخلربات والتقنيات
واخلدمات اليت كنا نقدمها
يف جمال التجميل والعناية
بالبشرة واجللد واحملافظة
على الشباب واجلمال .وال

على حاالت عديدة تتعلق
بالتجميل .ومؤسسة ella
 Rougeاليوم هي احدى اكرب
مؤسسات التجميل والعناية
باجللد والبشرة واستعمال
الاليزر يف كل جماالت
التجميل ملعاجلة مشاكل
وازالة
البشرة
شيخوخة
التجاعيد.
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وتتميز مؤسستنا باستعمال
املساحيق
افضل
وبيع
والكرميات واكثرها تطورا
يف العامل حيث تصنع هذه
املواد يف الواليات املتحدة
وفرنسا وسويسرا واملانيا
بتقنية عالية جدا.
* فازت مؤسسة ella Rouge
جبائزة املصاحل االثنية ،فهل
للسيد علي محود ان يضعنا
يف اجواء هذه اجلائزة؟ وهل
سبق وحصلتم على جوائز
اخرى؟
 فازت مؤسسة ella Rougeالعملية
مسريتها
خالل
بـأكثر من  30جائزة لعل
اهمها حصوهلا على جائزة
Champion of Champions
عام  2003من احلكومة
الفيدرالية برعاية رئيس
الوزراء االسرتالي السابق
جون هاورد كما فزنا جبوائز
متعددة من جمالت نسائية
خمتصة مثل Vogue, Mary
Claire, Master of Beauty
كما حصلنا على جوائز
عديدة من شركات عاملية
DERMALOGICA,
مثل
MD
FORMULATION,
 INTRACEUTICALوكذلك
من غرفة التجارة االسرتالية
اللبنانية.
ولعل اكرب جائزة فازت بها
،Ella Rougeاضافة اىل جائزة
احلكومة الفيدرالية ،حصوهلا
على جائزة املصاحل االثنية
لعام  2009اليت شهدت
منافسة كبرية اشرتكت فيها
اكثر من  1500مؤسسة من
كبار املؤسسات يف اسرتاليا.
وقد كان فوزنا بهذه اجلائزة
اهلامة مفاجأة سارة جدا جعلتنا

نشعر بالفخر واالعتزاز ويعود
الفضل يف هذا الفوز الكبري
لزوجيت منال للجهد اهلائل
الذي بذلته طيلة سنوات
طويلة  .وحنن نعترب ان هذه
اجلائزة هي وسام شرف يعلق
على صدر كل لبناني وعربي
يف اسرتاليا .وهنا نتوجه
بالشكر للسيد جوزيف عساف
مؤسس ورئيس مؤسسة
جائزة املصاحل االثنية اليت
تعترب من اهم املؤسسات اليت
تعتين وتكافئ املؤسسات
اخلالقة واملبدعة والناجحة يف
هذا البلد.
وال شك ان حصولنا على
هذه اجلائزة يلقي على عاتقنا
مسؤولية كربى جتاه اجملتمع
جلهة احلفاظ على مستوى
التقنيات واخلدمات اليت
نقدمها ،وايضا نتوجه بالشكر
لكل املدراء واالختصاصيني
واملوظفني يف ella Rouge
 Beautyعلى اجلهد املخلص
والعمل الدؤوب الذي ساهم
يف فوز املؤسسة بهذه
اجلائزة.
وانين اعترب هذه اجلائزة اكرب
دليل على ان املهاجر اللبناني
هو مهاجر خالق ومبدع يف
جمتمعه ويطمح دائما ليكون
رائدا يف اي عمل يقوم به
خدمة للمجتمع الذي يعيش
فيه وهذا دليل ،اخر وخاصة
يف اسرتاليا ،على اننا شعب
حمب للسالم واالمان وقابل
اجملتمع
داخل
لالندماج
االسرتالي املتعدد الثقافات
رغم اننا كجالية لبنانية نعاني
من محالت اعالمية مغرضة
ضدنا ،حيث ان اصحاب هذه
احلمالت ال يرون الوجه احلسن

لالقدام على هذه اخلطوة
اليت ال بد ان تصب اهدافها
يف حال حصوهلا يف خدمة
اجلالية اللبنانية والعربية
خاصة واجملتمع االسرتالي
عامة.
* مع اي من االحزاب يتعاطف
السيد علي محود يف حال قرر
دخول السياسة؟
 انا عضو يف حزب العمالاالسرتالي منذ حوالي عشرين
عاما وقد عملت بشكل مستمر
اىل جانب السيناتور شوكت

اتعاطى السياسة من الباب الواسع ولكن ليست لدي
خطة مدروسة لدخوهلا حتى اآلن

*علي محود مع الزميل انطونيوس بو رزق اثناء املقابلة*

واملشع وهو االكرب والسائد
يف صفوف اجلالية بل نراهم
حياولون تشويه مسعة اجلالية
بشتى الطرق .ولكننا بفضل
طاقات وامكانيات العديد من
ابناء اجلالية االختصاصيني
يف الكثري من اجملاالت
نثبت هلم مرة جديدة اننا
جالية معطاءة ومنتجة ومميزة
باالشعاع االغرتابي الذي ال
بد ان يكون جديرا بالثقة
واالحرتام والتنويه ليكون
مثاال حيتذى به من قبل كل

عال جدا من التقنية خاصة
امسها
وحتمل
مبؤسستنا
وذلك يف مصانع املؤسسة
يف سيدني واذا سار كل
شيء على ما يرام فسيتم
اطالق هذه املستحضرات يف
حفل يقام يف عيد االم يف
التاسع من ايار املقبل.
* بعد النجاح الذي حققته
يف جمال العمل احلر هل لدى
السيد محود اي طموح لدخول
معرتك احلياة العامة؟ واذا
كان مثل هذا الطموح موجودا

نعمل منذ  4سنوات على تصنيع مستحضرات حتمل اسم املؤسسة
يف مصانعنا يف سيدني قد يتم اطالقها يف عيد االم يف  9ايار املقبل
اجلاليات.
* هل تعتمد مؤسسة ella
 Rougeعلى االسترياد ام ان
منتجاتها اخلاصة وهل هذه
املنتجات اخلاصة تصنع يف
مصانع املؤسسة؟
 اننا نعمل منذ حوالياربع سنوات على تصنيع
مستحضرات تتميز مبستوى

فهل ستدخله مستقال ام على
الئحة احد االحزاب الكبرية؟
 انين اعرتف انه الول مرةيطرح علي مثل هذا السؤال،
نعم ان دخولي احلياة العامة
وارد حيث انين اتعاطى
السياسة من الباب الواسع،
ولكنين مل اضع حتى اآلن
اي خطة واضحة ومدروسة

WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

البناء اجلالية اللبنانية الذين
افتخر ان اكون واحدا منهم
على
العمل
واناشدهم
وحدة الصف واملوقف ونبذ
الطائفية املقيتة والبغيضة
اليت تالحقنا هنا يف املهجر
بعد ان ذقنا منها
االمرين
ّ
يف ربوع الوطن وكانت سببا
رئيسا يف تهجرينا وهجرتنا،
ان وحدة صفوف اجلالية يف
االغرتاب عامل مهم خلالص
الوطن من اآلفات اليت
تصيب الوطن واملواطن

مسلماني واىل جانب اخرين
من اعضاء ورؤساء البلديات
واذا قررت دخول املعرتك
السياسي فانين سأدخله
من خالل حزب العمال
االسرتالي.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
 اتوجه بالشكر لزوجيت منالوعائليت اليت وقفت دائما
اىل جانيب واليت لوالها ملا
وصلت املؤسسة اىل ما
وصلت اليه من جناح .كما
اشكر كل العاملني معنا يف
مؤسسة  ella Rougeعلى اجلهد
الذي يبذلونه ،وكذلك اشكر
كل من وضع ثقته باخلدمة
اليت نقدمها ولتكن جناحات
 ella Rougeحافزا مشجعا
لكل املهاجرين اللبنانيني
والعرب يف اسرتاليا ودافعا
هلم للعمل الدؤوب من اجل
النجاح لرفع مسعة اجلالية
وخدمة اجملتمع.
كما اتوجه بالشكر اخلاص

فيه ..فلنرفع صوتنا مجيعا
ونطالب املسؤولني بالعمل
سويا لبناء وطن حضاري
وعادل يعيش فيه ابناؤه
مبساواة وحيصلون عن فرص
العمل على اساس الكفاءة
واخلربة وليس على اساس
احملسوبيات االنتماء املذهيب
او الطائفي.
واذا كان اللبناني قد حقق
جناحات خارقة يف كافة
املغرتبات فما املانع من
حتقيق مثل هذه النجاحات يف
وطنه االم فيما لو افسحوا له
اجملال لذلك ونتمنى ان يعم
االمن والسالم واالستقرار
يف الوطن احلبيب لبنان حتى
يتسنى للمهاجرين العمل
واالستثمار فيه.
ويف النهاية أشكر جريدة
هذا
على
«اهلريالد»
اللقاء.
وحنن بدورنا نتمنى للسيد
علي محود وملؤسسة ella
 Rougeدوام التألق والنجاح.

Face the
Future with
Your Beauty’s Future is in your Hands

*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام *2009

Laser Skin Resurfacing
IPL + Laser Hair Removal




Cellulite + Weight Reduction
Advanced Skin Peels
Cosmetic Injectables + Fillers





Facials + Body Treatments
Waxing + Bridal Make Up




Advanced Skin Care Products



1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au
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مناسبات

حركة أمل تكرم الوزير يوسف سعادة

*الوزير يوسف سعاده*

*مقدم املناسبة السيد علي محود*

اقامت حركة أمل يف اوسرتاليا حفل تكريم على شرف وزير الدولة
اللبناني االستاذ يوسف سعادة يف مركز األمام موسى الصدر
حبضور رئيس احلركة احلاج كامل مسلماني وسعادة قنصل لبنان
العام روبري نعوم والشيخ كمال مسلماني والسناتور شوكت
مسلماني ومسؤول االنتشار يف تيار املردة جواد خوري ورئيس
اهليئة االدارية يف تيار املردة اوسرتاليا الياس الشدياق وبعض
أعضاء التيار ،ورئيس بلدية ماركفيل سليمان اسكندر وعضو
بلدية ليفربول علي كرنيب واالعالم العربي وعدد من املؤسسات
واجلمعيات.
وقد رحب االستاذ علي محود بالوزير والضيوف موجهًا حتية اىل
رئيس تيار املردة سليمان فرجنية "القائد املارد الصادق اجلريء
الويف" (نص الكلمة أدناه).
ومن ثم ألقى الوزير سعادة كلمة نوه فيها بالرئيس نبيه بري قائال
" انه لشرف لي ان اتكلم من على منرب حركة أمل وحولي صور
األمام موسى الصدر ،إمام العيش املشرتك".
وردا على سؤال حول املقاومة وسالحها قال "سالح املقاومة هو
وسام على صدر كل لبناني وهو الذي خلق توازنا جدبدا مينع
حصول أعتداء على لبنان" ..ومن ثم أجاب على أسئلة احلضور.

*الوزير سعادة ،القنصل نعوم ،الشيخ مسلماني ،احلاج مسلماني وحضور*

*سعادة ،كرم ،الشدياق ،بزي ،محود ،جواد خوري وحضور*

*الشيخ مسلماني ،احلاج مسلماني ،السيناتور مسلماني وكرم وحضور*

*القزي ،خمايل ،بو رزق ،مرعي ويعقوب*

كلمة السيد علي محود

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على اشرف اخللق واعز
املرسلني سيدنا ونبينا حممد وعلى اله وصحبه الطاهرين.
احتفاء برسل احملبة االوفياء...احتفاء برسل مارد املردة االشم
وترحيبا بالكرام الكرام بني ربوع اهلهم اهل العزة والكرامة
والنصر...باسم حركة امل وبامسكم مجيعا وباسم لبنان املغرتب
نرحب بالضيف الكبري معالي الوزير االستاذ الشاب يوسف انطوان
سعادة وزير الدولة يف حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية..
نفتتح هذا االحتفال وقوفا لالناشيد الوطنية االسرتالية واللبنانية
ونشيد حركة امل.
انه لشرف كبري ان نستضيف اليوم بيننا ومن الوطن االشم ومن
الشمال املارد ومن زغرتا الكرامة والعروبة...نرحب ونكرم اهلنا
واحبتنا سفراء تيار املردة ممثال مبعالي وزير الدولة حلكومة الوحدة
الوطنية اللبنانية سعادة معالي الوزير االستاذ الشاب يوسف انطوان
سعادة احملرتم كما نرحب مبسؤول االنتشار يف تيار املردة احملامي
االستاذ جواد خوري وكذلك نرحب برئيس اهليئة االدارية لتيار
املردة اوسرتاليا االستاذ الياس الشدياق وكل االخوة والرفاق يف
تيار املردة واحللفاء الكرام يف االحزاب والقوى العربية والتقدمية .
نرحب بالسيناتور شوكت مسلماني ،سعادة القنصل العام يف
سيدني االستاذ روبري نعوم ،فضيلة الشيخ كمال مسلماني ممثل
اجمللس الشيعي االعلى يف اوسرتاليا ،املسؤول التنظيمي حلركة
امل يف اوسرتاليا احلاج كامل مسلماني ،رئيس جملس اجلالية
اللبنانية الدكتور على بزي ،االخوة يف جتمع رابطة ،St George
اعضاء البلديات ،اهليئات االعالمية العربية واجلمعيات واملؤسسات
اخلريية  ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ان حركة امل حركة احملرومني واملستضعفني ال بل حركة الشهداء
والعظماء يف وطن عصي على املوت عصي على التقسيم والتدمري
لبنان بكل جهاته ينتصب قويا عزيزا شاخما بقوة مقاومته وجيشه
الباسل ذودا عن سيادة وكرامة هذا الوطن هو لبنان نهر من
الشهداء على مذبح قيامته ليكون «وطين دوما على حق» وقول
املادر االول ....مارد عربي ثائر صادق....سواعد الفتى املقدام
مزروعة يف االرض كالطود املارد ورسالة جمد لوطن سام بالعدالة
واحلرية والكرامة ..نرحب بكم يا معالي الوزير حللت اهال ووطئت
سهال بني اهلك وحمبيك من اجلنوب الصامد والشمال االشم
والبقاع الراعد واجلبل الصادق العائد اىل عرين اصوله الوطنية
املتوج باجملد احلامي للمقاومة فاهال بك يف دارة حركة امل وابنائها
مرحبني بك وانت تفوح عطرا من اريج الوطن ومن َ
نفس زعيم حر
صوب اركانه شرفا مروما وصل اجلنوب بالشمال...ترهف
ابي
ّ
القلوب اىل صوته وطهارة سريته الزعيم العربي الفتى الفارس
سليمان بك فرجنية....
من هنا من سيدني ومن ايناء حركة امل وكل الشرفاء يف االغرتاب
نتقدم منكم ومن تيار املردة احلليف الصادق الشجاع باصدق
التحيات وان الكالم قد ال يفي هذا التالحم الرائع حقه فان االيام

* الوزير سعاده يتوسط القنصل نعوم،السيناتور مسلماني،د .بزي وعلي محود*

*محود ،نعوم ،مسلماني ،سعادة وحضور*

*احلاج مسلماني يتوسط الوزير سعاده ،القنصل نعوم واالشوح وسالمة*

*اسكندر ،نعوم ،مسلماني ،سعادة ،ابراهيم ،علوش ،زريقة ومشالي*

ال بد ان تربهن فعل الوالء وعسانا بكلمة شعرية نوجز بها:
ان حيسن القول مبن ّ
حل يف الفؤاد انيسا وجليسا
ّ
وان تصري الكلمات وفاء وخفق القلوب فاق القياس قياسا
ّ
وتسمرت العيون لشخصك شوقا واالكف هللت على اعتابك
قديسا
ايها القادم حوريا من مشرق الشمس حبا لوجهك الطافح ارجوانا
نفيسا
ايها القادم من مسرى حممد بكم اهال يا نذر عذابات القديسة ام
عيسى
مسومت بالوفاء عزة ورفعة وجمدا يف االفاق عال كلما علت بنا
الكنائس اصواتا واجراسا
من اهل املروءة واحلق مشتق مارد يف سحرك قيست على قامتك
الفوارس فارسا
ٍ
جمد
وقفت للريح العاتية تكسر اوزارها ناصبا يف العال راية
والسليمان فينا فخامة ورئيسا
كذا الرجال اذا ما وزنت سرائرها تفوق الوصف صدقا يف دهر
قسا وقسا

على الباطل متردمت على الظلم متردمت ما وهنتم وال فتنتم باحلق
تأزرمت لبوسا
كتب التاريخ لكم ايقونة جمد حتيي النفوس وتلهب االحاسيس
هو التاريخ يعيد ذاته اذا ما اشتد من االعراب يوما عبوسا
التجأنا أمنة اىل كلمة مأذونة التجأنا اىل قوم عيسى
هو كلمة الرمحن وكلمة الرمحن هي العليا ...حللت كلمة طيبة بيننا
فطابت النفس بك انيسا وجليسا
ما انبل االباة خصاال يوفون بالصدق وما بدلوا تبديال
شجاعة املقدام بأسا ال يأسا وقولك حق ليس له تأويال
يوم اجملد يوم الوعد ابيت ان تكون للجربوت ذليال
فمن ازكى واطهر منك سندا قوال وتفعيال
هي الشدائد تبوح بالكرام إزرا ودليال
راياتك فاقت العال خفاقة هي لالحرار سبيال
يا صفوة احلواريني صدقا ملهم انت تكوينا وتفصيال
احببت صادق الوعد وما همك الذي قال وقيال
لو انصفتنا االيام ساعة لكشفنا لك حبا نبيال
وصادق الوعد اوصانا ان نوفيك باجلميل اعظم منه مجيال.
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رياضة

أخبار دولية قصرية يف كرة القدم

ختام تصفيات كأس األمم اآلسيوية الـ 15لكرة القدم

مكافآت املنتخب األملاني يف كأس العامل الـ 19

أوسرتاليا والكويت واألردن أكملت عقد الـ 16للنهائيات

قرر االحتاد األملاني لكرة القدم منح كل من العيب املنتخب األملاني
 250الف أورو ،يف حال احراز الفريق كأس العامل الـ  19يف جنوب
افريقيا من  11حزيران اىل  11متوز.
وأعلن رئيس االحتاد األملاني ثيو تسفانتسيغر واألمني العام
فولفغانغ نريسباخ هذه املكافأة بعد استقباهلما كابنت املنتخب
ميكايل باالك وفيليب الم وباستيان شفاينشتايغر وبري مريتساكر
وارنه فريدريش ومريوسالف كلوسه .ومل يطرأ أي تعديل على نظام
املكافآت الذي اعتمد يف كانون الثاني املاضي ،اذ سيحصل كل
العب على  50الف أورو يف حال التأهل للدور ربع النهائي ،وحنو
 100الف أورو يف حال بلوغ الدور نصف النهائي ،وعلى  150الف
أورو يف حال التأهل للمباراة النهائية.
وكان االتفاق بني االحتاد األملاني واجلهاز الفين للمنتخب منفص ًال
عن االتفاق اخلاص بالالعبني ،لكنه مشابه من الناحية املالية.
ويذكر ان ك ًال من العيب املنتخب األملاني الذي أحرز كأس العامل
 1954يف سويسرا حصل على ما يعادل  1250أورو اىل جهاز
تلفزيون ،يف مقابل ما يعادل  30الف أورو يف كأس العامل 1974
وسيارة «فولكسفاغن» ،و 65الف أورو يف كأس العامل 1990
يف ايطاليا.

الزوفيتش من أيندهوفن اىل زنيت بطرسربج
انتقل مهاجم فريق بي اس يف ايندهوفن اهلولندي لكرة القدم
الصربي دانكو الزوفيتش ( 26سنة) اىل زنيت بطرسربج الروسي
ووقع معه عقدا ألربع سنوات.
وسينضم الزوفيتش ،الذي سجل  24اصابة يف  84مباراة مع
ايندهوفن ،اليوم اخلميس اىل املعسكر التدرييب الذي يقيمه
زنيت بطرسربج يف تركيا استعدادا لبطولة بالده ،علما ان سوق
االنتقاالت الروسية ستظل مفتوحة اىل حني انطالق الدوري الروسي
هذا الشهر.
ومن املتوقع ان حيل الزوفيتش حمل املهاجم الرتكي فاتح تيكي
الذي انتقل اىل روبني كازان الروسي الشهر املاضي بعد خالف مع
املدرب اجلديد االيطالي لوتشيانو سبالييت.

مساعدتنا ويستحقون املعاملة
العادلة .بعض من الشباب
يصابون خبيبة أمل ،ويشعرون
بالتهميش ولديهم تدني يف
احرتام الذات .ومن الواجب علينا
أن نفعل املزيد لشبابنا وتكريس
املزيد من املوارد احلكومية
لتلبية احتياجاتهم .جيب علينا
املساعدة فى احلفاظ على شبابنا
ومساعدتهم على الصعيدين
العقلي واجلسدي .ومن هذا
املنطلق أود أن أخص بالذكر
واحد من قادة الشباب املتألقني
يف اسرتاليا ،االب كريس
رايلي .إن مؤسسته «شباب
خارج الشوارع» تعترب مؤسسة
مميزة وانين احرتمه احرتاما
شديدا بسبب نهجه العملي
ملساعدة شبابنا على حتقيق ما
هو أفضل .دعونا نستثمر يف
شبابنا عن طريق مد يد العون
هلم للسري إىل االمام.
ومثل معالي العضو سابق هنري
تسانغ ،فإنين جئت أوال من
خلفية اخلدمة اجملتمعية يف احلكم
احمللي .يف عام  ،1995انتخبت
ألول مرة لتمثيل سكان روكديل
يف جملس بلدية مدينة روكديل.
ثم انتخبين زمالئي يف اجمللس
لكي أخدم عددا من املرات
كنائب عمدة وأربع مرات رئيسا
للبلدية .أود أن أسجل امتناني
جلميع أعضاء اجملالس الذين
عملت معهم .وال سيما أشكر
االعضاء العماليني الذين كرسوا
وقتهم ويستمرون يف إعطاء
اجملتمع عقوهلم وقلوبهم .وأود
أن اذكرهم مجيعا وأشكر رئيس
سارافينوسكي
بيل
البلدية

اكتمل عقد املنتخبات الـ  16املشاركة يف نهائيات كأس األمم
اآلسيوية الـ  15لكرة القدم واليت تستضيفها قطر من  7كانون
الثاني اىل  29منه  2011بصعود أوسرتاليا والكويت واألردن يف
ختام املرحلة السادسة األخرية من دوري اجملموعات.
واملنتخبات الـ  16اليت تأهلت هي :قطر الدولة املضيفة ،العراق
والسعودية وكوريا اجلنوبية اليت احتلت املراكز الثالثة االوىل يف
البطولة السابقة عام  ،2007اهلند بطلة كأس التحدي  ،2008كوريا
الشمالية بطلة كأس التحدي  ،2010اليابان والبحرين (اجملموعة
االوىل) ،أوسرتاليا والكويت (الثانية) ،األمارات العربية املتحدة
وأوزبكستان (الثالثة) ،سوريا والصني (الرابعة) ،إيران واألردن
(اخلامسة).
وتسحب قرعة النهائيات يف  23نيسان املقبل يف الدوحة.

اجملموعة األوىل

يف اجملموعة االوىل ،فازت اليابان على البحرين ( 0 - 2الشوط
االول  )0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما يف تويوتا وأنفردت
بصدارة اجملموعة .وسجل االصابتني شينجي اوكازاكي وكيسوكي
هوندا يف الدقيقتني  36و.2+90
ويف هونغ كونغ ،تعادلت هونغ كونغ واليمن سلبا .0 - 0

اجملموعة الثانية

ويف اجملموعة الثانية ،فازت أوسرتاليا على اندونيسيا 0 - 1
(الشوط االول  )0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما يف بريزبني
وتأهلت للنهائيات بعدما ضمنت احتالل املركز االول .وسجل
االصابة مارك ميليغان يف الدقيقة  .42ويف مسقط ،تعادلت
عمان والكويت سلبا .0 - 0
وكانت الكويت غابت عن الدورتني األخريتني عامي  2004و،2007
بينما فشلت عمان بطلة اخلليج يف الوصول اىل النهائيات بعدما
شاركت يف الدورتني األخريتني.

اجملموعة الثالثة

ويف اجملموعة الثالثة ،ثأرت االمارات العربية املتحدة خلسارتها
ذهابا امام أوزبكستان  1 - 0وفازت عليها ( 0 - 1الشوط االول
 )0 - 0يف املباراة اليت أجريت بينهما يف طشقند وتصدرت

الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة .وسجل االصابة سلطان برغش
املنهالي يف الدقيقة .3+90

اجملموعة الرابعة

ويف اجملموعة الرابعة ،حققت سوريا فوزا كبريا على لبنان 0 - 4
(الشوط االول  )0 - 2يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب
العباسيني يف دمشق وتصدرت الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة.
وسجل االصابات حممد زينو وعبد الفتاح اآلغا وجهاد احلسني وعبد
الرزاق احلسني يف الدقائق  3و 10و 47و .60ومل خيسر املنتخب
السوري يف املباريات الست اليت خاضها يف التصفيات.

اجملموعة اخلامسة

ويف اجملموعة اخلامسة ،فاز األردن على سنغافورة ( 1 - 2الشوط
االول  )0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما يف عمان وتأهل
للنهائيات بعد احتالله املركز الثاني يف اجملموعة .سجل للفائز
عدي الصيفي وأنس بين ياسني يف الدقيقتني  9و ،59وللخاسر
نوح علم شاه يف الدقيقة .48
وعلى ملعب "أزادي" يف طهران ،فازت إيران على تايالند 0 - 1
(الشوط االول  )0 - 0سجلها جواد نيكونام يف الدقيقة .90

كأس لبنان يف النونشاكو
ّ
نظم االحتاد اللبناني للجودو دورة كأس لبنان يف النونشاكو.
واحرز ميداليات ذهبية يف النونشاكو القتالي كل من :كارل
سعاد (بودا) ،مارك أبي حنا (مار يوسف) ،غي سعادة (بودا)،
آدم سلوم (احلكمة هاي سكول) .فيما احرز ميداليات ذهبية
يف النونشاكو الفين كل من :غي سعادة (بودا) ،آدم سلوم
(احلكمة هاي سكول) ،كارل سعد (بودا) ،مارك أبي حنا (مار
ّ
يوسف) .وتصدر بودا ترتيب الفرق بأربع ميداليات ذهبية.
وحل
ثانيًا احلكمة هاي سكول بذهبيتني وفضيتني ،وثالثًا مار يوسف
بذهبيتني.

نص اخلطاب التكريسي لعضو اجمللس...

والعضو اجنيلو انستيس والعضو
جو عواضة ،والعضو اوبراين
والزمالء اآلخرين اليزابيث بارو
ويناير برينان ،ملا بذلوه من
الصداقة والدعم.
وأعتقد أنين حققت قدرا كبريا
بصفيت ممثال للحكم احمللي.
ومع ذلك ،فإن مدعاة فخري هو
اإلجناز الدؤوب واالستجابة جلميع
الذين طلبوا مين املساعدة .أنا
أستمتع باخلدمة وسوف استمر
يف خدمة اجملتمع اليت نشأت فيه
واحبه .كثري من األعضاء الذين
لديهم خلفية العمل يف اجملالس
البلدية احمللية يعرفون اليوم
ان اجملالس البلدية احمللية مل
تعد حول الطرق واملعدالت
اجملتمع
اليوم،
والقمامة.
يريد املزيد ،ويطالب باملزيد،
ويتوقع املزيد .كثري من رؤساء
البلديات واملستشارين الذين
انضموا إلينا هنا اليوم سوف
يشهدون ان جمالس اليوم
لديها عدد أقل بكثري من املوارد
املوجودة حتت تصرفها ،وهذه
املوارد تتقلص أكثر فأكثر
مع مرور الوقت .اليوم ،تواجه
اجملالس البلدية احمللية الضغوط
االضافية النامجة عن تغري املناخ
علما أن املوارد الالزمة ملعاجلة
هذه املشكلة حمدودة .بعض
اجملالس احمللية تعمل مبشقة
للبقاء على قيد احلياة  .والواقع
أنه يف املستقبل غري البعيد
جدا فإن جمالس كثرية قد ال
تكون قابلة للحياة أو قادرة
على تلبية احتياجات وحتديات
اجملتمع يف العصر احلديث.
ولذلك ،فإنين أعتقد أن الوقت

قد حان لنا وبطريقة جمردة من
احلزبية الحتضان جدول أعمال
اصالحي لدمج اجملالس البلدية
يف مصلحة مواطنينا.
لقد وصلت اآلن اىل نهاية
خطابي لكن مع رحابة صدركم
واألخذ من وقت األعضاء
املوقرين ،أود أن أغتنم بضع
حلظات أخرى لكي أشكر بعض
االشخاص ،ألنين حريص على أن
أسجل امتناني الكبري لكثري من
الناس الذين وقفوا معي ،وكثري
منهم هنا هذه الليلة .أوال وقبل
بالسيد
كل شيء ،أود أن أشيد
ّ
هنري تسانغ ،الذي اشغل اآلن
مقعده يف هذه القاعة .لقد خدم
شعب نيو ساوث ويلز باخالص
وقام ببناء جسور كبرية بني
جمتمعاتنا االسرتالية واآلسيوية،
وال سيما مع اجلالية الصينية
االسرتالية اليت يشرفين اآلن
أن اخدمها .وأشكره على وجوده
معنا اليوم وامتنى له وللجالية
الصينية االسرتالية واجلميع هنا
الليلة عيد سعيد مبناسبة رأس
السنة الصينية اجلديدة.
وإنين مدين بشكل خاص
للسكرتري العام حلزب العمال
االسرتاىل نيو ساوث ويلز،السيد
ماثيو ثيسلويت ،ملا قدمه من
دعم وتأييد لرتشيحي .وأشكره
وأمتنى له التوفيق يف مجيع
مساعيه يف املستقبل .وإنين
أتطلع إىل العمل مع السكرتري
العام املساعد ،السيد سام
داستياري ،وكذلك مع برندان
كافانو ،وكورتين روش ومجيع
أصدقائي يف فرع حزب العمال
يف نيو ساوث ويلز .وأعرب عن

امتناني ألصدقائي السناتور
مارك أربيب والسكرتري العام
حلزب العمال االسرتاىل ،كارل
بيطار ،والسناتور ادوارد عبيد
و السناتور جوزيف تريبودي
على الصداقة والدعم على مدى
العقدين املاضيني.
أود أيضا أن أشكر كل من معالي
توني كيلي ،وغريغ دونلي،
وجون
كاتنزارييت،
وتوني
هتزيسرتغوس ،وليندا فولتز ،و
اريك روزندال ،وكاي غريفني ،و
إيان ويست ،وميك فايتش ،و
جون روبرتسون ،و بيين شارب
وكريستني روبرتسون ،وكذلك
معالي جون عجاقة وماري فيكارا،
لتوجيههم .كما أشكرك ،سيدتي
الرئيسة ،واتطلع إىل العمل
معك ومع كل واحد يف برملان
نيو ساوث ويلز .وأرحب برئيسة
احلكومة ،كريستينا كينيلي -أهال
بك .وأنا فخور بأنين أدخل برملان
نيو ساوث ويلز الذي لديه أول
رئيسة للحكومة ،وأول امرأة
نائبة لرئيسة احلكومة والنائبة
األوىل للرئيس .يشرفين أن
أكون جزءا من ثورة نيو ساوث
ويلز.
أود أن أشكر مجيع الشخصيات
املتميزة ممن قدموا لتقديم
دعمهم اليوم .ارحب بصاحب
املعالي السيد متام سليمان،
العربية
اجلمهورية
سفري
السورية يف أسرتاليا؛ السيد
طارق ابوسن ،القنصل العام
جلمهورية مصر العربية يف
سيدني ،السيد تريي موالن،
القنصل العام للمغرب ،السيد
الكسندر بيسارابيك ،القنصل

صربيا؛
للجمهورية
العام
القنصل بينغ دوي والقنصل فو
امينغ ،املمثلني عن سعادة هو
شان ،القنصل العام جلمهورية
الصني الشعبية يف سيدني،
والسيد بسام شحادة  ،الذي
ميثل القنصل العام يف لبنان.
أشكر السيد روس كليسن،
فريغسون،
أندرو
والسيد
والسيد نيك ليويكي ،والسيد
غراهام ريتشاردسون ،والسيد
ليو مكالي والسيد بيل موريسون
ملا قدموه من دعم وتوجيه.
وأشكر مجيع أعضاء وحدة الوسط
لتأييدهم باإلمجاع لرتشيحي
وانتخابي بالتزكية .وأشكر مجيع
اصدقائي واعضاء وانصار حزب
العمال يف روكديل وأماكن
أخرى ،وكثري منهم هنا هذه
الليلة .وهم عديدين ومميزين.
هؤالء هم االشخاص الذين هم
االوفياء والطيبني ،والذين
هم هناك دائما لي ،ويتوقون
للمساهمة بعمل االشياء املميزة.
أشكرهم مجيعا .كما أشكر أعضاء
احلزب يف روكديل ،وأنا أتطلع
إىل العمل مع اجملتمع احمللي
وأعضاء احلزب يف منطقيت
االنتخابية يف نورث شور .واقدم
لالصدقاء
التمنيات
اصدق
القدامى السيد تريي ديامنتيس
ومعالي دوغ ماكليالند والسيد
جورج طومسون ،كما انين
أعرب عن احلزن لوفاة الصديق
العزيز ،الدكتور خليل مصطفى،
الذي كان قائد جالية دؤوب
ومتفاني.
مجيع أعضاء هذا الربملان يعلمون
أنه حتى يكون املرء ناجحا حقا

(تتمة املنشور على ص )10
يف احلياة العامة فإنه حيتاج إىل
أسرة حمبة وداعمة .إنين حقا
حمظوظ يف هذا الصدد .أود
أن أسجل املساهمة اهلائلة اليت
قدمتها عائليت جلميع املساعي
اليت أبذهلا يف احلياة .وأود أن
أشيد بوالدتي ،السيدة جواهر
مهنا مسلماني ،واليت لألسف
مل تتمكن أن تكون معنا اليوم
بسبب مرضها املزمن .وأود
أيضا أن أشيد بوالدي ،السيد
شاهر مسلماني ،ومجيع أشقائي
وشقيقاتي ،الذين مجيعهم
حاضرون هنا اليوم .وأشكرهم
على ما قدموه من توجيه
ودعم والقيم اليت غرسوها يف
نفسي.
واشكر عائليت وزوجيت احملبة
فوكوتا
ميكا
واملتفانية،
مسلماني ،وعمي السيد ايشي
فوكوتا ،على دعمه ولطفه لنا،
وعلى وجه اخلصوص ،ملا يبذله
من احلب والعطف إلبين جوزيف،
الذي يبلغ اآلن  5سنوات ونصف
السنة من العمر .وجوزيف موجود
معنا يف الشرفة ،وقد أصبح
مرتمجي الياباني .وهو يقفز
ويرتجم لي عندما حياول عمي ان
يقول لي شيئا ال أفهمه .أنا أحبه
كثريا وهو ذكي جدا وفضولي،
وعادة ما حيصل على ما يريده.
الرئيسة،
سيدتي
أشكرك،
ومجيع األعضاء املوقرين على
ترحيبكم احلار بي .واعرب عن
تقديري لكاتب الربملان ومجيع
املوظفني لتعاونهم واملساعدة
اليت قدموها لي منذ دخولي إىل
الربملان .أشكركم مجيعا على
رحابة صدركم.
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تتمـات

 ..وأخرياً أُلقيت الكرة البلدية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

مصريف آخر« ،وخصوصًا أنهم من أصحاب أعلى الرواتب يف الدولة
اللبنانية».
وتضم جلنة الرقابة على املصارف املعينة ملدة مخس سنوات ك ًال
من :اسامة مكداشي رئيسًا ،االعضاء :امحد صفا ،امني عواد (ممث ًال
عن مجعية املصارف) ،منري ليان (ممث ًال عن مؤسسة ضمان الودائع)
وسامي عازار.
وقالت مصادر وزارية ان رئيس اجلمهورية قدم مداخلة يف هذا الشأن
امل فيها ان يصار اىل امتام التعيينات االدارية يف اقرب وقت ،ملمحًا
اىل ان ما حصل يف جملس الوزراء لناحية التعيينات الرقابية وتعيينات
جلنة الرقابة ،هو مبثابة نوع من آلية تعيينات .كما قدم رئيس احلكومة
مداخلة مماثلة ابرز فيها احلاجة إىل إمتام التعيينات لالنطالق بالعجلة
اإلنتاجية احلكومية واإلدارية يف شتى اجملاالت.
فرد وزير التنمية اإلدارية
وسأل عدد من الوزراء عما يؤخر إقرار اآلليةّ ،
حممد فنيش بأنه مل يكلف رمسيًا من قبل جملس الوزراء بإعداد آلية،
مشريا إىل جهوزيته ولكن القرار بيد جملس الوزراء .فيما اشار الوزير
عدنان السيد حسني إىل مسعى للتوصل اىل آلية تعيينات قريبًا.
وقالت مصادر وزارية إن النقاش حول املشروع البلدي مل يستغرق
طوي ًال ،خصوصًا يف النقطة األخرية املتعلقة بهيئة اإلشراف على
االنتخابات ،وأعرب رئيس اجلمهورية عن ارتياحه القرار املشروع ،وقال
انه يتبنى كل اإلصالحات اليت وردت فيه ،فيما قال رئيس احلكومة
انه مل يعد امامنا أي عذر ،فقد اصبح لدينا مشروع اصالحي ،وعلينا ان
جنري االنتخابات يف موعدها.
وطلب وزير الصحة حممد جواد خليفة أن يسجل يف حمضر اجللسة باسم
وزراء كتلة التحرير والتنمية «أننا نؤيد هذا املشروع انطالقًا من كونه
خطوة اصالحية مهمة يف العملية الدميوقراطية ،وحنن نتمسك بأن ُيصار
اىل اعتماد النظام النسيب يف االنتخابات النيابية ،يف اطار التقسيمات
نص عليها اتفاق الطائف» .وعقب رئيس اجلمهورية
االنتخابية اليت ّ
بأنه مع هذه الطروحات االصالحية وتعهد بدعمها.
واعرب وزير الداخلية زياد بارود عن ارتياحه القرار املشروع مع
االصالحات اليت وضعها ،وقال ان الفضل يف ذلك يعود بالدرجة األوىل
اىل تعاون الوزراء وجهود جملس الوزراء جمتمعًا ،واىل تصميم رئيس
اجلمهورية وحسن إدارته واىل مساهمة رئيس احلكومة وجهوده.
واعترب بارود ان ما حتقق هو اجناز ،وأدرجه يف اطار التعاون بني جملس
الوزراء وجملس النواب .ورفض الكالم عن رمي الكرة على اجمللس
النيابي «الذي يبقى يف النهاية هو صاحب سلطة التشريع وسيد
نفسه يف تقرير ما يراه مناسبًا».
واوضح بارود ان جملس الوزراء اقر هيئة االشراف على االنتخابات
وفق الصيغة اليت انتهت اليها اللجنة الوزارية اليت شكلها جملس
الوزراء يف  ،2010-2-27واليت خرجت بصياغات مشرتكة ادت اىل
اعتماد هيئة االشراف املنشأة بقانون االنتخابات عام  ،2008لتمارس
مهامها على واقع االنتخابات البلدية حبيث تشمل رقابتها اللوائح وليس
املرشحني ،ولكن يبقى حتركها معلقًا على شكوى املتضرر.
من جهة ثانية ،علم ان جلسة جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية يوم
األربعاء املقبل ستكون مفصلية ،حيث سيتوسع النقاش الذي كان
قد بدأ يف اجللسة السابقة ،وسيطرح النواب أسئلة مباشرة وتفصيلية
على مدير عام قوى األمن الداخلي حول اإلطار الذي يستند إليه يف
تنظيم العالقة ،ومشاريع التعاون بني قوى األمن والسفارة األمريكية،
وهل هناك اتفاقية واضحة يف هذا الشأن حتمل توقيع احلكومة اللبنانية
وجملس النواب أم أن األمر عائد إىل تكليف من رئيس احلكومة السابق
فؤاد السنيورة للواء اشرف ريفي يف فرتة االنقسام السياسي احلاد،
قبيل انتخابات رئاسة اجلمهورية ،علما انه ال حيق لرئيس احلكومة
إختزال جملس الوزراء ،وتكليف مسؤول أي جهاز أمين بالتعاون مع
سفارة أجنبية.
كما ُ
ستطرح أسئلة على ممثلي شركيت اهلاتف اخللوي ،وسيستفسر
بعض النواب عن مدى دقة املعلومات القائلة بان موظفة أجنبية بارزة
يف إحدى الشركتني غادرت لبنان على عجل ،قبل أشهر قليلة ،حني
خص تسهيل التنصت.
أثري موضوع ارتكاب خمالفات يف ما ّ
وعلم ان هذا املوضوع كان حمل مشاورات نيابية ،خصوصًا مع رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري الذي عرب عن اهتمامه الكبري بامللف ،مستفسرًا
عن «االتفاقية» اليت قيل انها موجودة ،وطلب من جلنة االعالم
احلصول على كل املستندات واملراسالت القانونية «حتى نعرف ما
هي وماذا تتضمن ،واالهم من وقعها ،وخصوصًا ان اقرار االتفاقيات
يف االساس هو من صالحية جملس النواب وليس احلكومة» والكالم
لربي.
وقالت اوساط رئيس اجمللس ان هذا املوضوع بات يف عهدة اجمللس
النيابي ،وهو يوليه اهمية قصوى بالنظر اىل حساسيته ،وال ميكن
اغماض العني على مسألة بهذا احلجم ،ويف أي حال ،كما تعاطى
اجمللس النيابي يف السابق مع ملف التنصت على اهلاتف ،فإن اجمللس
سيتابع ملف طلب السـفارة اىل نهايته ،وصو ًال اىل وقف االستباحة
للسيادة اللبنانية.
وقال رئيس جلنة اإلعالم واالتصاالت النائب حسن فضل اهلل إن ال
شيء سيثين اللجنة عن متابعة مهمتها يف هذا األمر اخلطري ،وامامنا
يف هذا اجملال عمل كثري ،وقد نعقد أكثر من جلسة للجنة اذا وجدنا
ذلك ضروريًا.

بغداد :هجمات دامية...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الرغم من االجراءات االمنية املشددة ،يف وقت اتهم وزير اخلارجية
العراقي هوشيار زيباري دول اجلوار مبحاولة التدخل والتأثري على
االنتخابات ال سيما بالدعم املالي.
واوضحت مصادر امنية ان «انتحاريا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه
وسط جتمع لعناصر من اجليش قرب مدرسة الرسالة اليت تستخدم
كمركز انتخابي جماور لتقاطع االمريات يف حي املنصور ،ما اسفر عن
مقتل ثالثة منهم واصابة  15اخرين جبروح» .واضافت أنه «بعد
مرور اقل من نصف ساعة فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه
قرب مركز انتخابي للجيش يف منطقة باب املعظم» مشال بغداد امام
مدرسة الغربية.
وسبق االنفجارين سقوط صاروخ كاتيوشا على مبنى سكين يف منطقة
احلرية يف مشال بغداد اسفر عن مقتل سبعة اشخاص بينهم اربعة
اطفال.
يف غضون ذلك ،من املفرتض ان يكون قد اقرتع حنو  950الف ناخب
بينهم  850الفا من قوات االمن و 97الفا من سجناء صدرت حبقهم
احكام تقل عن مخسة اعوام ،واملرضى يف املستشفيات والكوادر
الطبية .وادىل العسكريون بأصواتهم يف مكاتب اقرتاع عادية بعكس
السجناء واملرضى.
وجرت عملية االقرتاع من دون خروقات تذكر ،على الرغم من االشكاالت
الفنية اليت ظهرت يف بعض املراكز االنتخابية ،وعلى الرغم من ختوف
قيادات سياسية عراقية بارزة من عمليات تزوير واسعة.
وقد واجهت بعض االشكاالت الفنية سري عملية االقرتاع نتيجة عدم
ظهور امساء اآلالف من عناصر القوات االمنية مما دفع مفوضية
االنتخابات اىل السماح بالتصويت املشروط لألشخاص الذين مل جيدوا
أمساءهم يف سجالت الناخبني ،معتربة «ان هذا االجراء يعد أمرًا مهمًا
لتحقيق مشاركة واسعة يف االنتخابات» على حد تعبري نائب رئيس
مفوضية االنتخابات أمل البريقدار.
وفتحت املراكز االنتخابية ابوابها عند الساعة الثامنة والنصف صباحا
وأغلقت عند الساعة اخلامسة من بعد الظهر فيما فرضت قوات االمن
اجراءات امنية مشددة حول مراكز االقرتاع.
ويف مستشفى ابن اهليثم ،وسط بغداد ،ادىل عشرات املرضى
باصواتهم وفقا للعاملني مع املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
هناك.
وجتري عملية التصويت وفق النظام النسيب يف  18حمافظة تشكل كل
منها دائرة حبيث خيتار الناخب الئحة واحدة ومن ثم احد املرشحني
ضمنها.
ويف احملافظات الكردية الثالث ،شارك يف عملية التصويت  58الفا من
قوات البشمركة واملرضى والكوادر الطبية والسجناء.
ويف اربيل ،كربى مدن اقليم كردستان ( 350كيلومرتًا مشال بغداد)
سارت العملية بشكل هادئ ،وقال العميد ازاد حويزي من قوات
البيشمركة ان العملية سارت «بشكل دميوقراطي وكل شخص حر يف
االدالء بصوته فال ضغوطات علينا».
ويف حمافظة بابل ،شارك  22الف من الشرطة واجليش واملرضى
الختيار  16نائبا لتمثيل احملافظة يف الربملان من اصل  331مرشحا.
ويف الديوانية ( 180كيلومرتًا جنوب بغداد) كان االقبال جيدًا حبسب
مدير مكتب املفوضية العليا لالنتخابات حسن الوائلي الذي قال ان
«العملية جتري بانسيابية وهناك اقبال جيد على التصويت».
ويف البصرة ،ثالث مدن العراق ،توافدت اعداد كبرية على  34مركزا
انتخابيا لقوات االمن باالضافة اىل مثان للمستشفيات فضال عن مركز
يف السجن.
ويف حمافظة ذي قار ،كربى مدنها الناصرية ( 370كيلومرتًا جنوب
بغداد) ،مارس أكثر من  25الف من وزارتي الدفاع والداخلية واملرضى
ومساجني حقهم االنتخابي يف التصويت اخلاص.
ويف النجف ( 160كيلومرتًا جنوب بغداد) شهدت مراكز االنتخابات اقبا ًال
كثيفا منذ ساعات الصباح االوىل.
ويف املوصل ( 370كيلومرتًا مشال بغداد) ،ادىل حنو مثانني الفا
باصواتهم.
ويف سياق متصل ،اتهم وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري دول
اجلوار مبحاولة التأثري على نتائج االنتخابات العامة اليت جتري االحد
املقبل واليت تعترب اختبارا حامسًا خلروج البالد من سنوات من احلرب
واعمال العنف الطائفية.
وأكد زيباري «أن كل دول اجلوار مشاركة» ،لكنه ومل يتحدث عن
تصرفات حمددة ،بل اوضح «ان التدخل مشل الدعم املالي لبعض
االحزاب» .واضاف ان «عددًا كبريًا من القوى االقليمية ال حيب جتربتنا
يف الدميوقراطية ...بعض جرياننا ينظر اىل هذه التجربة بعدم ارتياح.
لسنا مصدرين للثورات الدميوقراطية بل هذا قدرنا وهذا اختيارنا».
وأضاف «ان االنتخابات «حلظة فاصلة بالنسبة لدميوقراطية العراق
الشابة اهلشة».
وخيوض زيباري االنتخابات ممثال لـ»احلزب الدميوقراطي
الكردستاني».
وأكد «أن االنتخابات ستكون مقياسا مهما ملستقبل بعض املناطق
مثل املوصل ومدينة كركوك املنتجة للنفط» ،واللتان تشهدان نزاعا
طويال بني االغلبية العربية واالقلية الكردية يف العراق على االرض
والثروة والسلطة.
وتوقع زيباري أن يستغرق تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة أكثر من

مخسة أشهر الن ما من حزب سيشغل مقاعد كافية يف الربملان اجلديد
متكنه من اهليمنة على السلطة وحده .وقال «سيلعب االكراد دورا
مهمًا .سيكون لنا بالقطع رأي يف تشكيل احلكومة املقبلة» .وأضاف
«يف بغداد اذا احتد االكراد ...كما فعلنا يف االنتخابات السابقة
سنلعب دورا مهما جدا».
وختم« :إذا جنحنا ..نعم سيكون هذا نهاية للوجود االمريكي .لكن اذا
حدثت انتكاسات وحدث تدهور يف االمن او اذا رفض اناس النتيجة
(نتيجة االنتخابات) او جلأوا اىل العنف فتلك قصة اخرى».

باراك يصادق على...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
املفاوضات يف املنظمة صائب عريقات عن تشاؤمه من إمكان جناحها،
يف حني سارعت واشنطن اىل اإلعالن عن عودة مبعوثها لعملية السالم
جورج ميتشل مدججًا بأمل قرب استئناف عملية السالم املتوقفة منذ
أواخر عام .2008
وأرجع عريقات عدم تفاؤله اىل «تشدد احلكومة اإلسرائيلية احلالية
اليت يقودها بنيامني نتنياهو ،األمر الذي سيحول دون إحراز تقدم يف
هذه املفاوضات».
وقال يف تصرحيات أدىل بها أمس االول «إن ما مت يف اجتماع جلنة
املتابعة العربية أول من أمس جاء رغم قناعتنا بأن حكومة نتنياهو
احلالية لن تكون جادة يف املفاوضات اليت ستجرى معها».
ورأى أن الدول العربية أعطت الرئيس األمريكي باراك أوباما يف اجتماع
القاهرة فرصة أربعة أشهر حتى يتمكن من طرح أفكار أمريكية ميكنها
جسر اهلوة بني املوقفني اإلسرائيلي والفلسطيين.
وشدد على أن أي موقف أمريكي جيب أن يأتي على أساس إقامة دولة
فلسطينية مستقلة تقام على حدود الرابع من حزيران  1967وعاصمتها
القدس.
وحسب عريقات ،فإن «اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
واللجنة املركزية حلركة (فتح) ستتخذ كل منهما يومي السبت واألحد
على التوالي قرارًا نهائيًا بشأن املوافقة على إجراء مفاوضات غري
مباشرة مع إسرائيل .وأكد أن هذه القرارات ستتخذ قبل وصول
املبعوث األمريكي جورج ميتشل اىل املنطقة يف جولة جديدة من
الوساطة مع إسرائيل.
ونفى عريقات ما تردد من أنباء بأن اجلانب الفلسطيين تعرض لضغوط
عربية للموافقة على خيار املفاوضات غري املباشرة مع اإلسرائيليني
بطلب أمريكي.
وقال« :إن هذا األمر غري صحيح أبدًا» ،مشريًا اىل أن الدول العربية
اليت شاركت يف االجتماع يف جامعة الدول العربية ملناقشة العرض
األمريكي بشأن املفاوضات غري املباشرة أكدت اقتناعها بشأن عدم
جدية احلكومة اإلسرائيلية احلالية.
ونفى عريقات ما ذكرته صحف إسرائيلية بأن «املوافقة العربية على
إجراء مفاوضات غري مباشرة إمنا جاءت من أجل عدم إحراج الرئيس حممود
عباس والذي يشرتط وقف االستيطان للعودة اىل املفاوضات».
وأشار اىل أن نتنياهو بذل جهودًا مكثفة لتعطيل عملية التسوية من
خالل اإلعالن عن ضم املسجدين اإلبراهيمي يف اخلليل وبالل بن رباح
يف بيت حلم وبناء املزيد من املباني يف مستوطنة بسغات زئيف».
ويف واشنطن ،قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الواليات املتحدة اخلاص
إىل الشرق األوسط جورج ميتشل سيسافر إىل املنطقة مطلع األسبوع
املقبل ملعرفة ما إذا كانت فلسطني وإسرائيل مستعدتان لبدء حمادثات
سالم غري مباشرة.
واعترب املسؤولون األمريكيون موقف وزراء اخلارجية العرب خطوة يف
االجتاه الصحيح .وقالت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون
للصحافيني يف الربازيل أول من أمس «حنن سعداء جدًا بتلك املوافقة
يف القاهرة اليوم» ،مشرية إىل أن حكومتها ملتزمة للغاية السعي إىل
حتقيق احلل القائم على أساس دولتني ونأمل أن حمادثات التقارب
ستكون بداية لتلك العملية.
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية األمريكية فيليب جي .كرولي
للصحافيني« ،هذا شيء إجيابي ...السناتور ميتشل سيعود
إىل املنطقة يف األيام القليلة القادمة ملواصلة جهودنا الستئناف
املفاوضات يف أقرب وقت ممكن».
وامتنع كرولي عن ذكر موعد لبدء احملادثات غري املباشرة أو من قد
يشارك فيها أو إىل أين قد تؤدي.
وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن إسرائيل تأمل يف
بدء احملادثات غري املباشرة مع الفلسطينيني األسبوع املقبل أثناء زيارة
ميتشل .وقال للصحافيني «هدفنا النهائي هو حماولة حتقيق تسوية
للسالم مع جرياننا الفلسطينيني عرب احملادثات املباشرة ...لكننا قلنا
دائمًا إننا ال نصر على الشكل».
أضاف «أرحب حبقيقة أن هذا النضوج قد بدأ وأمتنى أن يؤدي إىل بدء
حمادثات مع السناتور (جورج) ميتشل يف إسرائيل األسبوع املقبل..
هناك إشارات إىل تقدم «يف جهود استئناف احملادثات املتوقفة منذ
أواخر .»2008
يف غضون ذلك ،كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» اإلسرائيلية
أمس أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك قد أعلن عن قرار يسمح
بإقامة أكثر من  100وحدة سكنية يف مستوطنة املتدينني «بيت
عليت» يف كتلة غوش عتصيون االستيطانية القريبة من اخلليل جنوب
الضفة الغربية.
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ميال ٌد منح التاريخ معنى

للمرء ميالدان..
االول يعلنه فيه الناس ،والثاني يعلن فيه نفسه
للناس..
االول بالصدفة الن فيه ال عالقة لالنسان بتفاصيل الزمان
واملكان.
والثاني بالضرورة النه حمكوم باالدارة والعقل وحركة
احلياة.
اما قادة احلركات النهضوية ،املفكرون ،العباقرة ،وطالبو
العز على مذبح الشهادة ،فلهم الف ميالد وميالد...هؤالء
القادة يولدون يف كل حلظة حتد..
يولدون كلما وجب ان مننح تارخينا معنى ،وحتى تصري كل
توارخينا سببا ال نتيجة..
يولدون كلما اهتدى انسان على صراط الصراع
املستقيم..
يولدون مع كل كلمة حرة صادقة ،يفوح منها عبق احلرية،
وتكون كحد السيف الذي حياذره كل خانع ووضيع..
يويلدون يف االزمنة الصعبة...ويف املراحل االشد حراجة
حتى ال يهنأ الفاسد بفساده وحتى ال يظن اخلائن انه قد
نفد خبيانته.
يولدون كلما جازت اللعنة على الصغار الذين باعوا الكرامة
والسيادة لالجنيب بثالثني من الفضة والذين يتالعبون
مبصري الوطن ويساومون على الشعب يف علمه ورغيفه
واستشفائه وحريته وسيادته وكرامته.
شرط سعاده علينا ..ان نكون من ابناء احلياة نصعد يف
نهرها الصاخب اىل غايتنا املنشودة ندق بقبضاتنا ابواب
املستقبل.
وشرطه علينا ..ان تكون كل حمطات كفاحنا حصادا لزرع
مسقي بسهر الليالي ودأب النهارات الطويلة ،وعرق
املعاناة وحنان االرض لالمحر القاني ..فطوبى ملن امثر دمه
كرامة وطاب نضاله حتريرا.
يف ذكرى مولده ،يتجدد مسارنا االصعب واالمتع واالجدى..
مسار الكفاح الدؤوب املتواصل من اجل وطن ،هم ارادوه
مقسما ،وحنن نريده واحدا موحدا ،موئل حرية ونطاق ضمان،
ليس للفكر احلر وحسب ،بل لكرامة االنسان الن الكرامة
هي معيار االنتماء الصحيح.
بهذا االميان يا معلم ،حنن على ما حنن عليه ،عازمون على
املضي يف املسرية ...مدركني ان العزم الذي ال يرتجم
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بقلم متوز االمسر

اىل حركة يصبح جمرد امنية ،وان احلياة احلرة الكرمية هي
فعل صراع ومكابدة ،ومن الصعب علينا ان ننتظر متعبني
يف حمطاتها بل جيب ان نبادر الغنائها بالنضال فيصري
الفعل ابداعا ويضيف اىل حياتنا معنى جديدا.
زمنهم تشويه االخفاقات والرتاجعات واملساوئ النهم
يقتاتون من فتات موائد اللئام ويتنكرون للتاريخ ويتخلون
عن الكرامة.
زمنهم زمن اخلنوع واخلضوع الحتالل يغتصب ارضنا ويقتل
اطفالنا وشبابنا ويشرد اهلنا.
زمنهم زمن التسليم ملشيئة االعداء ..وال فرق عندهم
اذا حتولت بالدنا مساحات مكشوفة امام شر دولي يرهبنا
بتهمة االرهاب ويقاتلنا يف أرضنا وحضارتنا ووجودنا ،من
اجل حتويل بلداننا اىل حمميات طائفية واثنية وعشائرية
متصحرة ،تدور يف فلك ثقافة العوملة الشاذة عاجزة عن
مواجهة االخطار الداهمة.
اما زمننا فهو زمن املقاومة املنتصرة ،وال يظنن احد ان
قساوة االيام قد تدفعنا للتخلي عن مسؤولياتنا جتاه شعبنا
وامتنا وحقنا وحقيقتنا ..فمن يظن ذلك يعيش يف زمن
اخر ،هو زمن البؤس والتبعية.
يا معلمي..
يف االول من آذار ،نستحضر نداءك البناء النهضة ،ان
تدخروا وسعا
استعدوا ملمارسة املهام اليت تنتظركم ،وال ّ
ّ
يف ان متنحوا جمد امتكم اغلى ما لديكم اال وهو العطاء
فبعطاءاتكم ترتسم افاق املستقبل.
يا ابناء النهضة ،كونوا قدوة يف احلياة والصراع ..فانتم
لستم من الذين يتزحزحون او يلوون امام ريح االمركة
املأسرلة .هم سيذهبون وستذهب معهم رحيهم ..اما انتم
فانكم اهل االرض واصحابها.
اما انت يا معلمي فلك اخللود ..النك رمست لنا مسارات
العز واحلرية وسرت يف الطليعة ثائرا ضد الطغيان..واضعا
مبادئ اخلالص القومي اليت علمتنا فيها معنى االنتماء
للقضية.
اخللود لك يا زعيمي ،النك منذ والدتك وحتى حلظة
استشهادك كنت رسول وحدة وسيد مبدأ وقرار ..وعليهم
اللعنة النهم كانوا وماتوا واالحياء منهم ما زالوا عبيدا عند
االجنيب يزرعون الفتنة واالحقاد بني الناس ال لسبب سوى
ان العبد يظل مأمورا.

ابو عمار يؤكد ما يلي للرأي العام من خالل منرب اهلريالد

رده على اصحاب النفوس
يف ّ
الصغرية «كما يسميها ابو
عمار»..النفوس الصغرية اليت
تباع وتشرتى يف سوق العهر
والكفر واحلقد املتصهني..
أكد شيخ املناضلني سعيد
صيداوي ان احلياة ال تليق
اال بأبنائها الذين يستشهدون
يف سيبل حقيقة وجودهم
االنساني...
واوضح ابو عمار :ان الصهيونية

مل جتلب سوى العار والذل واخلزي للدين اليهودي النها
ترتكب كل جرائمها حبق االنسانية باسم الدين اليهودي.
ويؤكد ايضا انه ال الصهيونية وال اي قوة يف العامل تستطيع
ان تقضي على الدين اليهودي كدين مساوي الن االديان
َ
جمذرة يف قلوب الناس ووجدانها ...اما الصهيونية فتقوم
بكل تلك االعمال احلقرية لسبب واحد هو الطمع بثروات هذا
الكون الكبري وباقتصاديات البشرية واالمم مجعاء.
وان الذي خدعنا حنن الشيوعيني هو ناكييت خروتشوف وكنا
نسري وراءه كالنعاج والغنم والدواجن...وتبعنا فكره الذي
خرب الفكر الشيوعي وهدم االحتاد السوفياتي.
ّ
اما العميل الصهيوني الثاني «تروتسكي» الذي كان العدو
االول لـ لينني العظيم وهو الذي هرب من االحتاد السوفياتي
منذ بداية الثورة املباركة هناك....
واخريا ان الرساءل اليت وردتين بعد املقابلة اهلامة مع جريدتكم
الغراء صادرة عن نفوس صغرية حقرية مريضة النها متصهينة
ّ
خائنة لدينها ولقضية شعبها وقيمه االخالقية...
تلك الشائعات ال تصدر اال عن الصهاينة والذين يأمترون بهم
من العمالء واخلونة ...هؤالء الناس يكتبون بلغة اجدادهم
الصهاينة اي بالعربية ولكن كما يقول املثل «الكأس
ينضح مبا فيه»...انهم خونة لدينهم اوال والهلهم ووطنهم
ولالنسانية وفيهم يقول الكاتب الكبري مكسيم غوركي» لو
شبهنا اخلائن لـ «الصرصور» وقدر هلذا الصرصور ان
جييب الحتج دفاعا عن نفسه من هذا التشبيه ومع ايليا ابو
ماضي نردد:
اخاطنب السفيه بكل قبح
فأكره ان اكون له جميبا
يزيد سفاهة وازيد حلما
كعود زاده االحراق طيبا

ابو عمار

N.S.M
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

>äb‡«@Ïic>@ÎaáÓó€a@áÓ»é@bËjybñÎ@bÁãÌáﬂ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ١٩٥٩
ﻟﻼﺳﺘﺮﻴﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺪﺍﻭﻱ
ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﳴﺠﻔﻔﺔ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﺤﻤﻴﺺ ﺍﳴﻜﺴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ
ﻣﺼﻨﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻄﺤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻼﻭﺓ
ﻧﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﻮﺩ ﻭﺍﻻﺣﺴﻦ
ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
Ph: 03 93808789
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القمة السعودية االيرانية رد مباشر على فوقية اسرائيل
دولة اسرائيل تتحدث بفوقية وتتحدى اجملتمع
الدولي وتفرض عليه عدم التعامل مع ايران
وفرض عقوبات شديدة عليها طاملا لن تتوقف
عن ختصيب اليورانيوم حتى ولو كان الغراض
سلمية كما وترفض اسرائيل كل ما يصدر عن
جملس االمن الدولي من قرارات حتذرها من بناء
مستوطنات جديدة يف االراضي الفلسطينية ومن
ثم القضم والضم واهلدم واحلفر وصوال اىل احلرم
االبراهيمي االثري وكنيسة املهد ...اسرائيل
تفعل كل ما تريد ان كان يف فلسطني او لبنان
تقتل وتصادر وتدمر كل شيء ال يعجبها منشآت
دينية عند املسلمني وعند املسيحيني وهذا
العاملني املسلم واملسيحي ليس مسموح له اكثر
من االستنكار او طلب الرمحة من السماء وكأن
اسرائيل وحدها على هذا الكوكب من العامل.
سفراء الدول الغربية جيولون على املسؤولني
اللبنانيني يطمئنوهم بأن حكوماتهم تقف اىل
جانب لبنان ارضا وشعبا بينما اسرائيل خترق
االجواء اللبنانية ساعة تشاء وساعة تريد خمالفة
القوانني الشرعية والدولية والقرار  1701وتهدد
لبنان بشن حرب جديدة عليه.
فلبنان حكومة وشعبا فقد مصداقية الغرب
وباالخص امريكا اليت اظهرت عدم مصداقيتها مع
لبنان بعد الزيارة االخرية اليت قام بها الوزير
الياس املر اىل امريكا وطلب اسلحة متطورة
للجيش اللبناني ليكون قادرا على محاية حدوده
مع اسرائيل اليت تسرح ومترح على هواها وتهددنا
يف كل حلظة وقد رفضت امريكا الطلب اللبناني
ملثل هذا السالح حبجة ان هذا السالح سيكون
بيد حزب اهلل وكانت يف السابق طلبت من لبنان
عدم اشراك وزراء حزب اهلل يف احلكومة حيث
اتهمته باالرهاب.
اوال حزب اهلل ليس ارهابيا انه حزب مقاوم ويف
صفوفه اكثر من طائفة وهو حزب لبناني وميثل

@äbÿ«@Êaãœc

السفري متام سليمان يطمئن على صحة املطران

من الطائفة الشيعية الكرمية اكثر من  %80حزب
اهلل مل ينب مساكن له ومل يصادر امالكا ولن
َ
يرض هذا احلزب
يهدم بيوتا ومل يقتل احدا ومل
اال العيش املشرتك بني مجيع ابناء هذا الوطن.
ان التدخل االمريكي السافر واملكشوف بالشؤون
اللبنانية ،اذ ميلي علينا الشروط كيف نبين عالقاتنا
مع بعضنا كلبنانيني والتعامل مع اخلارج ،امر مل
يعد مقبوال بعد اليوم فنحن خلقنا احرارا وسنبقى
احرارا وان كنا يف وقت من االوقات ما بلغنا سن
الرشد كما قال الرئيس الراحل الياس اهلراوي..
اليوم كل شيء تغري وال ميكن الحد ان يوجهنا او
يقول لنا كيف نعيش وكل التهديدات اسرائيلية
كانت ام امريكية او غريها ال تثنينا عن متابعة
املسرية اليت ارتضيناها بقوة وحزم كلبنانني
وباميان رفض التدخل الغربي يف حياتنا ويف
شؤوننا وقد اصبح امرا مرفوضا من قبل مجيع
شرائح اجملتمع اللبناني فامريكا تريد سيطرتها
على العامل الغربي وتدعم اسرائيل بكل ما متلك
من قوة للسيطرة على العامل الشرقي.
امريكا ومنذ انهيار االحتاد السوفياتي مل تدخل
ارضا حبجة املساعدة اال وحرقتها دخلت العراق
فحرقت حاهلا وحرقت ودمرت العراق وزرعت
الطائفية البغيضة بني ابناء الشعب العراقي خدمة
السرائيل ودعمها يف السيطرة على العرب وخدمة
ملصاحلها الذاتية.
واليوم اسرائيل تهدد لبنان وتكثف طريانها
احلربي يف مسائه استعدادا لشن حرب على حزب
اهلل اعتقادا منها انها قد تكون قد عوضت عن
اخلسارة اليت منيت بها يف احلرب االخرية اليت
شنتها اسرائيل على حزب اهلل يف لبنان.
يف املقابل فان سوريا وايران حذرتا اسرائيل من
هذه املغامرة اليت ستكون كلفتها باهظة جدا على
اسرائيل فتكون براقش قد جنت على نفسها.
شكرا لك سوريا وشكرا لك ايران..

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﻠﻖ
ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺴﺠﻖ ـ ﻋﺠﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية
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مار مالطيوس ملكي مطران طائفة السريان األرثوذكس يف
أسرتاليا ونيوزيلندا

زار السفري السوري متام سليمان
وعقيلته إيزيس سعيد املطران
مار مالطيوس ملكي مطران طائفة
السريان األرثوذكس يف أسرتاليا
ونيوزيلندا لالطمئنان على صحته
بعد العمل اجلراحي الذي خضع
له  .ومتنى السفري وعقيلته
الشفاء العاجل للمطران ملكي
صاحب النشاط الدؤوب لتواصله
الدائم مع أبناء طائفة السريان
األرثوذكس ومع مجيع الطوائف
وأبناء اجلالية السورية والعربية مبا
خيدم قضيته الرعوية والروحية .
وشكر املطران ملكي السفري
السوري وعقيلته على هذه الزيارة
 ،وحتدث عن التعايش واإلخاء
الديين يف سورية والذي يدل
على اإلحساس العالي باملسؤولية
من قبل مجيع املواطنني مسلمني
ومسيحيني  ،وحرصهم على إلغاء
كل ما من شأنه زيادة التعصبات
الدينية اليت تفرق اجملتمعات
وتضعفها .
وشكر السفري املطـران ملكي
ملساعدته العلمية واألكادميية يف
توضيح حقيقة تاريخ اللغة اآلرامية
اليت وردت ناقصة املعلومات
يف منشور أصدرته مؤخرًا جامعة
ملبورن .

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

ﺣﺪﺍﺩﺓ ﻭﺑﻮﻳﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻲ
ﻓﺮﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺪﻫﺎﻥ
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ
)(Insurance
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

*السفري وعقيلته مع املطران ملكي*

*السفري وعقيلته مع املطران ملكي*

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414
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Ú‹‡ßbi@…Ój€a

99- 101 Harding St. Coburg
Ph: 9354 9649

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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اميل اهلاشم يومل على شرف عيد الشدراوي وعقيلته

مبناسبة وجود الرئيس العاملي
للجامعة اللبنانية السيد عيد
الشدراوي والسيدة هيفا
زوجته يف مدينة ملبورن اقام
الشيخ اميل اهلاشم يف دارته،
مساء يوم اجلمعة املاضي،
حفل استقبال وعشاء تكرميي
على شرف الضيف الكبري
والسيدة الفاضلة هيفا زوجته
واحملتفى به هو ابن بلدة حدث
اجلبة ،حيث استقبل اميل
اهلاشم ضيوفه مرحبا باجلميع

*القنصل قسطون وزوجته ،الشدراوي وزوجته*

*اهلاشم ،فليفل ،طوق وحضور*

*سامي مظلوم يلقي كلمته*

*ماضي ،معتوق ،مظلوم وحضور*

*ايلي عبيد والنائب مارلني كريوز*

*الشيخ رزق الدويهي واالب الياس متى*

*النائب نزيه االمسر وعقيلته واالستاذ سامي مظلوم*

*طوني ليون والزميل طوني شربل*

*امني هيكل وزوجته مي*

*جورج غصني والنائب خليل عيدي*

*احملامي فادي الذوقي وسامي مظلوم*

فردا فردا على مدخل الدار.
وكان الشيخ اميل اهلاشم قد دعا لالحتفاء بالضيف العزيز
السيد الشدراوي عددا كبريا من املسؤولني يف اجلالية
على كافة الصعد الرمسية واالقتصادية والتجارية والثقافية
واالعالمية حيث لبى الدعوة باالضافة اىل احملتفى به وزوجته
الفاضلة كل من قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ هنري
قسطون والسيدة عقيلته ،سعادة النائب خليل عيدي ،سعادة
النائب نزيه االمسر وعقيلته ،النائبة االنسة مارلني كريوز.
الشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية االسرتالية اللبنانية يف
فيكتوريا ،االستاذ احملامي ورجل االعمال الكبري فادي الذوقي،
مدير عام فرع الكحوليات يف حمالت كولز على مجيع االراضي
االسرتالية االستاذ طوني ليون ،االب الياس متى ،القنصل
الفخري السابق االستاذ لويس فليفل ،رئيس مجعية سيدة
زغرتا الشيخ رزق الدويهي ،الرئيس السابق حلزب الكتائب
اللبنانية السيد جان ماضي والسيد جورج حداد رئيس املقاطعة
الكتائبية يف اسرتاليا ،الشيخ امني هيكل وعقيلته ،االستاذ
سامي مظلوم مدير حترير جريدة اهلريالد والزميالن طوني شربل
مدير اذاعة صوت لبنان وكميل مسعود مدير مكتب ملبورن يف
جريدة اهلريالد اضافة اىل رجل االعمال الكبري الصديق واالخ
آلل اهلاشم الذي حضر خصيصا من سيدني ليشارك العائلة يف
هذه املناسبة السعيدة االستاذ جورج غصني وهيئات اقتصادية
واجتماعية.
وكانت السيدة الفاضلة مي هاشم هيكل كرمية اميل اهلاشم
اعدت طاولة مليئة باالطباق اللذيذة واملشروب.
ان البيت اهلامشي تربى على الكرم واالخالق وحب الناس
والشجرة الصاحلة ال ميكن اال ان تعطي مثارا لذيذة وهذه
«املي» كانت على مثال والدتها شفاها اهلل.
وكانت كلمة االستاذ سامي مظلوم واليت اعتادت عليها العائلة
يف كل مناسبة هلا حيث استهلها مرحبا برئيس اجلامعة الثقافية
اللبنانية يف العامل الشيخ عيد الشدراوي والسيدة عقيلته.
السادة النواب خليل عيدي ونزيه االمسر وعقيلته ومارلني
كريوز ،قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون
والسيدة عقيلته ،السيد جورج غصني ابن حدث اجلبة البار يف

اسرتاليا ،رجال الصحافة ،مساء اخلري:
حدث اجلبة تاريخ عطاءات ..حدث اجلبة تاريخ بطوالت يف العلم
والدين والكرم ،تاريخ اميان لفعل حقيقة ال ميكن ان متوت
ابدا.
وحدث هذه البلدة التارخيية هو احملتفى بهما الشيخ عيد
الشدراوي والسيدة هيفا رفيقة دربه الطويل واملعطاء ..حدث
هذه الليلة هذه النخبة الراقية الواعية اليت لبت دعوة الشيخ
اميل اهلاشم «ابو داني» والعائلة ملشاركتهم الفرحة الكربى
يف تكريم هذا الرجل الكبري املغرتب ابا عن جد يف غانا  -افريقيا
والذي حافظ على قيمة الوطن يف وجدانه وعقله وحشدها
عطاءات مجة الهل وطنه يف لبنان املقيم واملنتشر واىل جانبه
هذه االمرأة الفاضلة اليت هي وجه االمة واجلميع .قيل وراء كل
رجل عظيم امرأة عظيمة يف حبها ومجاهلا ونضاهلا وكفاحها يف
سبيل عائلتها ووطنها واالنسانية مجعاء.
يا حضرة الرئيس ،لبنان هنا اعطى اجملتمع االسرتالي خنبة
رجال ونساء هم اليوم طالئع وبشائر العز والكرامة يف بناء
هذه االسرتاليا العظيمة لبنان هو االنسان بفعله وعطائه،
بقيمه واخالقه ..ان رسالتنا للمسؤولني يف العاصمة االوىل
بريوت..هي فعل اميان بهذه النخبة الواعية والفاعلة يف اجملتمع
االسرتالي..وحدتنا هنا هي قوة لوحدة الوطن وامنائه وازدهاره

واستقراره وعودته اىل الريادة يف حميطه واالنسانية مجعاء...
واننا نشدد على الوحدة بيننا وليكون حب الوطن والعمل
لقضيته شغلنا الوحيد والعامل االوحد يف وحدتنا وحمبتنا
واحرتامنا لبعضنا البعض...
اما كلمة السيد عيد الشدراوي فشكر فيها صاحب الدعوة وشكر
االستاذ سامي مظلوم على كلمته ودعا حلضور املؤمتر العام هذا
الصيف يف بريوت حسب ما جاء يف رسالة مدير عام وزارة
املغرتبني احملامي الدكتور هيثم مجعة والغاية من هذا االجتماع
هو توحيد اجلامعة بكل فعالياتها يف جامعة لبنانية ثقافية واحدة
موحدة تعمل للوطن وتصون حقوقه ومسعته والدفاع عن تلك
احلقوق املشروعة والشرعية يف هذا الكون الكبري.
وكان لالستاذ ايلي عبيد كلمة وكلمة للسيدة هيفا الشدراوي
كلمة شكرت فيها البيت اهلامشي والذين اشرفوا على هذه
حنضري واعداد الطاوالت.
وقد اشاد احلضور بهذه املناسبة الوطنية بامتياز اليت تليق بهذا
االنسان الذي حنتفل اليوم بوجوده والذي ميثل االنتشار اللبناني
كله واينما وجد.
واستمرت الليلة العامرة اىل بعد منتصف الليل خرج بعدها
احملتفى به والسيدة عقيلته ومجيع املدعوين شاكرين الشيخ
اهلاشم على هذا االستقبال واحلفاوة الالئقة...
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عرس امللوك ،ملك االعراس

العروسان مجيل وميشيل شقري يف القفص الذهيب

يف اجواء من الغبطة والفرح والسعادة وحبضور حشد كبري من ابناء
اجلنوب املقاوم والصامد مت عقد قران الشاب اخللوق مجيل شقري
جنل رجل االعمال العصامي موسى شقري والسيدة سهام شقري
عقيلته على االنسة ذات الصون والعفاف احلسناء ميشيل شقري.
مساء يوم االحد املاضي ويف ارقى صاالت مدينة ملبورن اقيم
حفل عامر على شرف العروسني ضم اكثر من مخسمائة شخص
مع عائالتهم وهم خنبة مميزة من ابناء اجلالية واجملتمع االسرتالي
جاؤوا من خمتلف احناء الوالية ليشاركوا والدي العريس والعروس
فرحتهما الكربى اليت اتسمت بامجل واروع حللها ..كيف ال وهم
يكنون هلذا الرجل الطيب موسى شقري والد العريس كل حمبة
وتقدير واحرتام نظرا ملا له من نشاط انساني ومساعدات على اكثر
من صعيد.
ويف هذه املناسبة كان ال بد من ان يلقي كلمة وقد استهلها مرحبا
باجلميع شاكرا هلم حضورهم من اينما اتوا ملشاركته يف فرحة مجيل
والعائلة وخص فيها بالشكر اجلزيل ابن عمه شقيق وزوجته الذي
هو خال العريس رجل االعمال الكبري السيد حممد شقري ابو يوسف
الذي حضر خصيصا من دبي مقر اشغاله تاركا اعماله ليشارك
العائلة يف هذه الفرحة العزيزة على قلبه بوجه عام واىل جانب ابن
شقيقته العريس بوجه خاص...
واملشهد الذي كان مميزا يف هذه الليلة هو ان االمرية وفاء
شقيقة العريس كانت مبنتهى الفرح مع اشقائها وكانت فراشة
هذه السهرة الرائعة اجلمال وخلية حنل لن تهدأ حلظة واحدة ترحب
باحلضور وتشكر وجودهم وكانت كلماتها احللوة والرقيقة من امجل
واروع ما قيل يف تلك املناسبة.
فنيا احيا هذه السهرة العامرة مطرب املهجر الكبري وجدي محاد
ومطرب املغرتبني بديع مظلوم والعندليب االمسر غسان عيسى مع
اشهر فرق ملبورن املوسيقية حيث عزفت امجل واورع االغاني.
وعند منتصف الليل تقبل العروسان تهاني املدعوين مع والدي
العروسني بعدها غادر العروسان مدينة ملبورن لتمضية شهر
العسل.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسدني وباالخص مدير حتريرها
االستاذ سامي مظلوم ،اليت تربطها بوالد العريس امسى مشاعر
االخوة والصداقة ،تتقدم من العروسني العزيزين ومن والديهما
باحر التهاني القلبية الصادقة طالبة من اهلل ان يكلل ايامهما بالفرح
والسعادة وبالبنني الصاحلني والف مربك للعروسني.

*العروسان واالهل*

*العروسان واالهل يف صورة تذكارية*

*العريس يلقي كلمة*

*العروسان واالهل*
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84 - 90-Holmes St. Brunswisk East Vic: 3056
Ph: 0393837699- Fax: 03 9383 7431

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية

خدمة سريعة ..صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل  24/24ساعة يف اليوم
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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أومل على شرف مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليمان حبضور الشدراوي

أنطوان حربيه :تعالوا ن َض ُع اليَ َد على اليَ ِد والقل َب يف القل ِب لكي يظ ّل لبنان قويّاً وأبِيّاً

أقام االستاذ انطوان حربيه
حفل غداء تكرميي على شرف
مديرة الوكالة الوطنية لالعالم
لور سليمان صعب شارك فيه
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل الشيخ عيد الشدراوي
واالمني العام للجامعة نيك
قهوجي ،ونائب االمني العام
روجيه اهلاني ،ورئيس جلنة
رجال االعمال يف اجلامعة انطوان
منسى ،رئيس اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل السيد بشارة
طوق ،رجل االعمال احملامي
فادي الزوقي ،رجل االعمال

*عيد الشدراوي*

*لور سليمان صعب*
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*انطوان حربية*

*احملامي فادي الذوقي ،الزميل فادي مظلوم،واهلاشم وحضور*

*شربل راضي وحضور*

*فوزي بو شعيا ،سيلفانا احلربية مع وفد التيار الوطين*

*الشدراوي وطوق واهلاشم وحضور*

حافظ نصار ،االعالمي سامي مظلوم ،الزميل حسام شعبو ،الزميل
كميل مسعود ،الزميل وليد حصين ،الزميل ايلي نداف ،هاني طوق
على رأس وفد من القوات اللبنانية ،فوزي بوشعيا على رأس
وفد من التيار العوني ،اميل اهلاشم ،عاطف املكاري ،ايلي عبيد،
امني هيكل ،معن عبداهلل على رأس وفد تيار املستقبل ،شارل
دويهي ،فرنسوا خوري باالضافة اىل صاحيب الدعوة انطوان احلربيه
وشقيقته اآلنسة سيلفانا احلربية .بداية ،كانت كلمة لصاحب
الدعوة االستاذ انطوان
حربيه رحب فيها بضيوفه وقال" :أه ًال ِبكم
ّ
الن ِاب ْ
ِ
احلاض ِ
ِ
َ
قلب أسرتاليا ّ
رة اليت
ض،
مدينة ملبورن،
يف
احتضن ْت
ِ
أفواج ُ
لبنان ُ
ِ
بني
االوائ ْل،
ني
رين
قيم
ْ
امل ِ
َ
فكانت ِجسرًا َ
اللبناني َ
هاج َ
َ
امل ِ
ّ
رون ما كانوا َّ
غرت ِب .هؤالء ُ
ولبنان ُ
لوطن
س ًال
األرز،
امل ِ
هاج َ
َ
ِ
ِ
امل ِ
إال ُر ُ
وع ّما ً
فاللبناني أينما َّ
ُ
ِ
احملبَة،
ينشُر
حل،
لبناء أسرتاليا،
صني
ال خُمِل
ُ
َ
َّ
ُّ
َ
ُّ
راية ِّ
اإلنسانيِةَّ ...
الويف دائمًا
إنه
أجل
ويرفع
الم،
الن ِ
ضال من ِ
ُ
والس َ
َّ
َّ
ُ
للتضح ِ
ِ
اث ِ
لترُ ِ
ِ
سبيل ِ
ِ
بالده».
بنفسه يف
ية
ستعد
وامل
وأجداده،
آبائه
ُّ
ِ
ً
ِ
ِ
ّ
تار عن
الس
إزاحة
حفل
على
ا
أيض
ين
شاهد
باألمس
ا
كن
أضاف"لقد
ِ
َ
ِّ ِ
ِ
ِ
صب َّ
اللبنانيِة
للجامعة
ذكار ِّي
الثقافيِة يف العامل يف والية
ُ
الن ُ
الت ِ
ّ
ّ
ً
ً
َ
التارخييَة بني
العالقة
د
س
ي
،
ا
كبري
ا
ث
حد
ه
رب
نعت
ما
وهو
كوينزالند،
َ
ُ
جُ ِّ
ّ
ُ
ِّ
الفاعل يف
ودوره
اللبناني،
احلضور
ويؤك ُد على
لبنان وأسرتاليا،
ِ
َ
ِ
ِ
ِّ
حتى َل ُي َ
أقطار َ
ِ
عمورةَّ ،
يكون يف
قال :ال ُبَّد أن
امل
مجيع
الكواكب
ِ
َ
ِ
ِ
يرفعون ِ
فمجد
مل ِقبابًا،
صروحًا،
ون
لبنان أك ُرب من
وللع ِ
ُ
َ
َ
لبناني َ
َ
للعْل ِم ُ
ّ
ٌ
ِ
أن َّ
وأعظم من أن
أرض،
تت ِس ُع له
بد لنا
حيتويه فضاء" .وتابع":ال َّ
ُ
اجلميلة ،من أن ِّ
ِ
ِ
أهم ّيِة
اللحظات
يف هذه
احلوار والتالقي
نؤك َد على ِّ
ِ
ِ
اللبنانيني ،وعلى ِ
االختالف والتفِرقة،
نبذ
بني
فلبنان الذي عانى
ُ
ّ
َّ
والَ ،
الص ِ
السنوات ِ
ِ
ينت ِظُر ّ
غائِر،
منا أن
يف
ونتوح َد من
الط ِ
َّ
نرتف َع عن َّ
ِ
أجل
روح املاضي».
أجل ِه ،ومن ِ
ِ
انتصاره على ُج ِ
وردت مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليمان بكلمة عربت
فيها عن شكرها لصاحب الدعوة االستاذ انطوان حربيه "االنسان
الفاعل يف خدمة ابناء اجلالية واحملافظ على تراث لبنان وثقافته".
وقالت":لقد التقينا اليوم بدعوة كرمية من االستاذ حربيه يف لقاء
هدفه التكريم ،وكما قال املطران عاد ابي كرم يف خالل لقائنا به
يف بريزبن "كلما التقى اثنان من اللبنانيني يف بالد االنتشار يكون

لبنان الثالث بينهما" وكيف احلال إذا كنا نلتقي اليوم يف ملبورن،
لبنانيون من لبنان ومنتشرون لبنانيون يف اوسرتاليا وفرنسا وغانا
وكندا واالهم ان بيننا اليوم ،وزيرين من لبنان ميثلون احلكومة
اللبنانية جاءوا لدعم املنتشرين وتوحيدهم" .لقد اجتمعنا اليوم من
كل االطياف السياسية ومن خمتلف املذاهب الدينية ،لقد التقينا
كلبنانيني جتمعنا اهلوية واالصالة والوطن .لقد اتينا الوزيران فادي
عبود وسليم وردة وأنا اىل اوسرتاليا بدعوة كرمية من اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل لنشارككم فرحتكم يف إزاحة الستار
عن "متثال املغرتب" صحيح ان هذا التمثال حجر ولكنه ميثل بشرا،
وماذا ينفعنا حنن اللبنانيني ،من مقيمني ومنتشرين ،إذا بنينا احلجر
ونسينا البشر .من هنا ادعوكم ومن اكثر قارة يف العامل حتتضن
منتشرين لبنانيني اىل ان ال تسمحوا بأن متتد عدوى خالفات 14
و 8آذار اليكم ،تعالوا مند اليد للتعاون خلدمة لبنان أوال واالنتشار
ثانيا ،من خالل توحدكم حتت راية اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل  ،وبذلك نستطيع ان خندم لبنان وشعبه املقيم واملنتشر".
ويف اخلتام ،كانت كلمة لرئيس اجلامعة الشيخ عيد الشدراوي شكر
بدوره السيد طوني احلربية على هذه املأدبة وابدى سعادته بوجوده
بني هذا احلشد من اللبنانيني الذين ينتمون اىل اغلبية التيارات
واالحزاب اللبنانية وقال« :انين بغاية السعادة لوجودي بني
هذه الوجوه النيرّ ة اليت جيمعها حب لبنان» .وطالب الشيخ عيد
الشدراوي حمبة لبنان وناشد اجلميع التعالي عن االنقسامات والعمل
يف سبيل لبنان امجل االوطان .واشار اىل املعاناة اليت يتعرض
هلا املغرتبون يف عامل االنتشار ومتين لو يهاجر اللبنانيون املقيمون
يف لبنان لفرتة مخس سنوات ليعرفوا مدي املعاناة والعذاب اليت
يتعرض هلا املهاجر .وانهى كلمته بشكر كافة احلاضرين مع التمنيات
بدوام النجاح والتقدم والعمل خبدمة لبنان .وقد اشرتك احلاضرون
مبأدبة غنية بافخر انواع املأكوالت وشربوا خنب لبنان وخنب اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل واملمثلة برئيسها الشيخ عيد الشدراوي
ورئيس اجلامعة اللبنانية فرع فكتوريا السيد بشارة طوق وخنب
احملتفى بها السيدة لور سليمان صعب وخنب جناح وازدهار اعمال
صاحب الدعوة انطوان احلربية مبطعمه اجلديد.

إعالن املوقع األثري السوري (قلعة جنم)
يف مشال سورية متحفاً تارخيياً لآلثار واللُقى

*السفري سليمان وقسطون وجودات علي ود .عوض والنائبة فامفاكينو
والنائب عيده والطويل*

* السفري سليمان واحلجري وجودات علي ود .عوض والنائب
عيده والطويل*

أقامت جامعة ملبورن قسـم الدراسات التارخيية حف ًال جملموعة
أصدقاء سـورية برعاية السفري متام سليمان والدكتورة فيونا
هيل رئيسة جمموعة أصدقاء سورية يف أسرتاليا إلعالن
املوقع األثري السوري (قلعة جنم) يف مشال سورية متحفًا
ُ
واللقى املكتشفة على مدى فرتة التنقيب
تارخييًا لآلثار
يف العقود الثالثة املاضية واليت كان للفريق األسرتالي
للتنقيب عن اآلثار دور كبري فيها .
وحتدث يف احلفل الدكتور آندرو جاميسون مدير قسم
الدراسات التارخيية حول املراسالت بني جامعة ملبورن
ووزارة الثقافة السورية إلجناح هذا املشروع  .كما حتدثت
الدكتورة فيونا هيل عن الدور اهلام الذي تقوم به جمموعة
(أصدقاء سورية) يف أسرتاليا للتقريب بني الشعبني
األسرتالي والسوري .
وحتدث السفري متام سليمان فشكر جامعة ملبورن هلذا
اإلعالن التارخيي الذي يتوج مرحلة ثالثة عقود من العمل
األثري الذي قامت به اجلامعة يف سورية  ،كما شكر رئيسة
أصدقاء سورية للجهود اليت تقوم بها من أجل سورية ،
وقال إنه يعتز مبجموعة أصدقاء سورية اليت أصبحت منوذجًا
حيتذى يف تبادل األفكار والصداقة على املستوى الشعيب
.
وحضر احلفل سعادة القنصل العام لعمان محد احلجري
وسعادة القنصل العام للبنان يف ملبورن هنري قسطون
والوزير املستشار يف السفارة السورية جودات علي
والسكرتري األول د .عمار عوض والنائب يف برملان والية
فكتوريا خليل عيده وعضو اجمللس االستشاري االغرتابي
عبد اهلل الطويل ورئيس رابطة املغرتبني جورج سلوم وممثلو
احلزب السوري القومي االجتماعي اسكندر سلوم وصباح
العبد اهلل وعدد كبري من أصدقاء سورية .

ترقبوا حفلة
مطرب الكورة اخلضراء
ابـراهيم ســامل
بتاريخ 2010-5-1
يف كنيسة القديس
جورجيوس االرثوزكسية
تابعوا اعالننا
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مناسبات

مهرجان حافل لتيار املردة اوسرتاليا برعاية وحضور معالي الوزير يوسف سعادة

الوزير سعادة :وحدة اجلالية اللبنانية بالنسبة إلينا أهم وأكرب من كل اخلالفات السياسية
أكد معالي وزير الدولة اللبناني
االستاذ يوسف سعادة ان وحدة
اجلالية اللبنانيةهي أهم وأكرب من
كل اخلالفات السياسية "ففي
وحدة اجلالية مصلحة لبنان وأنتم
ما ترددمت يومًا عن تلبية النداء
كلما أحتاجكم الوطن" .وحول
الوضع السياسي يف لبنان قال
الوزير سعادة " ما من أحد يف
لبنان ينسى الدور االجيابي
الذي لعبه رئيس تيار املردة

*الوزير يوسف سعادة*

*القنصل نعوم  ،الوزير سعادة  ،ايلي ناصيف وغازي فرجنية*

*النائبة باربرة بريي*

*الياس شدياق*

*عائلة كرم*

*حضور*

*عائلة مارون دويهي*

النائب سليمان فرجنية ،هذا الدور الذي زلل الكثري من العقبات
اليت كانت تواجه تشكيل احلكومة" .ووصف سعادة تيار املردة
بأنه "تيار االصالة العربية املراعي للخصوصية اللبنانية الفريدة
ولدور املسيحيني فيها ،التيار الذي ثبت بامللموس صوابية أهدافه
وخياراته ".وشدد سعادة حرصه على دعم الدميوقراطية التوافقية
وعدم التفكري مبنطق ألغاء اآلخر والتأكيد بأن لبنان أصبح قويًا
بشعبه وجيشه ومقاومته .وبالنسبة اىل العالقة مع سوريا قال
الوزير سعادة" اننا نؤمن ببناء عالقات ممتازة وأخوية مع سوريا
ضمن أطار احرتام سيادة واستقالل البلدين ،وعلينا بناء هذه
العالقة من دون عقد وال مزايدات".
جاء كالم الوزير سعادة يف املهرجان السنوي الذي أقامه تيار املردة
اوسرتاليا يف قاعة الغراند ويستيال سيدني برعايته وحضوره وبنجاح
منقطع النظري على صعيد احلشد الشعيب غري املسبوق والذي جتاوز
األلف ومئة شخص من أعضاء وأنصار وحلفاء تيار املردة .وقد

*فهد جعيتاني*

*مجعية زغرتا*

*طاولة املسؤولني*

*طاولة املسؤولني*

*مارون طراد*

*التيار الوطين احلر*

تصوير أراكس

شارك يف األحتفال الكبري اىل الوزير يوسف سعادة الذي ّ
مثل
رئيس تيار املردة النائب سليمان طوني فرجنية ،مسؤول االنتشار
يف تيار املردة جواد خوري ورئيس اهليئة االدارية يف تيار املردة
اوسرتاليا الياس الشدياق وكل من سيادة املطران عاد ابي كرم
وسعادة قنصل لبنان العام روبري نعوم وسعادة السفري السوري
متام سليمان والسيدة عقيلته والنواب االسرتاليني لوري فرغسون
ولويز ماركوس والوزراء باربارة بريي ودايفد بورجر والسناتور
شوكت مسلماني ورئيس بلدية أوبرن هشام زريقة ورئيس بلدية
باراماتا السابق طوني عيسى واملونسنيور عمانوئيل صقر واألب
انطوان طعمة ممثال رئيس دير مار شربل األب انطوان طربية
واألب فادي نعمة ممثال املطران بولس صليبا وممثل املطران
عصام درويش ورئيس الرابطة املارونية مسري قزي ونائب
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية ميشال الدويهي ورؤساء حترير
الصحف األساتذة انطوان قزي وأنور حرب وجوزف خوري وسايد

*عليا احلليب ،اهلام حافظ وحضور*

خمايل وانطونيوس بورزق و األعالمي كميل شالال وأسرة أذاعة
صوت الغد ورؤساء وأعضاء التيار الوطين احلر واحلزب السوري
القومي واحلزب الشيوعي وحزي البعث ومجعية بطل لبنان يوسف
بك كرم الزغرتاوية ومجعية حبنني املنية ورابطة آل كرم وأنصار
النائب اسطفان الدويهي وآل احلليب املكاري واللقاء الدميوقراطي
العربي وجملس اجلالية واحتاد شباب اجلنوب والشباب املسلم
العلوي وجتمع شباب أردة ومجعية كفرصغاب واحتاد الشباب
العكاري ومجعية بريوت االسالمية ومجعية البحريي وحضور من
البرتون وطرابلس والكورة وايعال ومرياطة ورشعني وكفرزينا
وكفرياشيت وبان وكفردالقوس وزغرتغرين وعيمار وكرم املهر
والعديد من البلدات والقرى وال سيما من زغرتا الزاوية.
استهل عريف املهرجان فهد اجلعيتاني الكلمات بالرتحيب باحلضور
مقدمًا رئيس اهليئة االدارية يف تيار املردة اوسرتاليا الياس
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طوني فرنسيس يومل على شرف الوزير يوسف سعادة

*دبكة ورقص*

الشدياق الذي رحب بالوزير يوسف سعادة واالستاذ خوري
ومجيع احلاضرين بالقول "انها لفرحة عظيمة ان نرى وجوهكم
املشرقة اليت ترتسم عليها مالمح الوالء واالخالص والوفاء لتيار
املردة ورئيسه النائب سليمان فرجنية" .وأضاف " لتكن مسرية
الزعيم سليمان بك فرجنية املثال االعلى لنا مجيعا يف العمل
املتواصل من اجل املصاحلات ومل الشمل لنكون يدًا واحدة يف
االنفتاح والتالقي والتضحية من اجل املصلحة العامة مع احلفاظ
على الثوابت" .وتعهد الشدياق بتجنيد مجيع الطاقات "وخاصة
الشابة منها خلدمة املبادىء اليت نؤمن بها وجعل تيار املردة
النافذة اليت يطل منها املغرتب على وطنه احلبيب لبنان".
وكانت كلمات لكل من النائب لوري فرغسون والوزيرة باربارة
بريي وقصيدة وطنية رائعة للشاعر مارون طراد.
ومن ثم أعتلى املنرب الوزير الضيف يوسف سعادة وسط
قدمه فهد اجلعيتاني بكلمات معربة
التصفيق والزغاريد بعد ان ّ
جاء فيها " من عرين املردة اهدن مدينة الفخامة والبطاركة
واملؤرخني  ..من محينة بطل لبنان يوسف بك كرم ..من
بلكون ربنا ..أقدم لكم حامل حمبة األهل وحنني الوطن" .ومما
َ
فرصة وجودي بينكم،
"أنتهز اليوم،
قاله الوزير سعادة
ُ
َ
ٍ
ِ
كجالية
موحدين،
كم
بقائ
على
تيارنا
حرص
ألنقل إليكم مدى
ّ
ِ
ّ
ِ
إخوانكم املقيمني يف
جتذ َر
بتوح ِدكم ختدمون
ألنكم
لبنانية.
ّ
َف َ
ِ
وبإلت ِ
ِ
وق اخلالفات
االرتفاع
كلمتكم ،على
قاء
األرض.
ِ
َ
ُ
يرتس ُخ يف الداخل
الذي
التهدئة
ناخ
م
واكبون
ت
واإلنقسامات،
َ ُ
ّ
ُ
ُّ
وتتوثق صلتكم بلبنان" .وأضاف " ّ
يعرف
كلكم
اللبناني،
أن أيدي املغرتبني واملقيمني ينبغي أن تتكاتف على اجلهد
ّ
ِ
إلرساء دعائم الدميقراطية التوافقية كممر إجباري للتالقي بني
ٍّ
ُ
ّ
َ
ٍ
أهمية ما
يعرف
وكلكم
عقود من التفرقة.
اللبنانيني ،بعد
اخلري واحلق ،ألنكم السند
على
تفاهم
من
إليه
أنتم مدعوون
ِ
ٍ
يغيب عن ذهين بأنه من
أن
دون
هذا،
أقول
للبنان.
األخري
َ
الطبيعي أن تنتشر األحزاب والتيارات السياسية اللبنانية حيثما
ِ
وحدتكم،
تنتشرون ،لكن ذلك ال ينبغي أن يكون على حساب
ِ
احرتامكم للبالد املضافة اليت فيها تنزلون،
حساب
أو على
ِ
وكأعز أبنائها تعيشون".
ّ
و حول تيار املردة وأهدافه وتطلعاته قال الوزير سعادة:
تيارنا
" أختم متوجهًا إىل الرفاق يف تيار املردةُ ،مذكرًا ّ
بأن ّ
حريص ،منذ إطالقه يف  11حزيران  ، 2006على الوالء
ٌ
ّ
تقلون عن
والتعالي ،وعلى اإلنضباط والتنظيم .وأنتم ال
ّ
التغلب على
رفاقكم املقيمني عنادًا يف املبادئ ،وحرصًا على
فحسن التنظيم ،ال جيعلنا
شرف.
ُ
ما ُيرفق ،وتطلعًا إىل ما ُي ّ
أقوى ساعدًا ،وأمنع جانبًا فحسب ،بل أكثر قدرة على التحاور
مع اآلخر ،وقابلية لالنفتاح ،لبنانيًا وعربيًا .وأنا على ثقة
تياركم عاملون ،وبعزائمكم
بأنكم لواجبكم ُم ّ
تحسسون ،وخلري ّ
ّ
أن تضامن مغرتبي لبنان ،يف
فكما
لون.
مذل
لكل أمر صعب
ّ
أوسرتاليا ،مصدر قوة للبنان ،فهكذا متاسك تيار املردة ،يف
تيار
أوسرتاليا ،مصدر قوة ،هو أيضًا لكل من ينتمي إىل ّ
املردة يف لبنان ،والعامل" .وخاطب أعضاء التيار بالقول "على
هذا السبيل أدعوكم ،بإسم رئيس تيار املردة النائب سليمان
السري .فالعمل نصف الطريق ،وجتاوز التناقضات
فرجنية ،إىل َ
هو النصف اآلخر .وليس ،ألحد أعضاء التيار على عضو آخر،
فضل ّ
ٌ
إال بالعمل الصادق" .وختم الوزير سعادة بالقول "
ّ
يكل،
كبعض لبنان – عم ًال ال
–
للمردة
إخالصكم
فليكن
ِ
وعزمية ال تفرت .فاملردة شعور عميق بالوحدة ،وإميان باملصري.
ّ
احلق ،وجرأة
املردة شجاعة وتضحية .املردة صراحة يف قول
به ِديه .املردة ثبات يف املوقف ،ولو يف َع نْي
يف املشي ّ
ّ
والشعور باملسؤولية ،ستكملون.
العاصفة .باليقظة املستمرة،
ّ
وليوفقنا اهلل ،مجيعًا ،ملا فيه خري لبنان".
ومن بعد كلمة معالي الوزير سعادة أنطلق الربنامج الفين املميز
الذي أحياه خنبة من مطربي اجلالية .وأختتم املهرجان بسحب
اجلوائز القيمة وأبرزها بطاقة سفر ذهابا وأيابا اىل لبنان
تقدمة سفريات اجلعيتاني .ويف اخلتام جدد رئيس وأعضاء
تيار املردة يف اوسرتاليا شكرهم ملعالي الوزير يوسف سعادة
واالستاذ جواد خوري واحلضور الكبري وكل من ساهم بأجناح
املهرجان الضخم على خمتلف املستويات.

*فرنسيس ،الوزير سعادة ،خوري وحضور*

*طوني فرنسيس ،الوزير سعادة وجواد خوري*

*الوزير سعادة وطوني فرنسيس*

*اىل طاولة *

*ماما يعقوب،ايلي بو نعمة وحضور*

* حضور*

أقام رجل األعمال السيد طوني فرنسيس مأدبة

عشاء يف سيدني على شرف معالي الوزير يوسف
سعادة حبضور عدد من ابناء مزرعة التفاح و

مسؤول االنتشار يف تيار املردة جواد خوري
ورئيس اهليئة االدارية يف تيار املردة يف

اوسرتاليا الياس الشدياق وعدد من أعضاء التيار.
وكان اللقاء مميزًا بكرم الضيافة والرتحيب احلار
الذي أبداه صاحب الدعوة.

*حنا يعقوب وشقيقه جربان*

وفد اجلامعة الثقافية يلتقي الوزير سعادة

ألتقى وفد من اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف والية
نيو سوث ويلز برئاسة
السيدة روز سكر معالي
وزير الدولة اللبناني االستاذ
يوسف سعادة يف باراماتا.
وقد حضر اللقاء مسؤول
االنتشار يف تيار املردة جواد
خوري .وحبث الوفد مع الوزير
سعادة سبل تسهيل معامالت
*الوزير مع اجلامعة*
تسجيل اللبنانيني يف البعثات
الديبلوماسية و املصاحلات على وجه العموم باألضافة اىل أمور متنوعة تهم اجلالية
املسيحية خاصة واللبنانية اللبنانية يف سيدني.
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حركة الشباب املسلم العلوي حتتفل مبناسبة ذكرى والدة النيب (ص)
اقامت حركة الشباب املسلم
العلوي احتفاال دينيا كبريا يف
املركز االسالمي العلوي يف
ماركفيل مبناسبة ذكرى والدة
النيب حممد بن عبد اهلل (ص)
وذلك يوم االحد 2010-2-28
وقد حضر عدد كبري من االخوة
املسلمني العلويني يتقدمهم
امام املركز الشيخ حممد علي
ابو تاج ورئيس احلركة االخ
منري محود واالخوة اعضاء االدارة
ورئيس بلدية ماركفيل السيد
سليمان اسكندر وكان الالفت
حضور الشيخ سليم عبود شفاه

*الشيخ حممد سعادات*

*عريف االحتفال حممود محود*

*الشاب حممد زيدان*

*رئيس احلركة منري محود واالعضاء مع خليل ابراهيم*

اهلل وعافاه واطال بعمره ورؤساء االدارة السابقني وحشد مميز من
الشباب الذين ولدوا يف اسرتاليا.
ابتدأ االحتفال بتالوة عطرة من آي الذكر احلكيم قرأها االخ عبد الكريم
محد فكان كالم اهلل يسري مطمئنا النفوس املؤمنة احلاضرة اخلاشعة
لوجه اهلل تعاىل وقويا يدخل يف عقول وأفئدة االخوة املستمعني.
اعتلى املنرب عريف املهرجان االخ حممود محود فألقى كلمات طيبة
اجاد بها بتعابريه االميانية املستوحاة من املناسبة واوضح عظمة النيب
حممد(ص) فوضع احلضور يف جو من االميان يعكس اهمية احلدث
غي معامل االنسانية ومفهوم البشرية بوالدة الرسول
التارخيي الذي رّ
االعظم النيب حممد بن عبد اهلل (ص).
مت القى الشيخ سليمان مدرجات كلمته فتحدث عن والدة النيب الكرمية
ورسالته وعظمة نبوته وما جلب معه من معاني اخلري والدعوة لالميان
اذ قال تعاىل يف سورة االنفال:
(يا ايها الذين امنوا استجيبوا هلل وللرسول اذا دعاكم ملا حيييكم).
وان الرسول ّ
ربه وشريعته اليت اغدقها على البشرية
مبلغ لكلمات ّ
(وما ينطق عن اهلوى ان هو اال وحي وحي يوحى) ثم انشد بعض
االبيات:
النريان
مخدت لفضل والدتك
ُ
االيوان
فرح بك
ُ
وانشق من ٍ
وتزلزل النادي واوجس خيفة
شروان
من هول رؤياه انو
ُ
ّ
وبشرت
سطيح
فتأول الرؤيا
ٌ
والكهان
بظهورك الرهبان
ّ
وعليك ارميا واشعيا اثنيا
وهما وحزقيل لفضلك دانوا
ُ
الصحف
بفضائل شهدت بهن
والفرقان
والتوراة واالجنيل
ُ
وعلى نبوتك املعظم قدرها
الربهان
قام الدليل واوضح
ُ
ثم القى الشيخ عبد احلميد سليمان كلمة فقال :ولد اهلدى املصطفى
غي تاريخ البشرية وهداها من اجلهل
والرسول اجملتبى النيب الذي رّ
اىل العلم ومن الظلمة اىل النور ومن التخلف والتقهقر اىل الرقي
والتطور .هبط الوحي على النيب حممد(ص) وامره بتبليغ الرسالة
فحاربه قومه وعرضوا عليه االمارة على ان يرتك الدعوة لدين اهلل
فاجاب النيب عمه بأن يبلغ اهل قريش (واهلل يا عم لو وضعوا الشمس
بيميين والقمر يف مشالي على ان اترك هذا االمر ما تركت).
اطل الرسول بنور الرسالة وبتعاليمها الكرمية ليدخل االميان واحملبة
والرمحة والعدل واملساواة بني الناس مجيعا وان ال فضل لعربي على
عجمي اال بالتقوى ساوى بني االبيض واالسود والغين والفقري ونصر

*الشيخ سليمان مدرجات*

*الشيخ عبد احلميد سليمان*

*املقرئ عبد الكريم محد*

*مسؤول االعالم علي اسكندر*

*رئيس احلركة وسليمان اسكندر مع احلشد الكبري*

*رئيس احلركة منري محود مع خليل ابراهيم*

*رئيس بلدية ماركفيل سليمان اسكندر وجانب من احلضور*

*مشايخ الطائفة واحلضور الكثيف اثناء االحتفال*
(آمن الرسول مبا انزل اليه من ربه واملؤمنون ٌّ
كل امن باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله ،ال نفرق بني احد من رسله وقالوا مسعنا واطعنا
غفرانك ربنا واليك املصري) سورة البقرة
ٌ
حميط بكافة
ان القرآن الكريم الذي انزله اهلل على نبيه حممد(ص) زاخر
جميب على اسئلة البشرية الدينية منها والدنيوية
اجلوانب االنسانية
ٌ
ففي خلق االنسان قال تعاىل:
واهلل خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما حتمل من انثى
معمر وال ينقص من عمره اال يف كتاب
يعمر من ّ
وال تضع اال بعلمه وما ّ
يسري (سورة فاطر)
ان ذلك على اهلل
ُ
ويف علم الفلك قال تعاىل :امل تروا كيف خلق اهلل سبع مساوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا (سورة نوح) .وقال
تعاىل يف سرة يس :ال الشمس ينبغي هلا ان تدرك القمر وال الليل
سابق النهار وكل يف فلك يسبحون.
وعن معاجز النيب حممد(ص) ليلة االسراء واملعراج اىل السماء قال
تعاىل :سبحان الذي اسرى بعبده ليال من املسجد احلرام اىل املسجد
االقصى الذي باركنا حوله لقربه من آياتنا انه هو السميع البصري
(سورة االسراء)
ويف عامل الغيب واالسئلة اليت سئلتها البشرية عن الروح قال
تعاىل:
ويسألونك عن الروح ،قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم اال
قليال (سورة االسراء)
ويف االسرة وحقوق املرأة فأوهلا كان منع وأد االنثى اي دفنها وهي
ال تزال على قيد احلياة كي ال جتلب العار للقبيلة حني تغزوها قبائل
اخرى فأعاد اليها احلياة وكرمها وعززها واعلى من شأنها ومقدارها
واعطاها حقها يف املرياث وساواها باالحرتام مع الرجل وحض االوالد
على احرتام ابائهم وامهاتهم ..قال تعاىل(:وقضى ربك ان ال تعبدوا
اال اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكرب احدهما او كالهما فال
تقل هلما ِّ
اف وال تنهرهما وقل هلما قوال كرميا ،واخفض هلما جناح
الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياني صغريا (سورة االسراء)
ويف ختام الكلمة يف ذكرى عيد املولد النبوي الشريف قال :نتضرع
اىل اهلل العلي القدير ان يثيت االمة االسالمية على طريق الرسالة
وهدي النيب حممد(ص) لقوله تعاىل :ومن يطع اهلل ورسوله يدخله
جنات جتري من حتتها االنهار خالدين فيها (سورة النساء)
ويف اختتام االحتفال قدم رئيس احلركة احلالي االخ منري محود درعا
لالخ الكريم خليل ابراهيم الذي عكس صورة االنسان العلوي املعطاء
احملب لعمل اخلري والذي مجع التربعات الطفال اسرتاليا املنكوبني يف
فيكتوريا والطفال غزة اثناء العدوان االسرائيلي.
ويف النهاية وزعت االدارة احللوى على االخوة احلاضرين ومتنت للجميع
اعادة هذه الذكرى والسالم يعم الكرة االرضية.

املظلوم ووضع ميزانا لسمو النفس البشرية فكلما رجحت كفة اخلري
قرب االنسان من ربه عمال باالية الكرمية (فأما من ثقلت موازينه فهو
يف عيشة راضية).
وانهى الشيخ عبد احلميد سليمان بالدعوة اىل ان ينهج االنسان نهج
ّ
المتم
ثت
الرسول وان يتحلى باخالقه احلميدة وهو القائل(:امنا ُب ِع ُ
مكارم االخالق).
وكانت الكلمة الثالثة للشيخ حممد سعادات فتحدث عن مولد الرسول
االعظم النيب حممد(ص) ابن عبد اهلل ذي العز الرضي ابن عبد املطلب
ابن هاشم ابن عبد مناف...ابن كنانة...ابن عدنان...ويتصل نسبه
جدا اىل نيب اهلل امساعيل بن ابراهيم
الشريف بعد عدنان باربعني ّ
اخلليل عليه السالم.
قالت امه آمنة ابنة وهب (حني محلت به) انها رأت يف املنام االول
انها امتألت نورا يف احللم الثاني رأت نورا ومسعت صوتا ينطلق من
ذاك النور واملالئكة تسبح هلل وتقول يا آمنة انك حامل مبولود ذكر
امسه امحد .وملا قربت والدتها رأت رؤية ثالثة شجرة عظيمة تتألأل
فيها االنوار ،فذهبت اىل السيد الكبري عبد املطلب تسأله تفسري
االحالم فقال هلا :اما الشجرة فهي ابراهيم ابو االنبياء خليل اهلل (ع)
واما النور العظيم فهو نور ولدك الذي حتملينه حممد(ص)سيد االنبياء
وخامت املرسلني واما اوراق الشجرة فهي املالئكة الكرام الكرام واما
االنوار املتناثرة من الشجرة فهم املؤمنون االتقياء.
خاطب اهلل جل جالله النيب حممد(ص) بالرؤوف الرحيم ويس وامحد
وحممد وبشريا ونذيرا وسراجا منريا واتاه القران معجزة باقية منها
وحن له جذع الشجر.
انشق له القمر وكلمه الزراع وسّبح بيده احلجر
ّ
وختم كلمته بالصالة على النيب قال تعاىل (:ان اهلل ومالئكته يصلون
على النيب يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
والكلمة الرابعة كانت باللغة االنكليزية والقاها االخ حممد زيدان وقد
الفت انتباه احلاضرين وخصوصا الشباب الذين نشأوا يف اسرتاليا
لوفرة املعلومات وقيمتها عن رسالة النيب حممد (ص) وعن سرية
حياته وفتوحاته واملعارك اليت خاضها من اجل تثبيت الدعوة وفتح
مكة وعظمة النيب يف التسامح وحماورة االخرين ومشاركة اهل بيته
(ام سلمى يف صلح احلديبة) وحلفائه وقواد جيشه (سلمان الفارسي
يف معركة اخلندق) وكان النيب(ص) قد اوقف عبادة االصنام وهدى
قومه اىل عبادة اهلل الواحد االحد القوي العزيز اجلبار .قال تعاىل(قل
هو اهلل احد ،اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا احد)
(االخالص)
ومسك اخلتام كانت كلمة حركة الشباب املسلم العلوي القاها املسؤول
االعالمي االخ علي اسكندر ابتدأها باحلمد هلل رب العاملني والصالة
على النيب واستعرض سرية حياته وعالقته ببقية االنبياء والرسل
والكتب السماوية ففي القرآن الكريم قال تعاىل:
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Sleiman>s National Dialogue line-up stirs
debate among parties

As Speaker Nabih Berri
stressed Wednesday
that any decision with
regard to National
Dialogue
sessions
was up to President
Michel Sleiman to take,
the latter’s choice of
participants continued
to stir debate among
political parties.
Sleiman’s
political
adviser Nazem Khoury
said that despite
objections over the
participating committee,
the president would not
make any amendments
regarding the nominated
representatives.

Berri, who discussed
at
with
Sleiman
Baabda Presidential
Palace the latest
political developments,
stressed earlier that
he would attend the
national
dialogue
meeting scheduled next

Tuesday.

National
Dialogue former Lebanese top
Committee ahead of its officials in national
“It is impossible to first meeting.
dialogue regardless
satisfy all parties
of their religious
but we will reach a Meanwhile, Hizbullah affiliations.
certain procedure that Secretary
General
guarantees everyone’s Sayyed
Hassan In a response to a
Tuesday
participation,” Khoury Nasrallah’s political statement
added.
aide Hussein Khalil by Karami saying that
said Wednesday that he was not keen to
On Sunday, Sleiman his party demanded participate in National
sessions
announced
an unified and clear Dialogue
expanded list of standards regarding “given the participation
participants,
but the representation of all of a murderer called
Samir Geagea,” the
members of both the parties.
Lebanese Forces (LF)
majority March 14
and the opposition However, he added said Karami provoked
alliances have voiced Hizbullah would not chaos in the media
reservations
about withdraw from dialogue since he was not invited
the inclusion of new sessions to prevent the to participate in the
members
to
the interpretation of such elections.
committee, as well as a step as a maneuver
the exclusion of others. to avoid discussing “Karami’s problem is
a national defense with March 8 forces
rather than March 14
Khoury added that strategy.
Christians, since the
Sleiman
would
make an opening Following a meeting with opposition used him as
speech
highlighting former Premier Omar a cover to implement
the
circumstances Karami, Khalil said their agenda and then
surrounding
the Hizbullah supported dumped him after
formation
of
the the participation of all fulfilling their plans,”
the LF statement said.
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The LF also accused
Karami of setting up
false charges against
Geagea with the help of
the Syrian intelligence
during their presence in
Lebanon.
A statement issued
Wednesday by Karami’s
press office said that
the former premier
“will not be drawn into
a debate with either
saints or murderers”
as “certain parties
elevated Geagea to the
level of a saint while
others forgave him as a
murderer and released
him from prison.”
On Wednesday, Geagea
held discussions with
Sleiman at Baabda
Presidential Palace.
Also in a statement
issued
Wednesday,
Hizbullah slammed the
LF statement saying the
party sought to instigate
strife among Lebanese
and its statement
represented an insult

to all Lebanese and the especially its Christians,
presidency.
are
well-known:
They want to offer an
“The viewpoints of immediate service to
the March 14 camp, Israel,” Karami

US request for data on mobile networks
came through improper channels - Berri
Speaker Nabih Berri said
during meetings with
MPs in Parliament on
Wednesday that the US
request for information
on mobile network
communications should
have been submitted
through the Lebanese
Foreign Ministry.
He also stressed
the need to improve
governmental
performance, hoping
that Cabinet’s adoption
of some administrative
appointments
in
Wednesday’s session
would be the starting
point for accomplishing
“this vital and crucial
issue.”
According to the
lawmakers Berri raised
questions about the link
between the training
offered by the US to
the Lebanese Internal
Security Forces and the
request for information
on mobile network
communications. The
speaker insisted on
submitting any related
cooperation agreement,
“if it existed,” to the
communications
parliamentary
committee to examine it
during its next session,
according to the MPs.

Sunday an expanded
list of participants.
Members of both the
majority March 14
and the opposition
alliances have voiced
reservations
about
the inclusion of new
members
to
the
committee, as well as
the exclusion of others.
In comments carried
by the Central News
Agency on Tuesday,
the president said that
dialogue would focus
on the national defense
strategy, adding that he
did not mind including
other items to the
agenda provided the
dialogue’s participants
agreed.
On Tuesday evening,
Berri
discussed
Lebanese-Syrian
relations and Israeli
threats on Lebanon with
Progressive Socialist
Party leader MP Walid
Jumblat.
The two politicians, who
met at the Speaker’s
residence in the Beirut
neighborhood of Ain alTineh, also discussed a
visit by Berri to Turkey
scheduled for March 20.

Following the meeting,
Berri said Lebanon
Commenting
on could export fresh water
National
Dialogue to Gulf countries.
talks expected to kick
off next Tuesday, Berri “For the last several
said the makeup of years I have been urging
the national dialogue Lebanon to launch
had been decided this type of project. If
by President Michel implemented, we would
Sleiman, while stressing have put a large amount
on the importance of of money in the treasury
dialogue “which is more and relaxed our debt
than necessary for the burdens,” Berri said.
– The Daily Star, with
country.”
Sleiman announced Naharnet
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