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جلنة وزارية للتوفيق بني اآلراء املتضاربة حول آلية التعيينات

طهران تعلن إنتاج صواريخ «أرض ـ جو» جديدة

«الفضيحة األمنية» :احلريري يدافع وبري حيذر وسليمان حمايد

استمرت فضيحة «االتفاقية
األمنية» املوقعة خلسة
والواليات
لبنان
بني
يف
االمريكية
املتحدة
عهد حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة األوىل بالتفاعل
النيابية
األوساط
يف
واقتحمت
والسياسية،
جلسة جملس الوزراء أمس
من خارج جدول االعمال،
يف وقت كان الرئيس
نبيه بري حيذر من خطورة
األمر ،مؤكدًا أنه ستكون
له تداعيات إذا ثبتت
صحته ،فيما علم ان
بعض النواب يبحث يف
إمكان تقديم أسئلة اىل

احلريري يف قطع الطريق
على توجه بعض وزراء
املعارضة ،إلثارة املوضوع
وصو ً
ال اىل طلب الغاء
االتفاقية بقرار يصدر عن
احلكومة احلالية ،داعيًا اىل
ترك األمر يف عهدة جلنة
اإلعالم واالتصاالت ،علمًا
أنه دافع عن مضمون
االتفاقية بقوله إنها تشبه
الكثري من االتفاقيات
املعقودة مع وكالة التنمية
أألمريكية.
كما استبق رئيس احلكومة
جلسة جملس الوزراء،
اللواء
استقبال
بتعمد
ّ
ريفي يف السرايا الكبرية،

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

ثالثة فروع
بإدارة عائلية واحدة
(التفاصيل ص )5

Herbal Beauty & Clinic

الوكيل الثاني ملنتجات زين االتات
منتجات
اعشاب
100%

Face treatments, Weight
Loss, Body Care, Breast
Creams, Hair loss
Treatments, Dietary
خسارة الوزن ،حتسني البشرة،
Supplements, Medicinal
تساقط الشعر،
herbal Treatments,
التخلص من الشعر غري املرغوب
Eczema/Psoriasis
فيه ،معاجلة باالعشاب المراض
 Creams, Permanent Hairاجللد،تنظيف البشرة من النمش
Removal Creams, Body
والكلف وازالة التجاعيد
Detox, Lipo Massage,
 Endermologie and muchاكسسوارات مستوردة من
!!!more
اخلارج بأسعار مهاودة

الوكيل
األول
ملنتجات لدينا  Green coffee 800و  Catherine teaو  the Latin seedخلسارة الوزن
البحر نفتح من االثنني حتى السبت من  10:00صباحا حتى  5:00بعد الظهر
Ph: 02 9897 0469
امليت Shop 2/ 47 -49, South St Granville 2142

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

Tel/Fax:(03)93085765

احلكومة ،وإن اقتضى
األمر تقديم استجواب يف
قضية االتفاقية ،يف ضوء
نتائج وضع جلنة اإلعالم
واالتصاالت يدها على
املوضوع.
ويف حني شنت «إخبارية
الفضائية،
املستقبل»
التابعة لرئيس احلكومة
سعد احلريري محلة دفاعية
عن قوى االمن الداخلي
اللواء
العام
ومديرها
أشرف ريفي ،لوحظ أن
رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان التزم الصمت
يف جملس الوزراء ،بينما
جنح رئيس احلكومة سعد

›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ@Ú‹ÌÏ†@Ò5Ç

فيما طلب من نواب كتلة
«لبنان أو ً
ال» أن يكثفوا
اطالالتهم االعالمية للرد
على ما أمساها «احلملة
تشن ضد
املنظمة اليت
ّ
قوى األمن».
وقال مرجع يف املعارضة
إن أية حماولة إلقفال
هذا امللف لن يكتب هلا
النجاح ،وليس صحيحًا أن
هناك جهة لبنانية واحدة
مستهدفة ،وكل ما يف
األمر أن هناك مؤسسات
اعالمية بادرت اىل الكشف
عن خمالفة ،وتطور األمر،
فاذا بنا أمام اتفاقية
أمنية بني لبنان والواليات

املتحدة ،واملوضوع اليوم،
األمريكي
التغلغل
هو
وليس أي جهاز أو مؤسسة
لبنانية .واستشهد املرجع
بكالم قاله وزير سيادي
بارز غري حمسوب على
املعارضة ،اعترب فيه أن
مضمون االتفاقية األمنية
«هو مضمون كارثي بكل
معنى الكلمة»!
وأبدى احلريري خالل جلسة
جملس الوزراء اليت ُعقدت
يف القصر اجلمهوري برئاسة
رئيس اجلمهورية ،انتقاده
لوسائل اإلعالم اليت أثارت
القضية ،وتناول املوضوع
(التتمة ص )21
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حذر الرئيس اإليراني
حممود امحدي جناد أمس
االول من وصفها بـ «القوى
الفاسدة» من التوقف عن

زعزعة استقرار اخلليج
وإال فإن «يدها ستقطع»،
مؤكدًا انها «مل تأت اىل
(التتمة ص )21

إسرائيل تودّع بايدن خبمسني ألف
وحدة استيطانية يف القدس
تتكشف مع كل طلعة
نهار املزيد من املخططات
اإلسرائيلية
االستيطانية
اليت تستهدف تهويد مدينة
القدس احملتلة وتضرب
عرض احلائط باملواقف
األمريكية بل تهني كبار

وكذلك
مسؤوليها،
باملواقف العربية والدولية
األخرى الداعية إىل وقف
واستئناف
االستيطان
املفاوضات.
فإسرائيل استقبلت زيارتي
(التتمة ص )21

وت
ا
حل
ص القمة «العشرينية» قي
وإشكالية السالح يف لبنان!
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أمحدي جناد حيذر القوى «الفاسدة» من
زعزعة استقرار منطقة اخلليج

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

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

كما كان مقررا انعقدت هيئة احلوار الوطين او
باالحرى «القمة العشرينية» يف قصر بعبدا يوم
الثالثاء لتلد كما كان متوقعا «قمة ثانية» حدد
موعد هلا يف اخلامس عشر من نيسان املقبل ويا
ليت هذا املوعد كان يف االول من نيسان.
وكما كان متوقعا انقسم املتحاورون اىل حمورين،
حمور مع املقاومة وسالحها وحمور اخر يدعو لنزع
(التتمة ص )21
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جلنة وزارية للتوفيق بني اآلراء املتضاربة حول آلية التعيينات

طهران تعلن إنتاج صواريخ «أرض ـ جو» جديدة

«الفضيحة األمنية» :احلريري يدافع وبري حيذر وسليمان حمايد

استمرت فضيحة «االتفاقية
األمنية» املوقعة خلسة
والواليات
لبنان
بني
يف
االمريكية
املتحدة
عهد حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة األوىل بالتفاعل
النيابية
األوساط
يف
واقتحمت
والسياسية،
جلسة جملس الوزراء أمس
من خارج جدول االعمال،
يف وقت كان الرئيس
نبيه بري حيذر من خطورة
األمر ،مؤكدًا أنه ستكون
له تداعيات إذا ثبتت
صحته ،فيما علم ان
بعض النواب يبحث يف
إمكان تقديم أسئلة اىل

احلريري يف قطع الطريق
على توجه بعض وزراء
املعارضة ،إلثارة املوضوع
وصو ً
ال اىل طلب الغاء
االتفاقية بقرار يصدر عن
احلكومة احلالية ،داعيًا اىل
ترك األمر يف عهدة جلنة
اإلعالم واالتصاالت ،علمًا
أنه دافع عن مضمون
االتفاقية بقوله إنها تشبه
الكثري من االتفاقيات
املعقودة مع وكالة التنمية
أألمريكية.
كما استبق رئيس احلكومة
جلسة جملس الوزراء،
اللواء
استقبال
بتعمد
ّ
ريفي يف السرايا الكبرية،

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

ثالثة فروع
بإدارة عائلية واحدة
(التفاصيل ص )5

Herbal Beauty & Clinic

الوكيل الثاني ملنتجات زين االتات
منتجات
اعشاب
100%

Face treatments, Weight
Loss, Body Care, Breast
Creams, Hair loss
Treatments, Dietary
خسارة الوزن ،حتسني البشرة،
Supplements, Medicinal
تساقط الشعر،
herbal Treatments,
التخلص من الشعر غري املرغوب
Eczema/Psoriasis
فيه ،معاجلة باالعشاب المراض
 Creams, Permanent Hairاجللد،تنظيف البشرة من النمش
Removal Creams, Body
والكلف وازالة التجاعيد
Detox, Lipo Massage,
 Endermologie and muchاكسسوارات مستوردة من
!!!more
اخلارج بأسعار مهاودة

الوكيل
األول
ملنتجات لدينا  Green coffee 800و  Catherine teaو  the Latin seedخلسارة الوزن
البحر نفتح من االثنني حتى السبت من  10:00صباحا حتى  5:00بعد الظهر
Ph: 02 9897 0469
امليت Shop 2/ 47 -49, South St Granville 2142

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

Tel/Fax:(03)93085765

احلكومة ،وإن اقتضى
األمر تقديم استجواب يف
قضية االتفاقية ،يف ضوء
نتائج وضع جلنة اإلعالم
واالتصاالت يدها على
املوضوع.
ويف حني شنت «إخبارية
الفضائية،
املستقبل»
التابعة لرئيس احلكومة
سعد احلريري محلة دفاعية
عن قوى االمن الداخلي
اللواء
العام
ومديرها
أشرف ريفي ،لوحظ أن
رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان التزم الصمت
يف جملس الوزراء ،بينما
جنح رئيس احلكومة سعد

›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ@Ú‹ÌÏ†@Ò5Ç

فيما طلب من نواب كتلة
«لبنان أو ً
ال» أن يكثفوا
اطالالتهم االعالمية للرد
على ما أمساها «احلملة
تشن ضد
املنظمة اليت
ّ
قوى األمن».
وقال مرجع يف املعارضة
إن أية حماولة إلقفال
هذا امللف لن يكتب هلا
النجاح ،وليس صحيحًا أن
هناك جهة لبنانية واحدة
مستهدفة ،وكل ما يف
األمر أن هناك مؤسسات
اعالمية بادرت اىل الكشف
عن خمالفة ،وتطور األمر،
فاذا بنا أمام اتفاقية
أمنية بني لبنان والواليات

املتحدة ،واملوضوع اليوم،
األمريكي
التغلغل
هو
وليس أي جهاز أو مؤسسة
لبنانية .واستشهد املرجع
بكالم قاله وزير سيادي
بارز غري حمسوب على
املعارضة ،اعترب فيه أن
مضمون االتفاقية األمنية
«هو مضمون كارثي بكل
معنى الكلمة»!
وأبدى احلريري خالل جلسة
جملس الوزراء اليت ُعقدت
يف القصر اجلمهوري برئاسة
رئيس اجلمهورية ،انتقاده
لوسائل اإلعالم اليت أثارت
القضية ،وتناول املوضوع
(التتمة ص )21
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حذر الرئيس اإليراني
حممود امحدي جناد أمس
االول من وصفها بـ «القوى
الفاسدة» من التوقف عن

زعزعة استقرار اخلليج
وإال فإن «يدها ستقطع»،
مؤكدًا انها «مل تأت اىل
(التتمة ص )21

إسرائيل تودّع بايدن خبمسني ألف
وحدة استيطانية يف القدس
تتكشف مع كل طلعة
نهار املزيد من املخططات
اإلسرائيلية
االستيطانية
اليت تستهدف تهويد مدينة
القدس احملتلة وتضرب
عرض احلائط باملواقف
األمريكية بل تهني كبار

وكذلك
مسؤوليها،
باملواقف العربية والدولية
األخرى الداعية إىل وقف
واستئناف
االستيطان
املفاوضات.
فإسرائيل استقبلت زيارتي
(التتمة ص )21
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أمحدي جناد حيذر القوى «الفاسدة» من
زعزعة استقرار منطقة اخلليج

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

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

كما كان مقررا انعقدت هيئة احلوار الوطين او
باالحرى «القمة العشرينية» يف قصر بعبدا يوم
الثالثاء لتلد كما كان متوقعا «قمة ثانية» حدد
موعد هلا يف اخلامس عشر من نيسان املقبل ويا
ليت هذا املوعد كان يف االول من نيسان.
وكما كان متوقعا انقسم املتحاورون اىل حمورين،
حمور مع املقاومة وسالحها وحمور اخر يدعو لنزع
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مقاالت

ماذا لو أص ّرت الرئاسة األوىل على «الثلث املعطل» عمالً بكل حكومات ما قبل «الدوحة»

حصة رئيس اجلمهورية يف احلكومة أساسية وليست «بدعة»
امحد زين

تربز عند تشكيل احلكومات منذ التعديالت الدستورية سنة
 1990ما اصطلح على تسميته «حصة» رئيس اجلمهورية
يف التشكيلة .وما أن تتوارى هذه املسألة بعد إمتام التشكيل
حتى ُيعاد طرحها من وقت آلخر لتربير مواقف وآراء كاملطالبة
بتعديل صالحيات الرئيس أو للداللة على أسباب شلل العمل
احلكومي وغري ذلك ،كما يف حديث الرئيس األسبق للحكومة
النائب جنيب ميقاتي لـ«السفري» يوم الثالثاء املاضي.
ما هي هذه «احلصة» من وجهة نظر دستورية وكيف ميكن
قراءة أسبابها إذا ما كانت موجودة حقًا وهل حتتمل ما حيملها
الكثريون؟
بد من اإلشارة أو ً
ال إىل أن صالحيات رئيس اجلمهورية
ال ّ
ودوره يف تشكيل احلكومات النافذ اإلجراء اليوم جاء تطبيقًا
التفاق الطائف الذي تعدلت مبوجبه مادتان أساسيتان يف
الدستور :املادة  17واملادة  .53وقد أناطت املادة األوىل
برئيس اجلمهورية السلطة اإلجرائية الذي كان «يتوالها
مبعاونة الوزراء» أما املادة الثانية فكانت تولي الرئيس
صالحية «تعيني الوزراء وتسمية رئيس منهم وإقالتهم».
ومن الواضح أن مثل هذه األحكام ال وجود هلا يف أي نظام
برملاني دميوقراطي يف العامل ،وهي واحدة من الفوارق
األساسية اليت متيز النظام الربملاني الدميوقراطي عن النظام
الرئاسي.
وما حدث أن النواب الذين شاركوا يف مؤمتر الطائف سنة
 1989حاولوا تقريب التعديالت الدستورية املقرتحة ما أمكن إىل
أحكام النظام الربملاني الدميوقراطي آخذين باالعتبار اخلصوصية
الطائفية اليت متيز لبنان ،فاصطدموا بالعقدة التالية :كيف
ميكن تقريب النصوص املتعلقة بصالحيات رئيس اجلمهورية
ومنها تشكيل احلكومات من أصول النظام الدميوقراطي ،يف
الوقت الذي يفسح يف اجملال فيه لرئيس اجلمهورية أن يكون
له دور تقريري يف عملية التشكيل األمر الذي ميكن أن حيفظ
للرئيس دورًا يأتي إليه من طائفته؟
ويف هذا اجملال ،أناط النواب السلطة اإلجرائية «مبجلس
الوزراء جمتمعًا» وعدلوا املادة  53جذريًا حبيث أصبحت
تنص على معظم صالحيات الرئيس ومنها ما يتعلق بتشكيل
ّ
احلكومات وما يهم يف املسألة املطروحة ما جاء يف البند ـ  4ـ
من تلك املادة وفيها «يصدر «باالتفاق» مع رئيس جملس
الوزراء مرسوم تشكيل احلكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء
او إقالتهم» .مع اإلشارة إىل أن اإلقالة أصبحت من املواضيع
ّ
تتطلب موافقة ثلثي جملس الوزراء.
األساسية اليت
إن قراءة هذه التعديالت ال ميكن أن تكون موضوعية بالنظر
إليها عن كل ما عداها من نصوص على متاس معها فأصول
التفسري القانوني تفرض ذلك.
هلذا ال بد من لفت النظر إىل التعديل الذي طال املادة 69
حددت بنصها احلالي احلاالت اليت تعترب فيها
ـ دستور واليت ّ
احلكومة مستقيلة .فقد نصت املادة على ست حاالت منها
مخس كان معمو ً
ال بها سابقًا عم ًال باألصول واألعراف وهي
«استقالة رئيس احلكومة ،وفاة رئيسها ،عند بدء والية
رئيس اجلمهورية ،عند بدء والية جملس النواب ،نزع الثقة
عنها من قبل جملس النواب».

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
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وإذا كانت هذه احلاالت مبدئية وال لزوم حتى لذكرها يف
نص دستوري إال أن احلالة السادسة كانت غري ذلك لكونها
اعتربت احلكومة مستقيلة «إذا فقدت أكثر من ثلث عدد
أعضائها .»..ولذلك ميكن القول أن حتديد حاالت اعتبار
احلكومة مستقيلة يف مادة مستقلة جاء لذكر احلالة السادسة
اليت وردت يف البند ـ ب ـ منها إذ من غري املنطق وضع هذا
البند يف مادة مستقيلة من دون اإلشارة إىل احلاالت املعمول
بها واليت كانت نافذة اإلجراء ،ألنه مبجرد ذلك قد يفهم أن
احلكومة ال تعترب مستقيلة يف بدء والية جملس النواب أو
نزع الثقة منها وغري ذلك والسؤال هنا هو التالي :ملاذا جاء
هذا «البند السادس» بالتزامن مع التعديالت اليت طالت
صالحيات رئيس اجلمهورية؟
أول ما يربز يف اإلجابة عن هذا السؤال االعتقاد بأن استقالة
أكثر من ثلث أعضاء احلكومة ( )1+ 3/1على األقل ،يعين أن
«عدالة التمثيل الطائفي» مل تعد موجودة فوجب اعتبارها
مستقيلة .ومما ال شك فيه ان مثل هذا السبب قد يكون واقعًا
إال أن العمليات احلسابية قد ختفف من هذا االعتقاد ألن توافر
أكثر من ثلثي عدد أعضاء احلكومة يعين استقالة وزراء إحدى
املذاهب الكربى اليت تتمثل بستة وزراء ومعهم استقالة وزراء
ّ
تتمثل بأقل من ستة
لثالثة مذاهب أخرى من الطوائف اليت
وزراء أو باستقالة مخسة وزراء من مذهب آخر يتمثل بستة
وزراء .والسؤال هنا هل ميكن أن تبقى حكومة مستمرة يف
عملها يف ظل حصول مثل هذا االحتمال ،وما هو مصري املادة
 95اليت تنص على متثيل الطوائف بصورة عادلة يف احلكومة
وما جاء يف مقدمة الدستور أن «ال شرعية ألي سلطة تناقض
ميثاق العيش املشرتك» .ومن هنا يتوجب التفتيش عما
قصده املشرتع عندما أضاف اعتبار احلكومة مستقيلة إذا ما
استقال أكثر من ثلث وزرائها.
فرض البند الرابع من املادة  53أن يكون التشكيل
«باالتفاق» بني رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف تشكيل
احلكومة .والنص على «االتفاق» يعين بلغة القانون منح
أي فريق حق «الفيتو» فإذا مل يوافق أي من الرئيسني ال
تصدر التشكيلة وهذا ما حصل قبل تشكيل احلكومة احلالية
عندما رفض الرئيس ميشال سليمان التشكيلة األوىل اليت
تقدم بها الرئيس املكلف سعد الدين احلريري .وهنا جيب
ّ
الربط بني ما جاء يف البند الرابع من املادة  53النافذة اإلجراء
أي «باالتفاق» وبني ما جاء يف املادة  69يف البند ـ ب ـ أي
استقالة أكثر من ثلث الوزراء.
إن هذا الربط هو الذي يربر إضافة «احلالة السادسة» اليت
حتدد حاالت اعتبار
متثلت بالبند ـ ب ـ من املادة  69اليت
ّ
احلكومة مستقيلة فمن دون هذا الربط ،ال معنى لإلضافة كما
ّ
مت توضيحه سابقًا وملا كان من مربر لوضع احلاالت املعمول بها
أص ًال يف مادة دستورية مستقلة.
فعندما يتقدم الشخص املكلف تشكيل احلكومة بالتشكيلة إىل
رئيس اجلمهورية يصبح متاحًا للرئيس أن يستعيد صالحيته
اليت كان منصوصًا عليها يف املادة  53قبل تعديلها أي إقالة
احلكومة متى شاء ويكون ذلك عرب «االتفاق» الذي هو طرف
فيه .فإذا أصر رئيس اجلمهورية على وجود ثلث عدد الوزراء
زائد واحدًا من الوزراء املقربني منه او من املعارضة ،أيًا كانت
املعارضة ،فيمكن له ان يطلب استقالة هذا الثلث كي تعترب
احلكومة مستقيلة ،خصوصًا ان العمل السياسي للمعارضة
يرتكز دائمًا على احلفر حتت حائط احلكومات الستقالتها.
ومن هنا القول إن «حصة» رئيس اجلمهورية يف احلكومة
ليست بدعة فهي أساسية وحتى موجبة للرئيس ألنها:
ـ من شأن هذه احلصة أن توقف جتميد العمل احلكومي.
ـ إن «احلصة» أتيحت للرئيس يف تعديل ( 1990تعديل
الطائف) حلفظ ماء وجه النظام الربملاني واحلرص على صيغة
 1943الطائفية يف آن معًا وهلذا جاء تكوينها «ملتبسًا»
ومشتتًا بني مواد الدستور.
والالفت لالنتباه أن معظم الذين يتباكون على صالحيات رئيس
اجلمهورية يف تشكيل احلكومات يستندون إىل أن النظام قد
أصبح فاقدًا آللية التحكم وان فخامة الرئيس قد أصبح حكمًا
من دون صفارة وان الشلل احلكومي قد أصبح واقعًا وهكذا..
إن هذا «املأمت» الذي يقام على صالحيات الرئيس ليس
صحيحًا فقد أعطاه الدستور «الصفارة» اليت تسمح بإخراج
الالعبني من امللعب فإذا كان «اتفاق الدوحة» مل يؤمن
له ذلك ،فبالتأكيد كانت الصفارة موجودة يف قصر بعبدا
اليوم لو أصر ّ فخامة الرئيس على وجود «ثلث معطل» يف
احلكومة .فهل تكون جتربة الدوحة مفيدة عند تشكيل احلكومة
العتيدة؟

ثالث قوى تتصارع على طاولة احلوار اللبنانية
بطرس عنداري

نكتب هذا الكالم قبل ساعات من انعقاد اجللسة االوىل
ّ
شكلها الرئيس ميشال
هليئة احلوار اللبنانية اليت
سليمان مؤخرًا ودار جدل طويل حول االمساء ومتثيل
الطوائف واالحزاب والعشائر .ان االمساء اليت اختارها
فخامة الرئيس متثل مجيع وجهات النظر املتقاربة مهما
قيل حوهلا .قبل ان نقدم االسباب والتفاصيل نعتقد
ان طاولة احلوار لن تتوصل اىل اتفاق فيما يتعلق
مبصري املقاومة وسالحها الن هناك ثالث وجهات نظر
متضاربة ومتناقضة يصعب جدًا توحيدها حتت مظلة
اسرتاتيجية دفاعية واحدة .الفريق االول او القوة
االوىل هي املقاومة بهيكليتها العسكرية والسياسية
والشعبية ،وتعتقد هذه القوة ان هلا احلق بالدفاع عن
االرض والكرامة ضد اي عدوان او غزو خارجي ،وهلا
احلق ان تبقى حمتفظة بسالحها حتى تزول نهائيًا اخطار
االعتداءات ،ويعلن هذا الفريق انه مل ولن يستعمل
سالحه يف الداخل معتربًا احداث  7ايار  2008انها
كانت استدراجًا هدف اىل خلق فتنة بني اجليش
اللبناني واملقاومة .الفريق الثاني يؤيد املقاومة وبقاء
سالحها ولكن وفق اسرتاتيجية دفاعية واضحة تضمن
مشاركة السلطة متمثلة بقيادة اجليش مع قيادة
املقاومة باالشراف على السالح والتنسيق الكامل
يف اختاذ القرارات ،ويضم هذا الفريق الرئيس سعد
احلريري والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبالط
والنائب سليمان فرجنية ...ومن املعروف ان رئيس
اجلمهورية ليس ببعيد عن موقف الفريق الثاني وكذلك
قائد اجليش .وحجة الفريق الثاني هو استمرار عدوانية
اسرائيل وتشكيلها الدائم خلطر االجتياح بدعم امريكي
مضمون .وجاء يف ورقة االسرتاتيجية الدفاعية اليت
وضعها اجلنرال ميشال عون بناء على طلب الرئيس
ميشال سليمان ان مقاومة اسرائيل جبيش نطامي
اجلو وامتالك
قضية غري ممكنة بسبب التفوق بسالح
ّ
اسرائيل لقوة تدمريية ال ميلك العرب ما يقاربها،
واالمكانية الوحيدة للمجابهة والصمود بوجه العدوان
هي حرب العصابات ...واخلطة الدفاعية تضمن عدم
استعمال السالح يف الداخل نهائيًا وبإشراف مشرتك
من قادة املقاومة والدولة .اما الفريق الثالث فريفض
املقاومة ككل ويرفض سالحها وال يريد بندقية او
مسدسًا خارج نطاق الشرعية وسيادة الدولة .ويتمثل
عدل
هذا الفريق بغالة مسيحيي  14اذار بعد ان ّ
الرئيس احلريري موقفه مع نهاية انتخابات  2009معلنًا
ان سالح املقاومة خارج التداول .وقد متسك حزب اهلل
بكالم احلريري واعلن ان طاولة احلوار ليست لبحث
مصري سالح املقاومة بل لوضع اسرتاتيجية دفاعية
واصر علي
وطنية .اذا متسك الفريق الثالث مبواقفه
ّ
ملهمة
رفض املقاومة وسالحها فهذا يعين نهاية سريعة
ّ
هيئة احلوار الوطين يف لبنان .يواجه الرئيس الشاب
سعد احلريري موقفًا حرجًا على طاولة احلوار بسبب
اختالف موقفه عن مواقف مسيحيي تياره اآلذاري.
فهل سينتهي اخلالف باالفرتاق ام سيكون الشيخ سعد
قادرًا على اقناع حلفائه املسيحيني باالنضمام اىل
الفريق االكثري «اجلديد» املتمثل به وبالعماد عون
وجنبالط اضافة اىل بري ونصراهلل؟ ...هل بإمكان
يستمر يف التساهل مع حلفائه
الرئيس احلريري ان
ّ
الرافضني مبدأ املقاومة والسالح؟ ...وهل سيواصل
التغاضي عن الفريق السنيّ احمليط به والذي يستعمل
لغة عدائية جتاه املقاومة؟ ..ان الفريق الثاني هو
الفريق االقوى اسالميًا ومسيحيًا ،ولكن القرار النهائي
والقرارات الوطنية يف لبنان تأتي بالتوافق ،فهل
يرفض غالة  14آذار ما يوافق عليه الشيخ سعد؟ وهل
تكون االغراءات املادية واملخصصات الشهرية السبب
الضاغط ليقبل الفريق الثالث توجهات الفريق الثاني؟
اين امريكا من كل هذا؟ ..اذا كان هلا كلمتها مع من
ّ
تبقى هلا من حلفاء تعتربهم معادين حلزب اهلل «عدوها
االرهابي» فالسالم على طاولة احلوار واهلها ..اما
مطالبة البعض مبشاركة اجلامعة العربية باحلوار الداخلي
جدية البعض ببحث اسرتاتيجية
اللبناني فدليل على عدم ّ
جدية.
دفاعية
ّ
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لبنانيــات

رئيس اجلمهورية لن يشارك يف القمة ورئيس احلكومة يستغرب احلملة على «الداخلية» وقوى األمن

جملس الوزراء يؤلف جلنة برئاسة احلريري لرفع تقرير عن معايري التعيينات وآلياتها

مل خترج جلسة جملس الوزراء
اليت انعقدت أمس االول يف
قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان عن
إطار «جوجلة أفكار» بني
اعتماد آلية المتام التعيينات
اإلدارية تسري على كل
الوظائف الشاغرة ،أو الركون
اىل معايري تأخذ يف االعتبار
آراء الوزراء املختصني ،اىل
أن مت االتفاق على تكليف جلنة
وزارية برئاسة رئيس احلكومة
سعد احلريري وعضوية الوزراء:
جان اوغاسابيان ،جربان باسيل،
وائل ابو فاعور وحممد فنيش
مهمتها «غربلة هذه األفكار»
خالل أسبوعني وتقديم أكثر من
تصور ليكون مرجعية ومنطلقًا
لورشة التعيينات.
هذه احلصيلة أتت بعد حنو ثالث
ساعات من النقاش «اهلادئ
واحلضاري» كما قال مصدر
وزاري ،حبيث ركز رئيس
اجلمهورية يف مداخلته على
ضرورة اإلصالح وإشراك املرأة
يف التعيينات اإلدارية ،إضافة
اىل ضرورة امتامها بعيدًا من
احملاصصة كونها خطوة مهمة
يف طريق بناء الدولة.
وأشار املصدر اىل أن الرئيس
احلريري «ركز يف مداخلته
على وجود مشروع قانون آللية
التعيينات يف اجمللس النيابي،
وأن من الضروري التعاطي مع
هذا املشروع باجلدية الالزمة،
مع إبقاء باب النقاش حوله
مفتوحًا».
وتوزعت آراء الوزراء يف ما بعد
بني مؤيد العتماد آلية وآخر
العتماد معايري .وقال الوزير
عدنان السيد حسني إن مداخلته
ركزت على «خطورة اعتماد
احملاصصة يف لبنان ،ألنها تطيح
مببدأ الكفاءة واالختصاص».
وشدد على «ضرورة عدم
ختصيص أي طائفة بأي وظيفة
ألن ذلك خيالف الدستور وامليثاق
الوطين ،كما أن ختصيص طوائف
يكرس الطائفية
لوظائف معينة
ّ
ويزيد من الفساد ،وبالتالي إذا
أتت التعيينات بصورة جيدة من
شأن ذلك دفع مسرية العهد
ومساعدة احلكومة على تطبيق
البيان الوزاري خصوصًا يف ما
يتعلق باإلصالح اإلداري».
من جهته قال وزير العمل بطرس
إن حمور األفكار اليت طرحها داخل
اجللسة حول «ضرورة الركون
تكرس
اىل آلية للتعيينات ال
ّ
احملاصصة وتقسم مؤسسات
الدولة ودوائرها بني الطوائف،
حبيث تدفع باملوظف اىل أن
يلوذ بطائفته بد ً
ال من أن يكون
والؤه للدولة ،وهذا أول مسمار
يدق يف نعش اإلدارة» .كما
عرض لتاريخ اإلدارة اللبنانية
وتطورها ومكامن الفساد فيها،
مشددًا على «ضرورة عدم
االستمرار على هذه احلالة».
ووصف حرب تباين اآلراء حول
ملف التعيينات بأنه «غري
نهائي أو مقفل وبالتالي ميكن
جتاوزه».
من جهته ،أكد الوزير فنيش

«قيم
أن املناخ العام للجلسة
ّ
ظهر خالله اميان جملس الوزراء
بضرورة إيالء ملف التعيينات
االهتمام الالزم ،وهلذا مت
طرح جمموعة أفكار حول اعتماد
اآللية أو املعايري ،ليصار بعدها
للتوصل اىل تشكيل جلنة
مهمتها درس هذه األفكار
وحتويلها اىل مرجعية وأساس
لورشة التعيينات».
وأوضح الوزير باسيل أن
الوطين
«التيار
«وزراء
احلر» يريدون اجلمع بني
الكفاءة واحرتام دور الوزير
واألخذ برأي جملس الوزراء
وتطبيق القانون ،خصوصًا أن
املواقع الـ 39الشاغرة جيب
أن يعني ثلثها من خارج املالك
والباقي من داخل املالك بعد
الركون اىل رأي جملس اخلدمة
املدنية».
أضاف« :حصة التيار من هذه
التعييات هو  3من  39مركزًا،
وبالتالي التوافق على حماصصة
معلنة حترتم فيها املعايري
اجليدة أفضل من معايري مغلقة
مبحاصصة مقنعة».
وحتدث عدد من الوزراء لدى
دخوهلم اىل قاعة جملس الوزراء
فأوضح وزير اإلعالم طارق مرتي
أن «هناك مشروع القانون
الذي قدمته حكومة الرئيس
فؤاد السنيورة يف العام
 2005والذي أدخل عليه بعض
التعديالت الوزير ابراهيم مشس
الدين ،مع إضافات الوزير حممد
فنيش ،والرتكيز سيكون حول
احلاجة اىل نظام ترشيح».
وقال وزير املهجرين أكرم
شهيب إن «االجتاه إما
اىل اعتماد آلية ثابتة أو اىل
احملاصصة الرصينة اليت خيتار
فيها الشخص املناسب».
جان
الدولة
وزير
وأشار
أوغاسبيان اىل أن «هناك
 39مركزًا شاغرًا يف الوزارات
فقط ،أما جمموع الشواغر يف
كل املؤسسات وجمالس اإلدارة
فهو  420شغورًا على األقل».
وقال« :يوجد املشروع الذي
قدمته يف الشهر الثامن عام
 2005وهو موجود يف اجمللس
النيابي ودرسته جلنة اإلدارة
والعدل وأحيل أخريًا على جلنة
املال» .ورأى أنه «إذا كانت
هناك رغبة سياسية وقرار
سياسي يتم السري باآللية
املوجودة وال ندخل يف آلية
جديدة».
ولفت الوزير فنيش اىل أن
«جملس الوزراء سيناقش
موضوع التعيينات ولكن ليس
املطروح موضوع آلية أو مشروع
آلية ،بل كيف سيقارب جملس
الوزراء موضوع التعيينات».
وأعلن نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع الوطين
الياس املر أنه «يف جلسة
اليوم حتدد اآللية».
واكتفت وزيرة املال ريا احلسن
بالقول« :املوازنة قريبًا».

تصريح مرتي

بعد انتهاء اجللسة ،حتدث الوزير
مرتي إىل الصحافيني فقال:

«عقد جملس الوزراء جلسة
يف قصر بعبدا يف ،2010/3/11
برئاسة فخامة رئيس اجلمهورية
وحضور دولة رئيس جملس
الوزاء والوزراء الذين غاب منهم
السادة :ميشال فرعون ،عدنان
القصار ،حممد خليفة ،حممد
الصفدي وسليم الصايغ.
استهل فخامة الرئيس اجللسة
باإلشارة إىل القرار اإلسرائيلي
بالسري بالعمليات االستيطانية
وهو ما يؤيد التحفظ على
اإلسرائيلية
املفاوضات
الفلسطينية غري املباشرة.
ويف معرض احلديث عن اجتماع
هيئة احلوار الوطين ،أكد فخامة
الرئيس أن احلوار حاجة وطنية
أيًا يكن ما قيل يف شأنه ،وأن
فيه حبثًا عن احتماالت االتفاق
وتالقي وجهات النظر ،وهو
ملصلحة اللبنانيني مجيعًا والقوى
السياسية على اختالفها.
وتوقف فخامة الرئيس عند
زيارته إىل اململكة العربية
السعودية وأهمية التنسيق
معها ،وعن اجتماعه املهم خبادم
احلرمني الشريفني جاللة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ،ال سيما
وأنهما لن يلتقيان يف القمة
العربية املقبلة اليت لن يشارك
فيها فخامة الرئيس.
وشدد على أهمية العالقات
الثنائية بني لبنان والسعودية
الشقيقتني ،وضرورة االتصال
باملغرتبني اللبنانيني واطالعهم
على األوضاع اللبنانية وتقوية
روابطهم بوطنهم األم.
ولفت فخامة الرئيس إىل زيارته
جامعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
للعلوم والتقنية يف جدة ،وهي
مؤسسة جامعية حبثية رائدة
يعمل فيها أساتذة وباحثون من
لبنان.
وشدد فخامة الرئيس على
احلاجة إىل وضع آلية للتعيينات
يف الوظائف القيادية بسبب
تراكم الشغور يف اإلدارة،
ورأى أن هذه اآللية قد تكون
مرهونة بالظروف احلاضرة لكنها
أيضًا تستدعي سن قانون يؤمن
دميومة اعتمادها .ويف هذا
السياق ،شدد فخامة الرئيس
على املناصفة واالختصاص
وعلى
والنزاهة
والكفاءة
املعايري اليت تضمن احرتام
هذه اخلصائص ،وعلى دور
أجهزة الرقابة .ودعا إىل وضع
خطة زمنية إلجراء التعيينات يف
املناصب القيادية.
ويف عودة إىل قانون جلنة
الرقابة على املصارف ،قال
فخامة الرئيس بوجوب مراجعة
القانون احلالي ،ال سيما جلهة
عدم حصر الرتشيحات لعضوية
اللجنة وهيئة ضمان الودائع
مبرشح واحد ،وتأمني وصول
أشخاص ال يعملون يف املصارف
إىل عضوية اللجنة.
وأطلع دولة رئيس جملس
الوزراء السادة الوزراء على
أهم ما جرى خالل زيارته إىل
دولة الكويت الشقيقة واجتماعه
بأمري البالد ورئيس جملس
الوزراء ورئيس جملس النواب

الكويتيني ورئيسي الصندوقني
العربي والكوييت.
وشدد على أن املسؤولني
الكويتيني أبدوا رغبة جدية يف
مساعدة لبنان مبشاريع إمنائية
العالقات
تعزز
واستثمارية
القائمة حاليًا ،وذكر أنه جرى
البحث خالل الزيارة يف التهديدات
اإلسرائيلية للبنان وضرورة
القيام باالتصاالت السياسية
والديبلوماسية بشأنها ،وضم
صوته إىل صوت فخامة الرئيس
بقوله إن قرار إسرائيل بناء
 1600مستوطنة يكشف عن
غياب اجلدية اإلسرائيلية بالسري
يف عملية السالم ،خصوصًا
وأنه جاء بعدما أعلنت جلنة
املتابعة ملبادرة السالم العربية
إعطاء فرصة للمفاوضات غري
املباشرة ،وخالل زيارة نائب
الرئيس األمريكي جو بايدن إىل
املنطقة.
وأبدى دولة رئيس جملس
للحملة
استغرابه
الوزراء
على وزارة الداخلية وقوى
األمن الداخلي بشكل خاص
واالتهامات اليت تطلق ضدها.
وذكر أن االتفاقات بني اجلهات
املاحنة مبا فيها وكالة التنمية
األمريكية تتضمن بنودًا شبيهة
بتلك اليت باتت موضوعًا الطالق
االتهامات.

ورأى أن هذا األمر ال يبين وطنًا
بل يهدم اجلهود اليت تقوم بها
احلكومة لتعزيز هيبة الدولة
وفاعلية األجهزة األمنية ،مضيفًا
أن استهداف القوى األمنية اليت
تقوم بواجبها على أفضل ما يرام
أمر غري مقبول.
ثم حتدث دولة الرئيس عن
أهمية وضع آلية شفافة تضمن
للمعينني
الكفاءة
اعتماد
يف املناصب اإلدارية العليا
ونزاهتم ،وهي مقرتحة يف
مشروع قانون سبق إحالته يف
العام  2005على جملس النواب
وهو قيد املناقشة.
كما ذكر دولة الرئيس مبا جاء
يف البيان الوزاري جلهة التزام
املناصفة وزيادة نسبة النساء
يف الوظائف القيادية.
بعدها ،ناقش جملس الوزراء
أفكارًا واقرتاحات متصلة بآلية
التعيينات اإلدارية ،وقرر تأليف
جلنة برئاسة رئيس جملس الوزراء
وعضوية الوزراء :الياس املر،
حممد فنيش ،جان اوغاسابيان،
جربان باسيل ووائل أبو فاعور،
مهمتها تقديم تصور ملعايري
والتعيني
الرتشيح
وآليات
واخلطة الزمنية املناسبة للعمل
مبوجبها ،على أن يرفع تقرير
هذه اللجنة إىل جملس الوزراء
نهاية الشهر اجلاري .وسوف

جتتمع اللجنة برئاسة دولة
الرئيس الياس املر يوم االثنني
املقبل الساعة الرابعة بعد الظهر
يف وزارة الدفاع.
وسئل مرتي :حتدثت عن انتقاد
الرئيس احلريري للحملة اليت
تتعرض هلا وزارة الداخلية وقوى
األمنَ ،من املقصود بذلك ،علمًا
أن اللجنة النيابية لالتصاالت
واإلعالم طرحت هذا املوضوع
للنقاش ضمن حق جملس النواب
يف املساءلة؟ ،أجاب« :مل
ينتقد دولة الرئيس النقاش يف
جملس النواب ،بل على العكس
اعترب اجلميع أن النقاش يف
اللجنة النيابية املعنية هو املكان
الطبيعي ملناقشة هذه املواضيع،
فاملؤسسات الدستورية هي
املكان املناسب ملراقبة ومساءلة
احلكومة واألجهزة ،وحتدث دولة
الرئيس عن احلملة اليت تساق
يف هذا املوضوع خارج جملس
النواب».
جتدر اإلشارة إىل أن هناك 420
موقعًا شاغرًا يف املؤسسات
واإلدارات العامة من بينها 39
موقعًا يف اإلدارات العامة ،وأن
سيصار إىل
آلية التعيينات اليت ُ
اعتمادها تصلح فقط للمناصب
الشاغرة يف اإلدارات العامة
وليس يف املؤسسات اليت هلا
قانون خاص بها.
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احلريري يصدر تعميمني حول اللجان النيابية تتابع مناقشة مشروع االنتخابات البلدية :سليمان :إسرائيل غري راغبة بالسالم
اخلرائط واإلجراءات اإلدارية استفسارات حول النسبية والكوتا ...و«خوف إصالحي»

صدر عن رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري تعميمان ،أحدهما
يتعلق بنشر اخلرائط واملصورات
اجلغرافية والثاني لتبسيط
اإلجراءات اإلدارية.
ومحل التعميم األول الرقم
 2010/9وتوجه إىل مجيع
اإلدارات العامة واملؤسسات
العامة والبلديات واحتادات
البلديات بشأن طبع أو نشر أو
بيع او توزيع بعض املصورات
اجلغرافية واخلرائط من دون
احلصول على إذن مسبق من
قيادة اجليش ،حتت طائلة
تنفيذ العقوبات املدرجة يف
هذه القوانني.
أما التعميم الثاني فحمل الرقم
 2010/10وفيه:
1ـ يطلب اىل مجيع املعنيني
بقرار جملس الوزراء رقم 106
تاريخ ( 2004/9/9املرفق ربطًا)
االلتزام مبضمونه واملباشرة
فورًا بتطبيق اخلطة املقرتحة
اليت اعتمدها وفقًا القرتاحات
وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية.
2ـ يطلب اىل الوزراء كل يف
ما خص إدارته أو املؤسسات
العامة او البلديات املعنية
اخلاضعة لوصايته اإلشراف
بصورة مباشرة على تنفيذ
ومتابعتها
املعتمدة
اخلطة
وعند االقتضاء اختاذ التدابري
اليت
واملسلكية
اإلدارية
تقتضيها ضرورة حسن تبسيط
إجراءات املعامالت اإلدارية،
كما يطلب عند االقتضاء اىل

الوزراء املعنيني تزويد وزير
الدولة لشؤون التنمية االدارية
اليت
املناسبة
باقرتاحاتهم
يقتضيها حسن تطوير اخلطة
املعتمدة بعد املباشرة بتنفيذها
ليصار اىل اختاذ القرارات
املناسبة بشأنها.
3ـ يكلف التفتيش املركزي،
وفور انتهاء املهل احملددة يف
قرار جملس الوزراء رقم 106
تاريخ  2004/9/9املباشرة بتنفيذ
اخلطة املقررة ،املباشرة بتنفيذ
برنامج تفتيش يشمل مجيع
االدارات العامة واملؤسسات
العامة والبلديات الكربى املعنية
للوقوف على مدى التقيد مبوجب
تنفيذ قرار جملس الوزراء وعند
اإلجراءات
اختاذ
االقتضاء
والتدابري املسلكية والتأديبية
املناسبة.
4ـ يطلب اىل رئيس التفتيش
املركزي تزويد رئاسة جملس
الوزراء بتقرير اسبوعي عن
مسار تنفيذ اخلطة املعتمدة .كما
يطلب اليه تزويد وزير الدولة
لشؤون التنمية اإلدارية عند
االقتضاء باقرتاحاته املناسبة
بشأنها.
5ـ يطلب اىل وزير الدولة
لشؤون التنمية االدارية متابعة
تنفيذ قرار جملس الوزراء رقم
 106تاريخ  2004/9/9وعند
االقتضاء اقرتاح ما يراه مناسبًا
بشأن تطوير اخلطة املعتمدة
مبوجبه يف معرض تنفيذها
وفقًا للقواعد واآلليات احملددة
فيها.

كارلوس احللو يف بريوت

وصل رجل األعمال املكسيكي ـ
اللبناني األصل كارلوس سليم
احللو إىل بريوت مساء امس،
وهو من أغنياء العامل ،آتيا من
جنيف على منت طائرة خاصة
يرافقه وفد.
وكان يف استقباله يف قاعة كبار

الزوار يف مطار رفيق احلريري
الدولي ممثل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان وزير
الدولة عدنان القصار.
وسيلتقي احللو خالل زيارته
الرئيس سليمان وعددا من
املسؤولني.

سـعد يهاجـم السـنيورة لـ«دوره يف
فضيحة االتفاقية األمنية»

«التنظيم
رئيس
شن
الشعيب الناصري» الدكتور
أسامة سعد محلة عنيفة على
تيار املستقبل وعلى رئيس
احلكومة السابق نائب صيدا
فؤاد السنيورة ،على خلفية
املواقف التى أعلنها على
طاولة احلوار الوطين ،وكذلك
بسبب دوره يف «فضيحة
االتفاقية األمنية (التجسسية)
والسفارة
حكومته
بني
األمريكية».
وأكد سعد أن هذه االتفاقية
هي «دليل على مدى تورط
السنيورة يف محل لواء املشروع
األمريكي يف لبنان ،والتفريط
بسيادته ،وتعريض سالمة
شعبه وأراضيه للخطر ،عرب
كشفه أمنيًا أمام األمريكيني
وحلفائهم الصهاينة».
واستغرب سعد ما فعله
السنيورة على طاولة احلوار
«إن جلهة طلبه شطب الفقرة

املتعلقة باملقاومة من البيان
اخلتامي ،أم جلهة مداخلته اليت
اتسمت بالرياء وادعاء شرف
تبين املقاومة ضد العدو».
ولفت البيان اىل «أن
السنيورة طوال فرتة وجوده
يف احلكم مل يفوت فرصة إال
ّ
وذكر فيها اللبنانيني حبقيقة
موقفه املعادي للمقاومة ،بدءًا
باعرتاضه على ذكرها يف بيان
قمة اخلرطوم ،ومرورًا بعدوان
متوز  ،2006وصو ً
ال اىل قراريه
املشؤومني يف  5أيار ،2008
وإصداره األمر بنزع سالح
اإلشارة من املقاومة».
وأعلن سعد ان «السنيورة
كشف عندما ضاق صدره بكلمة
املقاومة يف حوار بعبدا ،عن
زيف ادعاءات مسؤولي تيار
املستقبل حول متايز مواقف
التيار عن مواقف حلفائه يف
 14آذار ،ال سيما القوات
والكتائب».

النيابية
اللجان
تابعت
املختصة ،مناقشة مشروع
قانون االنتخابات البلدية
واالختيارية احملال إليها،
أمس ،يف اجمللس النيابي.
فعقدت جلان اإلدارة والعدل
والدفاع والداخلية والبلديات
اجتماعا مشرتكا مت خالله
االستماع إىل إجابات وزير
الداخلية زياد بارود على
استفسارات النواب اليت
تركزت حول النسبية وموقع
األقليات والكوتا النسائية.
كما ناقشت جلنة املال
واملوازنة املوضوع نفسه.
ونقل رئيس جلنة االدارة
روبري غامن عن بارود خالل
مؤمتر صحايف عقده بعد
اجللسة أنه وفقًا للقانون
القديم الساري املفعول،
جيب دعوة اهليئات االنتخابية
قبل مهلة الثالثني يومًا،
ووزير الداخلية ملزم بتوجيه
الدعوة للهيئات االنتخابية
يف الثاني من نيسان.
وأشار إىل أن هذا االمر
يتطلب العودة للحكومة قبل
الدعوة ،ألن احلكومة أرسلت
مشروع قانون إصالحيًا وهي
ملتزمة به.
وقال غامن إن جلنة اإلدارة
ستكمل دراسة املشروع
«وإذا
املقبل،
اإلثنني
اضطر األمر فسيعود بارود
اىل االجتماع معنا لوضع
على
األخرية
اللمسات
وجهات النظر اليت قد تكون
ما زالت متباينة بني بعض
األعضاء».
وعما إذا كانت اللجنة أخذت
مبالحظات النواب ،قال غامن:
«ما زلنا يف العموميات».
وردًا على سؤال قال غامن:
«لو كانت املهلة ضيقة
وحمددة ،لكنها ليست مهلة
لرئيس
ويعود
إسقاط،
جملس النواب إحالة املشروع
على اللجان املشرتكة إذا
ارتأى ذلك».
وكان رئيس جلنة الدفاع
مسري اجلسر وأعضاء من

آشتون يف
بريوت
يف  16اجلاري
تزور مسؤولة السياسة
اخلارجية يف االحتاد األوروبي
االسبانية كاثرين آشتون
بريوت يف  16اجلاري من
ضمن جولة ألربعة أيام يف
املنطقة تشمل دمشق ورام
غزة بعد أن مسحت
اهلل وقطاع ّ
هلا السلطات اإلسرائيلية
بذلك لكن مل تعرف تفاصيل
إضافية حول شكل الزيارة
للقطاع وإن كانت ستقابل
مسؤولني يف «محاس».

اللجنة قد شاركوا يف اجتماع
جلنة اإلدارة لالستماع إىل
شروحات بارود.
وإثر جلسة جلنة املال
وزير
حبضور
واملوازنة
املهجرين أكرم شهيب ،اعترب
رئيس اللجنة النائب ابراهيم
كنعان ،أن اخللفية جيب أن
تكون إصالحية ،ال خلفية
إسقاط مهل دستورية.
وقال إن «اإلصالح سهل
إذا أردناه ،لكنه يتطلب
درسًا وبعض التعديالت
بالصياغة .أضاف «لنعترب
املهل مه ًال ولنجرب أن نقوم
بآلية مشرتكة كي نصيغ
وننهي املشروع مع التعديالت
املطلوبة من دون خلق عقد
ليست يف حملها».
وأعلن كنعان أنه مت ،خالل
مشروع
إقرار
اجللسة،
قانون يتعلق بتحفيز عودة
املهجرين من خالل بناء
عقارات ال تستويف كل
الشروط املطلوبة للبناء،
«أي عمليًا السماح للمهجر
بالبناء على هذه العقارات
اليت تهجر منها ضمن أصول
وزارة
ومبساعدة
معينة،
أن
أضاف
املهجرين».
هذا القانون خرج من جلنيت
املال واملوازنة واملهجرين،
مرجحًا أنه لن حيتاج إىل جلان
مشرتكة بل إىل إدراجه يف
أقرب فرصة ممكنة على
جدول أعمال اهليئة العامة،
وطالب الرئيس بري بهذا
األمر».

رأى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان« ،أن قرار
بناء
االسرائيلية
احلكومة
مستوطنات جديدة يؤكد مرة
أخرى أنه ال جدوى من أي رهان
أو فرصة للعدو لالخنراط يف
العملية السلمية على قاعدة
مؤمتر مدريد بكل مندرجاته
ومبادرة بريوت العربية».
ولفت ،أمام زوار قصر بعبدا
أمس ،إىل «أن سياسة
اهلروب إىل األمام والتملص من
الضغوط الدولية اليت تعتمدها
حكومة العدو تشري مبا ال يقبل
الشك اىل أنها ليست جاهزة
وال راغبة يف بدء مفاوضات
جدية مع الفلسطينيني بهدف
التأسيس حلل شامل وعادل
ودائم يف منطقة الشرق

األوسط يعطي الفلسطينيني
حقوقهم ويف طليعتها حق
العودة».
ويف السياق نفسه ،توقف
االجتماع املشرتك للقاء األحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية
القوى
وحتالف
اللبنانية،
الفلسطينية الذي عقد أمس يف
مركز احلزب السوري القومي
االجتماعي ،أمام «ما جيري من
تطورات متسارعة يف فلسطني
احملتلة» .وأدان اجملتمعون
«القرار العربي الرمسي مبنح
رئيس السلطة الفلسطينية
حممود عباس إجراء مفاوضات
مذلة مع العدو الصهيوني،
وتستجيب الشرتاطات احلكومة
الصهيونية ،وحليفتها الواليات
املتحدة األمريكية»..

جربان باسيل :عندي مئة إثبـات حـول التجـاوزات

ملاذا رفضت إعطاء املوافقة على
طلب السفارة األمريكية املتعلق
باملعلومات حول االتصاالت؟
ألنين أعتقد أن أي طلب
للمعلومات يكون مرتبطًا باحلاجة
إليها ،وهذه احلاجة جيب أن
تكون مربرة بأسباب واضحة.
من هنا ،فأنا مل أوافق يومًا على
إعطاء أي معلومة ألي سفارة أو
مركز أجنيب مهما كانت بسيطة،
والسبب طبعًا أنها ال حتتاجها
يف عملها الرمسي املعلن .وهذا
ما حصل يف  22أيار  2008يوم
رفضت املوافقة على إعطاء
السفارة األمريكية املعلومات
اليت طلبتها.
}هل ينطبق هذا األمر على األجهزة
األمنية؟
^ األمر أيضًا مرتبط حباجتها
إليها ،فإنا مل أمنع عن األجهزة

األمنية أي معلومة حتتاجها ألداء
عملها ،بينما رفضت إعطاءها
أي معلومات تتعلق خبصوصيات
الناس أو ال تدخل يف نطاق
صالحياتها .أما من يسأل عن
سبب امتالك شركيت اخللوي
هلذه املعلومات ،فاجلواب عليه
بسيط :إنها حتتاجها يف عملها.
}هل تعتقد أنه ستتم حماسبة
املسؤولني إذا ما ثبتت خمالفتهم
للقانون؟
لدي ملف يتضمن مئة إثبات عن
^ ّ
خمالفات وجرائم ارتكبت وترتكب
قدمته للتفتيشني املركزي
وقد ّ
والقضائي ومل حياسبا أحدًا حتى
اآلن.
}كيف ميكن منع جتاوزات كهذه
يف املستقبل؟
^ بتطبيق القانون وإطالق مركز
التحكم.

حتت شعار:
"أكرب من أن يبتلع و أصغر من أن يقس ّم"
يتشرف التيار األسرتالي اللبناني املتحد
ممثال التيار الوطين احلر يف سيدني بدعوة
أبناء اجلالية اللبنانية للمشاركة يف البارببيكيو السنوي
الذي تقيمه تأكيدا على ثوابت التغيري و االصالح
و ذلك يوم األحد الواقع يف  14اذار 2010
يف مقر مجعية أهالي كفرصغاب على العنوان التالي:

Amos St Paramatta 2
يف متام لساعة  11صباحا

يتخلل الباربيكيو كلمة للعماد ميشال عون

سعر البطاقة  50$:للعائلة 20$للشخص
للمزيد من املعلومات االتصال0424700796 – 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
Amos St Parramatta 2
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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اعالن

االفتتاح الكبري حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه ،اجبان البان،
كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،متور ،عصري،
شاي ،ماء الزهر ،ماء الورد ،مساحيق للغسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها الكثري...

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني ..تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة صادقة واخوية

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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لبنانيــات

زهرا ينتقد حماوالت فرض الرأي وتعميم الثقافة الواحدة:
احلديث عن تواز بني اجليش والشعب واملقاومة إجيابي

شدد عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب إنطوان
زهرا على ضرورة «إستمرار
احلوار والوصول اىل قواسم
موضوع
يف
مشرتكة
االسرتاتيجية الدفاعية»،
واعترب ان «بدء احلديث عن
تواز بني اجليش والشعب
واملقاومة اجيابي» ،وانتقد
«حماوالت الفريق اآلخر
فرض الرأي وتعميم ثقافة
اجلميع».
على
واحدة
وكشف انه «سيكون هناك
مشهد سياسي وخطاب
سياسي يف ذكرى  14آذار
غري مرتافق مع حتركات
شعبية».
اىل
حديث
يف
وأكد
«إذاعة الشرق» امس،
أنه «ال بد من احلوار وال
مفر من حماولة الوصول إىل
قواسم مشرتكة مبوضوع
اإلسرتاتيجية الدفاعية».
ولفت اىل «اننا نشهد
يف الوقت نفسه منذ حواىل
 3سنوات حماولة تعميم
ثقافة فريق واحد ورؤيته
على كل اللبنانيني بوسائل
متعددة ،آخرها جتنيد كل
جتمعهم
الذين
احللفاء
عالقات إقليمية للعمل على
هدفني ،اهلدف األول متثل
بالقول الذي صدر خالل
اخلتامي
البيان
مناقشة
لطاولة احلوار عن رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حممد رعد« ،حاج
مجيلة،
املقاومة
ترحبوا
املقاومة موجودة بورقة
أو من دونها» ،فهناك
تعميم فكرة ما يريدونه وما
يقومون به هو أمر واقع
وليس للمناقشة ،واهلدف
الثاني هو حماولة ختوين كل
من ال يقول قوهلم وال يرضخ
هلذا الرأي ،وباألخص قوى
 14آذار» ،مشريا اىل ان
هذه القوى «مل يعد لديها
ال القابلية وال االستعداد
ال للرضوخ لألمر الواقع
وال للخوف من العزل ألن
التجربة أثبتت من التحالف
الوطين العريق الذي قام
يف العام  2005والنتائج
اإلجيابية وتثبيت واقع أن
لبنان ال ميكن التعامل معه إال
على أساس أنه دولة سيدة
مستقلة وأن املؤسسات
الدستورية هي اليت تقول
الرأي اللبناني كرست أنه
ال إمكان ال لفرض األمر
الواقع وال حملاوالت العزل
والتخوين».
وشدد على ان «احلوار

ضرورة وهو سيستمر حتمًا،
قد يصل وقد ال يصل قريبًا
حلل ملوضوع اإلسرتاتيجية
الدفاعية ولكن ال ميكن أن
يصل إىل تفاهم إال من خالل
مرجعية الدولة ومؤسساتها
وحكومتها».
واعترب أن «هناك امجاعا
لدى املتحاورين كما مجيع
اللبنانيني على أن عدو
لبنان واحد ،إضافة إىل أنه
ليس هناك أي فريق يقول
إنه ال جيب على لبنان أن
يدافع عن نفسه يف حال
إي اعتداء ،هذه أيضًا نقطة
مشرتكة» ،ولفت اىل ان
«اخلالف يتمثل مبن يأخذ
القرار وكيف وأين وضمن
أي إمكانات ،وقوى 14آذار
تصر على أن تكون الدولة،
واملقاومة
تصر على أن
ّ
تكون هي ،ولكنها بدأت
تتكلم عن تواز بني اجليش
والشعب واملقاومة وهذه
نقطة متقدمة يف الطرح».
واشار اىل «ان املقاومة
ما عادت تصرب على تكريس
أمر واقع إعتمدته يف
السابق وهو ان اجليش
رديف للمقاومة ،بل انها
بدأت تتحدث عن التوازي
والشعب
اجليش
بني
واملقاومة» .ووصف هذا
االمر بأنه «نقطة وسطية
إجيابية ومتقدمة» .واعترب
ان «اي زيارة يقوم بها
رئيس احلكومة سعد احلريري
اىل سوريا ،ويف اي ساعة
حتصل ستكون يف وقتها،
إذا جرت على أساس جدول
ومواضيع
مسبق
اعمال
حمددة تدرس بني مؤسسات
الدولتني» وان «إختبار
النيات احلقيقية يبقى من
خالل معاجلة امللفات العالقة
بني البلدين».
وشدد على «ضرورة البدء
يف عملية ترسيم احلدود
بني البلدين وحتديد مزارع
شبعا وكفرشوبا» .ولفت
اىل «ان اي تأخري يف هذا
املوضوع لن يكون مؤشرًا
إجيابيًا حلل امللفات العالقة
بني البلدين».
وإذا أكد ان «قوى 14
آذار ما زالت مستمرة
يف مشروعها السياسي
ومتسكها بطرح املوضوع
السيادي ومشروع العبور
اىل الدولة» ،كشف انه
«سيكون هناك مشهد
سياسي وخطاب سياسي يف
ذكرى  14آذار غري مرتافق
مع حتركات شعبية».

حرب يرى أن من إجيابيات احلوار السعي حلل اخلالفات

بري :وضع آلية للتعيينات كفيلة بضبط اإليقاع

أعرب رئيس جملس النواب
متسكه بوضع
نبيه بري عن
ّ
آلية للتعيينات اإلدارية
بضبط
كفيلة
«ألنها
اإليقاع».
وقال يف حديث إىل قناة
«املنار» أمس االول،
ردًا على سؤال عن ملف
اليت
األمنية
االتفاقية
حيكى عنها مع السفارة
«إن
األمريكية:
غدًا
لناظره قريب ،وسنستكمل
متابعة موضوع االتفاقية
االتصاالت
جلنة
يف
واإلعالم النيابية ،وإن
صح خرب توقيع احلكومة
ّ
عليها ففي ذلك خطورة
كبرية ،وسيرتتب عليها
تداعيات».
من جهة أخرى ،عرض بري
يف مقر الرئاسة الثانية يف
عني التينة ،للوضع العام
يف البالد مع وزير العمل
بطرس حرب الذي قال:
«االجتماع كان مناسبة
القضايا
بعض
لعرض
املتعلقة بعالقة احلكومة مع
جملس النواب وخصوصا
املشاريع املوجودة يف
وزارة العمل ،ال سيما
مشروع الرعاية االجتماعية
يف
املوجود
والتقاعد
اللجان النيابية املشرتكة
يف جملس النواب ،والذي
أعيد درسه من وزارة
العمل يف ورشة حول
إصالح الضمان االجتماعي.
وكانت مناسبة للبحث يف
االفكار املطروحة والتوافق
مع دولة الرئيس حول
آلية حترك اللجنة الفرعية
النيابية اليت تدرس هذا
املشروع وآلية التحرك
اليت أطلقتها كوزير للعمل
عرب مجع اصحاب املصاحل
واملؤسسات مع نقابات
العمال أو االحتاد العمالي
العام ،ومت التفاهم مع
دولة الرئيس على إعطاء
وزارة العمل فرتة زمنية
معقولة ملتابعة العمل الذي

بدأناه مع اطراف العقد
االجتماعي ،على أن يتم
خالل هذه الفرتة التنسيق
مع اللجنة الفرعية يف جملس
النواب ،لكي يصار اىل
عرض اخلالصة اليت نكون
قد وصلنا اليها ،وبالتالي
االسراع يف اقراره ألن هذا
املشروع يعترب من اهم
االجنازات االجتماعية اليت
ميكن ان حتققها احلكومة،
وهو مشروع يفوق اذا مل
يكن يوازي مشروع انشاء
الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي».
واكد أن البحث تطرق اىل
موضوع طاولة احلوار «وانا
من موقعي ادعو هلذه
الطاولة بالتوفيق ،وكل
الناس تعرف رأيي ،وهو
انه بالطريقة اليت تعمل بها
والتأجيل ألكثر من شهر
بني اجللسة واجللسة االخرى
ال يدل على ان االمر يسري
بشكل خمتلف عما كان
عليه يوم كنا موجودين
حول الطاولة .ولكن هلذه
الطاولة اجيابيتان االوىل
اللبنانيني
االطراف
ان
الطاولة
حول
جيتمعون
القضايا
يف
للنقاش
الوطنية وال جيلسون كل
خلف مرتاسه ،والقضية
الثانية انها تدلل على وجود
مسعى حلل القضايا اخلالفية
العالقة وال مسيا موضوع
الدفاعية
االسرتاتيجية
للبنان ،وآمل ان تساعد
الظروف ليتحول احلوار
من مساجالت اىل تسهيل
اتفاق على خطة عمل وعلى
اسرتاتيجية موحدة ميكن ان
تؤمن احلصانة للبنان يف
وجه االعتداء االسرائيلي
الذي يتعرض له بصورة
دائمة».
كما التقى بري رئيس
الدولة
شورى
جملس
القاضي شكري صادر ،ثم
مفيت صور الشيخ حسن
عبد اهلل.

اجلميل يلتقي سفريي السودان والسعودية

التقى الرئيس أمني اجلميل
يف بيت الكتائب املركزي يف
الصيفي أمس االول ،سفري
السودان إدريس سليمان،
ومت خالل اللقاء البحث يف
األوضاع العامة.
وقال سليمان بعد اللقاء:
«تشرفت بلقاء الرئيس
اجلميل وأطلعته على التطورات
السودانية
الساحة
على
خصوصا يف ما يتعلق

www.ads of arabia.com.au
ترقبوا اعالناتنا

باستعداداتنا لالنتخابات اليت
ستجري يف نيسان املقبل،
واالنتخابات مهمة يف التاريخ
السوداني وسيكون هلا تأثري
كبري يف استقرار السودان
وتنميته وتقدمه ،وأطلعت من
الرئيس اجلميل على اوضاع
الساحة اللبنانية ،واطلعت
منه على قراءته لألوضاع يف
املنطقة ،وكانت جولة أفق
ممتازة».
واستقبل اجلميل الحقا السفري
السعودي علي عسريي ومت
خالل اللقاء الذي استغرق
حنو ساعة ونصف الساعة
البحث يف تطورات األوضاع
على الساحة السياسية يف
لبنان واملنطقة والعالقات
الثنائية.

كارلوس سليم أغنى األغنياء عاملياً
والوليد أالول عربياً وامليقاتيان لبنانياً

عاد رجل األعمال املكسيكي
اللبناني األصل كارلوس سليم
احللو اىل صدارة أغنى أغنياء
العامل بثروة تبلغ  53,5مليار
دوالر ،متجاوزًا بيل غيتس بـ500
مليون دوالر ،بينما حل األمري
الوليد بن طالل آل سعود أول
بني األثرياء العرب ويف املرتبة
الـ 19عامليًا بثروة تبلغ 19,4
مليار دوالر .ولبنانيًا ،تصدر بهاء
الدين احلريري مببلغ ثالثة مليارات
دوالر ،يليه رئيس الوزراء سابقًا
جنيب ميقاتي وشقيقه طه بثروة
تصل اىل  2,5ملياري دوالر لكل
منهما ،ثم يأتي رئيس الوزراء
سعد احلريري مببلغ  1,9مليار
دوالر وشقيقاه أمين وفهد مببلغ
 1,4مليار دوالر لكل منهما.
ويف مؤمتر صحايف عقده يف
نيويورك ،صرح رئيس حترير
جملة «فوربس» ستيف فوربس
بأن «العنوان الرئيسي هلذه
السنة ،اىل عناوين أخرى ،هو
أن اإلقتصاد العاملي يتعافى»،
موضحًا أن «األسواق املالية
سجلت أيضًا عودة مثرية لإلعجاب
من مستويات متدنية قبل سنة
واحدة فقط وحتديدًا يف األسواق
الناشئة» .وأضاف أن «عدد
أصحاب املليارات ارتفع من 793
السنة املاضية اىل  1011هذه
السنة ،تقريبًا عند الرقم القياسي
الذي سجل يف  ،»2008مشريًا
اىل أن الثروة اإلمجالية هلؤالء
تبلغ  3,6تريليونات دوالر
بارتفاع من مبلغ  2,4تريليوني
دوالر قبل سنة واحدة ،أي
بارتفاع تصل نسبته اىل 50
يف املئة» .وأفاد أن أصحاب
املليارات هؤالء ينتمون اىل 55
دولة .وقال إن «الرقم واحد
هو كارلوس سليم من املكسيك،
وهذه هي املرة األوىل منذ عام
 1994يتصدر شخص غري أمريكي
الئحة مليارديرية العامل .أما بيل
غيتس فحل ثانيًا ووارن بافيت
ثالثًا» .والحظ أن «السباق
بني سليم وغيتس متقارب
للغاية ،إذ يفصل بينهما مبلغ
 500مليون دوالر .وهذا يف عامل
املليارديرية متقارب» .ورأى
أن «األكثر من الرقم واحد
يتمثل يف أن آسيا تقود العودة،
إذ أن الثروة الصافية (لألثرياء)
من آسيا تضاعفت عنها يف
وأكثرية
السابقة».
السنة
أصحاب املليارات اآلسيويني
من الصني ،تليها كوريا اجلنوبية
ثم تايوان فاهلند .وأبدى اعجابه
بالتقدم املثري الذي حترزه تركيا
يف الالئحة اليت تضم هذه السنة
 28تركيًا .واكد أن «الواليات
املتحدة ال تزال تهيمن على
الئحة أغنى األغنياء على رغم أنها
ال تتقدم كما تتقدم بقية أحناء
العامل» ،مذكرًا بأنه خالل السنة
املاضية كانت نسبة األمريكيني
على الالئحة  45يف املئة أما هذه
السنة فهي  40يف املئة.
وقالت كبرية احملررين يف
«فوربس» لويزا كرول أن
عمالق اإلتصاالت مؤسس شركة
«تيليكوم» كارلوس سليم
حقق خالل العام املاضي أرباحًا
تصل اىل  18,5مليار دوالر

لتصل ثروته اىل  53,5مليارًا،
ومع ذلك مل يصل اىل الثروة
القياسية وهي  60مليار دوالر
اليت سجلت له قبل سنوات ،فيما
هبطت ثروة غيتس مؤسس شركة
«مايكروسوفت» ملياري دوالر
لتصل اىل  53مليارًا ،يليهما
مؤسس «بريكشاير هاثاواي»
األمريكي الذي ارتفعت ثروته اىل
 47مليار دوالر .وحل رجل األعمال
اهلندي موكيش آمباني رابعًا (29
مليارًا) ومواطنه الكشيمي ميتال
خامسًا ( 28,7مليارًا) .ومن
ثم السادس مؤسس شركة
«أوراكل» األمريكي لورنس
أليسون ( 28مليارًا) ،والسابع
الفرنسي برنار آرنو (27,5
مليارًا) ،والثامن الربازيلي ايك
باتيستا ( 27مليارًا) ،والتاسع
آمانشيو أورتيغا ( 25مليارًا)
والعاشر األملاني كارل آلربشت
( 23,5مليارًا).
وبني اللبنانيي األصول ،حل
جوزف
الربازيلي
املصريف
صقر يف املرتبة  64بعشرة
مليارات دوالر ،وحل مؤسس
شركة «سواتش» للساعات
السويسري نيكوال حايك يف
املرتبة  232عامليًا بثروة 3,9
والربازيلي
دوالر،
مليارات
مويسي صفرا بثروة  2,3ملياري
دوالر ،واملكسيكي ألفريدو حرب
احللو مبليار دوالر.
وبقي األمري السعودي الوليد
بن طالل يف رأس الالئحة عربيًا
ويف املرتبة التاسعة عشرة
عامليًا بثروة  19,4مليار دوالر،
يليه السعودي حممد العمودي
(عشرة مليارات) ثم الكوييت
ناصر اخلرايف ( 8,7مليارات)
فالسعودي حممد بن عيسى
اجلابر ( 7,5مليارات) ومن ثم
السعودي سليمان الراجحي (6,5
مليارات) .وجاء بعدهم املصري
ناصف ساويرس ( 5,9مليارات)
الراجحي
صاحل
والسعودي
( 5,8مليارات) واملصري أنسي
ساويرس ( 3,1مليارات) وبهاء
سويسري
املسجل
احلريري
اجلنسية (ثالثة مليارات) ورئيس
الوزراء اللبناني سابقًا جنيب
ميقاتي ( 2,5ملياري دوالر)
وشقيقه طه ( 2,5ملياري دوالر)
واملصري جنيب ساويرس (2,5
ملياري دوالر) والسعودي حممد
العيسى ( 2,4ملياري دوالر)
والسعودي عبد اهلل الراجحي (2,3
ملياري دوالر) ورئيس الوزراء
اللبناني سعد احلريري ( 1,9مليار
دوالر) والسعودي حممد الراجحي
( 1,5مليار دوالر) واملصري
مسيح ساويرس ( 1,5مليار
دوالر) وأمين احلريري املسجل
سعودي اجلنسية ( 1,4مليار
دوالر) وشقيقه اللبناني فهد
احلريري ( 1,4مليار دوالر).
من
كل
ثروات
وتراجعت
اإلماراتي عبد العزيز الغرير اىل
 3,5مليارات دوالر والسعودي
صاحل كامل اىل  2,6ملياري
دوالر واإلماراتي سيف الغرير
اىل  2,3ملياري دوالر ومواطنه
ماجد الفطيم اىل  2,1ملياري
دوالر واإلمارتي عبد اهلل الفطيم
اىل  1,1مليار دوالر.
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لبنانيات
لبنان الرمسي والشعيب والرياضي يودع شويري يف رحلته األخرية من بريوت اىل بشري

الرقيم البطريركي :ما تردد يوماً يف دعم كل مشروع يعود باخلري على وطنه
ودع لبنان الرمسي والشعيب
والرياضي رجل األعمال اللبناني
انطوان حليم شويري أمس ،يف
مأمت مهيب يف كاتدرائية مار
جرجس يف وسط العاصمة
بريوت .وترأس صالة اجلنازة
املطران روالن أبو جودة ممث ًال
بطريرك انطاكية وسائر املشرق
للموارنة الكاردينال نصر اهلل
بطرس صفري ،وعاونه رئيس
أساقفة بريوت للموارنة املطران
بولس مطر .وخدمت القداس
جوقة الرعية برئاسة األب خليل
رمحة.
وحضر اجلنازة ممثل رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
وزير الشؤون االجتماعية سليم
صايغ ،ممثل رئيس جملس
النواب نبيه بري النائب انطوان
زهرا ،ممثل رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري وزير
اإلعالم طارق مرتي ،رئيس
حزب «الكتائب» الرئيس
أمني اجلميل ،الوزيران غازي
العريضي وجان أوغاسبيان،
العميد الياس اخلوري ممث ًال
وزير الداخلية زياد بارود،
السفري البابوي يف لبنان
النواب:
كاتشيا،
غربيال
سرتيدا جعجع ،جورج عدوان،
هنري حلو ممث ًال رئيس «اللقاء
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط ،نعمة اهلل ابي نصر،
آالن عون ،مروان محادة ،عالء
الدين ترو ،فريد حبيب وفؤاد
السعد ،الوزراء السابقون:
نايلة معوض ،يوسف سالمة،
انطوان كرم ،وديع اخلازن
وجان لوي قرداحي ،النائبان
السابقان جربان طوق وباسم
السبع ،رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،العميد الياس سعادة
ممث ًال املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء أشرف ريفي،
املدير العام لوزارة اإلعالم
حسان فلحة ،نقيب احملررين
ملحم كرم ،مديرة «الوكالة
الوطنية لإلعالم» لور سليمان
صعب ،املستشار اإلعالمي
لرئيس جملس الوزراء سعد
احلريري داوود الصايغ ،مدير
مكتب الرئيس احلريري نادر
احلريري ومستشار الرئيس
احلريري هاني محود ،عميد حزب
«الكتلة الوطنية» كارلوس
اده ،املستشار اإلعالمي السابق
لرئاسة اجلمهورية رفيق شالال،
رئيس الرابطة املارونية جوزف
طربيه ،السيدة منى هراوي،
مدير «املؤسسة اللبنانية
الضاهر،
بيار
لالرسال»
رئيس مرفأ طرابلس السابق
انطوان حبيب ،رئيس مؤسسة
«مواطنون جدد» أنطوان
االحتادات
ورؤساء
صفري
واألندية الرياضية يف لبنان
وشخصيات سياسية وحزبية
ونقابية واجتماعية وثقافية
ووفود
ودينية
ورياضية
شعبية.
وحضر أيضًا املطارنة :أنطوان
نبيل حاج ،غي جنيم ،يوسف
ضرغام ،نبيل عنداري ،طانيوس
اخلوري ،شكر اهلل حرب ،يوسف

بشارة ،فرنسيس البيسري،
منصور حبيقه ،فرنسوا عيد،
مسري مظلوم ،مارون صادر،
ميشال قصارجي ،بول دحداح،
مسعان عطا اهلل ،بولس اميل
سعادة ،مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم األرثوذكس
عودة،
الياس
املطران
للروم
بريوت
مرتوبوليت
امللكيني الكاثوليك املطران
يوسف كالس ،النائب العام
املارونية
بريوت
ألبرشية
مرهج،
جوزف
املونسنيور
الكاثوليكي
املركز
رئيس
لإلعالم اخلوري عبده أبو كسم
ممث ًال رئيس اللجنة األسقفية
لوسائل اإلعالم املطران بشارة
الراعي وكهنة أبرشية بريوت
املارونية وحشد من الرياضيني
وأصدقاء الراحل وحمبيه.

الرقيم البطريركي

بعد قراءة من االجنيل للمطران
عودة ،تال املونسنيور يوسف
البطريركي،
الرقيم
طوق
مثنيًا على «إجنازات الفقيد
ونوه
وإعالميًا».
إعالنيًا
ّ
«بأياديه البيض على جمموعة
من املؤسسات الرتبوية يف
لبنان ،وعلى دور اإلسعاف
والكنائس» .وقال« :مل
يغفل يومًا عن مسقط رأسه
بشري حيث ساعد الكثريين
من التالمذة يف طلب العلم
والثقافة وساعد ذوي احلاجات
اخلاصة من بينهم الصم والبكم
واملقعدون ،وبفضل رعايته كرة
السلة تأهل لبنان لبطولة العامل
ثالث مرات يف هذه السنوات
األخرية ،وأسس شركة خاصة
تنظم بطولة حمرتفني تضم
أثين عشر فريقًا من ست دول
عربية .وهذا النشاط الدائب مل
يصرفه عن االهتمام بعائلته،
فعاش مع قرينته الفاضلة
يف وئام وربيا معًا ابنهما
وابنتهما خري تربية ،ورآهما
يؤسسان عائلتني على غرار
العائلة اليت ولدا يف كنفها،
وشدته اىل شقيقه وأشقاء
قرينته وشقيقاتها أوثق روابط
القرابة والنسب .وصرب على
ما أمل به من مرض وسلم
أمره هلل ،ومضى اليه تعاىل،
راجيًا أن يلقى لديه جزاء أعماله
املربورة».

كلمة العائلة

بعدها قدم حفيدا الفقيد سينتيا
ورايان كلمتني مؤثرتني ،ثم تال
ابن الفقيد بيار كلمة العائلة،
قال فيها« :هكذا يبدأ ابي
انطوان كلمته دائمًا ويقول
«هالقد بعرف بالنحوي» هكذا
يبدأ «الربيزيدان شويري»
كلمته».
أضاف« :أنا بيار ابنه الوحيد
من صلبه ،ولكن لدي اخوة
آخرون كثر من غري حلمه ودمه،
فكلنا والدنا انطوان تعلمنا
الكثري منه وأحبنا كثريًا وأنبنا
كثريًا ،ولكن دائمًا كان الوالد
احلنون ،فحلمه كان عائلة حيب
بعضها بعضًا وقد حتقق حلمه
وكان دائمًا والدًا حمبًا».
وتابع« :كانت له جمموعة
شركات ناجحة ،وقد حقق حلمه

ودائمًا كان والد اجلميع .كان
ٍ
بناد حيمل اسم لبنان
حلمه
يف كل الدنيا وحتقق حلمه
فكان دائمًا الوالد احلكيم.
حلمه املساهمة يف إعمار لبنان
وحتقق حلمه وكان الوالد الويف
إلعمار لبنان».
وقال« :يا والدي ،يا انطوان،
يا بريزيدان ،أكلمك بصيغة
احلاضر وليس بصيغة املاضي.
أنت حاضر معنا وبيننا ،وأنت
أبدًا لست ماضيًا ولن اشتاق
اليك ألنك يف قليب دائمًا
بصوتك ووصاياك .يا أبي
وعدي لك ،وعد االبن البار
الويف ،وأنت الذي علمتنا
الوفاء ،وعدي لك أن أتابع محل
قضاياك برموش العني ،وعدي
لك أال ننسى عظمتك ،أن
أحافظ على عائلتنا الصغرية،
أمي روز اليت بنت هذا العمر
معك صخرة فوق صخرة ،وأخيت
لينا حبيبتك اليت مل تغب حلظة
عن بالك .وعدي لك أن أحافظ
على عائلتنا الكبرية املنتشرة
يف لبنان واإلمارات والسعودية
والكويت وعمان ومصر وفرنسا
واملغرب واليابان .وعدي لك
أن احافظ على امياني بلبنان
وأن أعلم مينى وساندرا وريان
وكريم
وسينيتا
وانطوان
والكسندر ما علمتنا أياه».
وختم« :أبي ،بعد قليل
سرتتاح وتنام يف األرزات،
يف أعالي وادي القديسني مثل
النسر الذي يرتاح .أبي لقد
أحببت العمل أكثر من الكالم،
لذلك سأتوقف عن الكالم
وأقول للسماء «نيالك يا مسا
راح لعندك ابي»».
ثم تقبلت زوجة الفقيد روز
وابنته وابنه وشقيقاه والعائلة
التعازي داخل الكنيسة.
وتتقبل عائلة شويري التعازي
بفقيدها ،اليوم وغدًا يف صالون
كاتدرائية مار جرجس للموارنة ـ
بريوت من الساعة  10,00صباحًا
مساء.
حتى الساعة 7,00
ً
وكان جثمان الراحل نقل من
مستشفى «اوتيل ديو»
اىل مدرسة «احلكمة» يف
األشرفية ،ومحل النعش على
األكتاف كثر من املؤيدين
واحملبني الذين واكبوه اىل أمام
مكتبه يف طلعة العكاوي حيث
كان هناك احتفال لتوديعه وسط
إطالق املفرقعات النارية.
ولدى وصول موكب التشييع
«احلكمة»،
مدرسة
اىل
استقبله رئيس املدرسة اخلوري
عبد الساتر وكهنة املدرسة
وأساتذتها وطالبها وأعضاء
العيب نادي احلكمة ،وقرعت
أجراس كنيسة احلكمة وجوارها
املدرسة
وازدانت
حزنًا.
وجوارها بأعالم نادي احلكمة
والشرائط البيض واخلضر،
ورفعت الالفتات من أمام
املستشفى حتى املدرسة .ثم
توجه املوكب اىل كاتدرائية مار
جرجس املارونية يف الوسط
التجاري.

الرئيس احلريري

وقدم
التعازي

احلريري
الرئيس
اىل عائلة الفقيد

يف الكاتدرائية ،وكتب كلمة
يف سجل التشريفات نصت
على اآلتي« :برحيل أنطوان
شويري خيسر لبنان كبريًا من
أبنائه وعلمًا من أعالم حضارته
احلديثة ،وخيسر اإلعالم العربي
رائدًا وقائدًا ،وختسر صناعة
اإلعالم رائدًا وقائدًا ،وختسر
صناعة اإلعالم يف لبنان وكل
اإلعالم ملهمًا ومبتكرًا مبادرًا
اخلري،
سيذكرك
شجاعًا.
وتذكرك الصحافة ،ويتذكرك
لبنان .اىل جنة اخللود».

يف بشري

ونقل جثمان الفقيد اىل
كاتدرائية مار سابا يف بشري
لصالة وضع البخور حيث ووري
يف مدافن العائلة .واستوقف
النعش يف أربع حمطات يف
القضاء :عبدين ،حدث اجلبة،
حيث
وبقاعكفرا
حصرون
ُ
استقبل بنثر األرز والورود
ومن الفرق املوسيقية وأخويات
املنطقة .وانتقل بعدها موكب
اجلثمان اىل أول مدخل بشري
حيث استقبله جعجع ونواب
القضاء وفاعليات املنطقة وكل
األحبة واألصدقاء واألهل ،ومحل
النعش على األكف ُ
وأطلقت 21
طلقة تكرميية .كما ُز ّين النعش
بـ 69وردة محراء ترمز اىل عدد
سنوات عمر الفقيد ،ووزعت
على مجيع املشاركني .ورمنت
املطربة باسكال صقر صالة
«األبانا» باللغة اآلرامية.

فرنسيس
املطران
وألقى
البيسري كلمة عدد فيها مزايا
الراحل وأعماله اخلريية ،واصفًا
اياه بـ»رجل العطاء».

سرتيدا جعجع

وتقدمت عضو كتلة «القوات
ّ
اللبنانية» النائب سرتيدا
جعجع ،يف كلمة ألقتها يف
ختام صالة وضع البخور،
بأحر التعازي القلبية بامسها،
وباسم «القوات اللبنانية»،
وباسم مجيع أهالي منطقة
رجل
«خبسارة
بشري،
األعمال انطوان شويري اليت
ال تعوض» .وأعلنت باسم
«القوات اللبنانية» وبلدية
بشري واألحباء واألصدقاء عن
«إطالق اسم انطوان شويري
على شارع رئيسي يف مدينة
بشري».
وقالت« :اليوم تستقبل بشري
عظيمًا آخر مأل الدنيا وشغل
الناس ،لريتاح يف أرضها
املقدسة ،عظيمًا مل يرغب يومًا
يف منصب وشهرة وتكريم
همه كان دائمًا
ووسام ،ألن ّ
أن يرى لبنان مزدهرًا وأبناءه
يعيشون أحرارًا وكرامًا وشبابه
يضجون نشاطًا وأم ًال».
أضافت« :كيف لنا أن نبكي
أنطوان شويري الذي أعاد
البسمة والفرحة اىل اللبنانيني
يف عز املرحلة السوداء ،وزرع
مساءهم وعيونهم انتصارات
وعنفوانًا؟ لقد تركتنا باكرًا أيها
أمس احلاجة
الكبري ،وحنن يف
ّ
اىل حضورك وعطاءاتك ورؤيتك
الثاقبة .فهل يعقل أن أنسى
وننسى مجيعًا الـPRESIDENT
أنطوان شويري؟».

وتساءلت «كيف لي أن أنسى
أيها الراحل الكبري كل ما قدمته
لنا ولـ»القوات اللبنانية»
يوم اعتقل صديقك ظلمًا؟
فكنت رمز الوفاء واإلخالص
واحملبة ،صامدًا جريئًا ال
والتهويل
الصعاب
تهاب
والتهديد .حينها كلما كان
اللقاء جيمعنا ،كنت تطمئنين
وتقول لي« :طمئين احلكيم،
فاألمور ستعود اىل جماريها
مهما اشتدت الصعاب ومهما
قست الظروف علينا» .كيف
لي أن أنسى دعمك الواسع
ألبناء منطقتنا على الصعد
الرتبوية واإلمنائية والرياضية
وكم بلسمت جراحًا للمحتاجني
واملعوزين؟ .كيف لي أن أنسى
عندما أعدت للبنان ولشبابه
العنفوان والكرامة يف مالعب
العزة
عزت
الرياضة ،يوم
ّ
ّ
فرفعت اسم لبنان عاليًا؟ كيف
لي أن أنسى أنطوان شويري
صاحب النفس الكبرية األبية
الذي مل يربط عطاءاته مبنصب
أو موقع أو مكسب سياسي؟
ويوم عرض عليه مسري جعجع
أن يكون وزيرًا أبى شاكرًا
وقال أعطه لشخص آخر؟».
االنتخابات
مبرحلة
وذكرت
النيابية يف العام « 2005اليت
اعتربها شويري انتخاباته».
وقالت« :كم كان فرحك معربًا
بالفوز الساحق لـ»القوات
اللبنانية»؟ وهل أنسى يوم
خرج مسري جعجع من السجن،
كيف محلت جراحك وآالمك
وانتظرت طوي ًال يف املطار
غامرة
بسعادة
لتستقبله
والدموع يف عينيك؟».

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
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قنبلة على فندق "الديرة" الذي يرتاده أجانب يف القطاع

االحتاد األوروبي يعتقد أن يف وسعه كشف احتمال عمليات تزوير

غزة" :محاس" تفرج عن الصحايف الربيطاني وتبعده املعارضة السودانية تقرر اليوم بشأن مرشحها للرئاسة

أفرجت حكومة حركة "محاس"
املقالة يف قطاع غزة امس عن
الصحايف الربيطاني بول مارتن
بعد اعتقال دام شهر تقريبا
ألسباب أمنية ،على ما زعمت.
وقال القيادي يف "محاس"
حممود الزهار ان احلكومة قررت
االفراج عن الصحايف الربيطاني
الذي حيمل جنسية جنوب افريقيا
ايضًا اثر تدخالت من قبل عدة
اطراف ،والذي كان معتق ًال
السباب تتعلق باحلاقه اضرارًا
باالمن الفلسطيين ،الفتًا اىل
انه رغم االفراج عنه اال انه غري
مرغوب يف وجوده يف مجيع
االراضي الفلسطينية وليس
فقط يف قطاع غزة.
وكان وكيل وزارة اخلارجية
يف حكومة "محاس" املقالة
امحد يوسف كشف ان "احلكومة
استجابت ملناشدات واتصاالت
دولية قام بها اعالميون
وسياسيون اجانب لالفراج عن
الصحايف مارتن" ،مبينا انه مت
االفراج عنه وترحيله "كشخص
غري مرغوب به يف غزة".
وتابع يوسف" :نظرا لكثرة
واالتصاالت
املناشدات
والرسائل الدولية من شخصيات
بريطانية ودولية مثل القس
اجلنوب افريقي ديزموند توتو
واللورد الربيطاني ديفيد ستيل
وصلت اىل رئيس احلكومة
املقالة امساعيل هنية مت االفراج
عن الصحايف مارتني رغم ان
فرتة اعتقاله كانت ستدوم ملدة
اطول بهدف استكمال التحقيقات
معه" ،مبينا ان قنصلية جنوب
افريقيا تواصلت مع بعض
قيادات "محاس" بهدف االفراج
عن الصحايف مارتن.
وحول ظروف اعتقال مارتن،
اوضح يوسف ان اعتقاله جاء
على خلفيات امنية حيث هناك
اعرتافات من احد املتعاملني.
وشدد يوسف ان احلكومة
املقالة تعاطت مع ملف اعتقال
الصحايف مارتن وفق القانون
حيث حفظت حقوقه ومسحت
لوفد من القنصلية الربيطانية
بزيارته باالضافة اىل توفري حمام
له ولقائه اكثر من مرة بوفد من
مكتب القنصل الربيطاني ،مؤكدا

ان احلكومة املقالة بافراجها عن
الصحايف بول مارتن قدمت بادرة
حسن نية لالطراف الدولية برغم
االدعاءات اليت تدينه وتوجب
اطالة مدة اعتقاله.
وكانت النيابة العامة يف احلكومة
املقالة بغزة ،أصدرت قرارا
بإيقاف بول مارتن ملدة 15
يوما على ذمة التحقيق وقامت
بتمديدها يف وقت الحق اىل 15
يوما اخرى الستكمال التحقيق
معه على خلفية امنية ادىل بها
احد املتهمني.
وأكد الناطق باسم وزارة
الداخلية يف احلكومة املقالة
إيهاب الغصني يف وقت سابق
أن النيابة العامة يف احلكومة
املقالة بغزة ،أصدرت قرارا
بإيقاف الصحايف الربيطاني بعد
دخول غزة بيوم واحد فقط.
وأوضح الغصني حينها أن
توقيف مارتن جاء على خلفية
اعرتافات أدىل بها أحد املتهمني
لدى النيابة العامة ،دون أن
يعطي مزيدا من اإليضاحات حول
تلك االعرتافات.
وتابع الغصني أنه مت التعامل مع
الصحايف "مارتن" وفق األصول
القانونية ،وقام ممثل القنصلية
الربيطانية بزيارته وسلمه قائمة
بأمساء حمامني الختيار احملامي
الذي سيكون معه يف اجللسات.
وغادر موكب ديبلوماسي كان
يقل مارتن يف وقت الحق ظهر
أمس متجها إىل اسرائيل .وقال
شرحبيل الزعيم ،حمامي الصحايف
الربيطاني ،إنه أكد على براءته
طوال فرتة احتجازه وأصر على

أنه كان صحافيا حسن النية يعد
ملوضوعات صحافية.
مسلحون
ألقى
ذلك
اىل
جمهولون أمس قنبلة يدوية على
فندق "الديرة" غرب مدينة غزة
الذي يغص عادة بالصحافيني
األجانب ،من دون أن يؤدي
ذلك إىل وقوع إصابات .وقال
شهود إن انفجارًا وقع قرب جدار
للفندق يرتفع حنو مرت واحد فقط
قبالة البحر مباشرة ،ويفصل
تراس الفندق عن الشاطئ.
وتابع الشهود أن االنفجار وقع
يف وقت كان حراس الفندق
يقفون أمام مدخله من اجلهة
الشرقية ،وبينما كان مير على
الشاطئ قبالة الفندق رجالن من
الشرطة البحرية ،اختفى أحدهما
يف مكان ما على الشاطئ ،فيما
أبدى الثاني يف شكل الفت
عدم اكرتاثه لدى مساعه صوت
االنفجار.
وأشاروا إىل أن عشرات آخرين
من رجال الشرطة البحرية كانوا
ميارسون تدريبات رياضية على
الرمال الناعمة على بعد حنو 100
مرت من الفندق.
ولفتوا إىل أن الصحافيني
والزوار األجانب مل يكونوا نزلوا
بعد اىل تراس الفندق لتناول
طعام اإلفطار كما جرت العادة،
وأن الشرطة اليت حضرت على
الفور اعتقلت ثالثة شبان
تواجدوا على الشاطئ.
لكن مصدرًا يف الداخلية املقالة
قال إن الشرطة اعتقلت شخصًا
واحدًا فقط يشتبه بإلقائه
القنبلة.
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قال الصادق املهدى زعيم حزب
األمة السودانى إن مرشحى
أحزاب املعارضة النتخابات
الرئاسة السودانية املقررة
يف نيسان (أبريل) املقبل
سيجتمعون اليوم للتوافق على
برنامج موحد خلوض املعركة
االنتخابية يقوم على تنظيم
املصاحل املشرتكة فى مواجهة
املؤمتر الوطين الذي يتزعمه
الرئيس عمر البشري.
وأملح املهدي ،فى تصرحيات
صحافية امس ،إىل إمكانية
اتفاق أحزاب املعارضة على
مرشح واحد تؤيده مجيع
أحزاب املعارضة فى املعركة
االنتخابية املقبلة ضد مرشح
احلزب الوطنى الرئيس البشري
ما مساه (بالتكوين اجلديد
املنبثق من حتالف جوبا) على
مرشح واحد.
وأكد املهدي أن اجتماع الغد
يهدف لالتفاق على رؤى
مستقبلية خلوض االنتخابات
واالتفاق أيضا على موقف
موحد يقوم على مراعاة
املصاحل املشرتكة بني األحزاب
السياسية اليت توافقت على
مرشحيها للرئاسة.
وأوضح أن التكوين اجلديد
أنهى اجتماع الثالثاء املاضي
ناقش خالله اخلطوط العريضة
التى ينتظر حسمها يف
االجتماع املقبل ،مشريا إىل
أن املعارضة ستحدد موقفها
النهائي من االنتخابات بعد
تسلم رد مفوضية االنتخابات
على مذكرتها االحتجاجية اليت
تقدمت بها منذ أيام وأوردت
فيها بعض املالحظات.
ورشحت أنباء غري مؤكدة عن
مشاركة زعيم احلزب االحتادي
األصل حممد عثمان املريغين
يف اجتماع مرشحي املعارضة
املقبل الذي مل يشارك من
قبل يف النشاطات السابقة
لتحالف جوبا.
وكان التحالف أعلن عن نيته
خوض انتخابات الرئاسة مبرشح
واحد ،وقالت مصادر حينها إنها

اتفقت على ترشيح املهدى إال
أنه مت تكذيب اخلرب من أكثر من
حزب عضو بالتحالف.
يف العملية االنتخابية ايضا،
اعترب مراقبو االحتاد االوروبي
امس ان يف وسعهم كشف
احتمال حصول عمليات تزوير
يف االنتخابات السودانية.
وتشتمل بعثة االحتاد االوروبي
على  138مراقبا ،سيصل منهم
 58او وصلوا اىل السودان
وسيصل  80آخرون قبل
االنتخابات ملواكبة العملية
االنتخابية يف كل احناء
السودان ،الذي تبلغ مساحته
 2.5مليوني مرت مكعب ومؤلف
من  25والية ويضم  26الفا
و 500قلم اقرتاع.
وقالت رئيسة مراقيب االحتاد
االوروبي فريونيك دو كيسري:
"من الواضح اننا ال نستطيع
تفقد كل قلم اقرتاع على
حدة ،سنتفقد مناذج منها
( )...وسنستخلص النتائج
من تقارير مراقبينا ومن
االجتاهات يف خمتلف املناطق
ومن املعطيات".
واضافت يف مؤمتر صحايف
عقدته يف اخلرطوم امس،
"نثق خبالصاتنا (املستقبلية)
من وجهة نظر احصائية".
يف سياق اخر ،جاء يف تقرير
لوكالة اغاثة نروجيية امس ان
منطقة جنوب السودان شبه
املستقلة اليت تعاني من اجلوع
ومعارك قبلية ستتعرض ملوقف
انساني متدهور هذا العام.
وقال جملس الالجئني النروجيي
ان على اجملتمع الدولي ان
يضمن تطبيق اتفاق السالم
بني الشمال واجلنوب بنجاح
لكن عليه ايضا ان يدعم
حكومة جنوب السودان لتفادي
املزيد من اراقة الدماء يف
حالة استقالل الشطر اجلنوبي
من السودان.
وجاء يف تقرير اجمللس
النروجيي "النزوح واالحتياجات
االنسانية ستستمر يف الزيادة
بشكل كبري عام  2010نتيجة

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

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

Interior Fix out Specialist

www.harmony.gov.au

Gem Carpentry& Joinery
Lic: 212069c
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للصراعات بني اجلنوبيني
أنفسهم" .وأضاف "جيب
على الفور زيادة القدرة على
التعامل مع حاالت الطواريء
خصوصا يف املناطق اليت
تشهد صراعات وتدهورا لالمن
الغذائي وأيضا يف املناطق
االكثر عرضة من الناحية
التارخيية لتجدد القتال بني
الشمال واجلنوب".
اجملتمع
اجمللس
وطالب
مساعدة
خبالف
الدولي
الشمال واجلنوب على ختطي
العقبات اليت تقف يف طريق
اتفاق السالم بالتعامل بشكل
منفصل مع الصراعات القبلية
بني اجلنوبيني.
وقال حمللون ان أكثر من
 2500شخص لقوا حتفهم
العام املاضي يف اجلنوب
خالل معارك بني قبائل عرقية
خمتلفة.
أمنيا ،قالت مجاعة مناهضة
لعمليات االبادة اجلماعية يف
تقرير ان متمردي أوغندا
املعروفني بتشويه ضحاياهم
وخطف االطفال وجدوا مالذا
آمنا يف منطقة دارفور بغرب
السودان وهو ما نفته اخلرطوم
واعتربته كذبة.
وأفاد تقرير مجاعة "إناف
بروجكت" ومقرها واشنطن بأن
فرقة من منظمة جيش الرب
للمقاومة "جلأت إىل مناطق يف
جنوب دارفور بالسودان تسيطر
عليها حكومة السودان".
وجاء يف التقرير أن "احتمال
إحياء التعاون بني جوزيف
كوني زعيم جيش الرب
للمقاومة والرئيس السوداني
عمر (حسن) البشري ...جيب أن
ينذر صناع السياسة ويتطلب
حتقيقا وردا دوليا عاجال".
والبشري وكوني مطلوبان لدى
احملكمة اجلنائية الدولية يف
الهاي إلتهامات بارتكاب جرائم
حرب وجرائم ضد االنسانية.
برندرجاست،
جون
وقال
املسؤول السابق يف وزارة
اخلارجية االمريكية ،والذي
ساعد يف تأسيس "إناف
بروجكت" إن " الدور الرئيسي
الذي لعبه النظام يف اخلرطوم
يف احلرب خالل فرتة حكمه
اليت استمرت  21عاما كان هو
دعم امليليشيات املغرية مثل
اجلنجويد واملرحلني وجيش
الرب للمقاومة".
وأضاف "والنه ال يواجه تبعات
هلذه الطريقة املدمرة يف احلكم
فإن توفري هذا النظام ملالذ
آمن جليش الرب للمقاومة مرة
أخرى أمر ال يثري الدهشة".
ووصف عبد احملمود عبد احلليم
سفري السودان يف االمم
املتحدة التقرير بأنه اختالق ال
أساس له من الصحة.
وقال لوكالة "رويرتز" إن
برندرجاست الذي يقول عن
نفسه إنه خبري يف شؤون
السودان حياول هو ومجاعة
"إناف بروجكت" استغالل ما
تبقى من وقت لنشر مزاعمهم
قبل أن يصل "قطار السالم
الواثق" إىل مقصده.
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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
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اسرتاليــات

أظهر برودة جتاه خطة راد االسيوية

الرئيس االندونيسي يتعهد باالستمرار يف حماربة االرهاب

االندونيسي
الرئيس
وعد
سوسيلو بامبانغ يودهويونو
ضد
«مستمرة»
مبعركة
االرهاب وسجن مهربي البشر.
ففي اليوم نفسه الذي مت
فيه اعرتاض السفينة االحدى
والعشرين لطاليب اللجوء يف
مشال اسرتاليا اعلن الرئيس
جلسة
امام
االندونيسي
مشرتكة للربملان االسرتالي
ان برملان بالده سيقر قوانني
حبدود نهاية العام احلالي
تقضي بسجن مهربي البشر
ملدة اقصاها  5سنوات.
ورغم ان بعض املسؤولني
االسرتاليني قد ينظرون اىل
هذه العقوبة على انها غري
كافية فان هذا التعهد للرئيس
االندونيسي يعد اخرتاقا كبريا
بعد سنوات من التماس
السلطات االسرتالية اندونيسيا
للقيام بذلك.
وكان الرئيس االندونيسي
سوسيلو بامنانغ يودهويونو
اخرب رئيس الوزراء االسرتالي
ان من غري احملتمل ان تدعم
بالده سعي السيد راد جملتمع
اسيا باسيفيكيك جديد حيث
ترى جاكرتا ان الرابطة احلالية
لشعوب جنوب شرق اسيا هلا
االولوية.

*الرئيس االندونيسي سوسيلو بامبانغ*

وكان قد ناقش السيد راد
هذه اخلطة يف اتصال هاتفي
ليل
يودهويونو
بالدكتور
االحد.
يودهويونو
الدكتور
وقال
للسيد راد ان هذه اخلطة هي
فكرة مثرية لالستكشاف غري
انه رأى ان اولوية سياسة
جاكرتا اخلارجية ترتكز بدل ذلك
على تقوية مجعية دول جنوب
شرق اسيا.
وكان قد وصل الدكتور

يودهويونو اىل كانربا االربعاء
يف ويارة رمسية ملدة ثالثة
ايام القى خالهلا خطابا يف
جلسة مشرتكة يف الربملان يوم
االربعاء ليكون بذلك الرئيس
الذي
االول
االندونيسي
يتحدث يف الربملان االسرتالي.
وقد تضمنت زيارة الدكتور
يودهويونو حمادثات رمسية
لتحسني التعاون بني كانربا
وجاكرتا وخاصة يف مسألة
تهريب البشر.

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...

كينيلي تربط اخلطة الضريبية بالصحة

سوف ترفض حكومة والية
نيو ساوث ويلز التوقيع
على اي رزمة مقرتحة من
احلكومة الفيدرالية قبل
ان تتاح هلا الفرصة لالخذ
في االعتبار مراجعة هنري
الضريبية.
فقد صرحت رئيسة والية نيو
ساوث ويلز كريستينا كينيلي
«االسرتاليان»
للزميلة
بانها تريد كامل تفاصيل
االصالح الضرييب املقرتح
قبل املوافقة على اقرتاح
كيفن راد باالستيالء على
 %30من وصوالت ضريبية
(جي
واخلدمات
السلع
اس تي) التابعة للواليات
لتمويل السيطرة الفيدرالية
على املستشفيات العامة
وقالت االنسة كينيلي :رمبا
سيقومون يتغيري اخر على
النظام الضرييب هذا العام.
والية
رئيسة
واضافت
نيو ساوث ويلز تقول:
«نريد ان نفهم ما هذه
(االصالحات) قبل ان نوقع
على اي شيء او نوجه
ثلث مردودنا من ضريبة
السلع واخلدمات اىل حقيبة
واحدة».
وكان رئيس الوزراء قد
اعلن االسبوع املاضي انه
اذا مل توافق الواليات على
خطته فانه سوف جيري
استفتاء على اخلطة اثناء او

امام
اقناع
على
الشهر
جملس

*كريستينا كينيلي*

قبل االنتخابات املقبلة.
وسوف يزيد موقف االنسة

كينيلي التعقيدات
حماولة السيد راد
الواليات باملوافقة
اصالحاته املقرتحة
املقبل خالل اجتماع
احلكومات.
واخرب وزير اخلزانة واين
الثالثاء
الربملان
سوان
انه سوف يصدر املراحعة
هنري
كني
(مراجعة
الضريبية)قبل نهاية هذا
العام.
اال ان رئيس الوزراء كيفن
راد كان قد رفض االسبوع
املاضي االلتزام باصدارها
قبل االنتخابات.

اتهام ابن النائب جون
اكوالينا باعتداء جنسي

اتهم جريميي اكوالينا البالغ من العمر  25عاما وهو ابن نائب نيو
ساوث ويلز العمالي جون اكوالينا ،خبمسة تهم باالعتداء اجلنسي.
وكان جريميي قد اتهم مبهامجة امرأة تبلغ من العمر  22عاما كما
انه امتهم باالعتداء اجلنسي وفعل البذائة.
وقد القي القبض على جريميي يف منزله الواقع يف راالي باالس
يف غرب سيدني بعد ان ابلغت املرأة اليت هومجت يف منتزه قرب
منزله الشرطة عنه.
وكان جريميي قد قدم كفالة مشروطة وسيمثل اما حمكمة بينرث
احمللية يف  29اذار اجلاري.
اكدت ان جريميي اكوالينا
الناطقة باسم عضو الربملان جون اكوالينا ّ
قد واجه تهما جرمية ولكنها قالت ان والده جون اكوالينا لن يدلي
باي تعليق اخر.

C G M Steelwork

÷<›ÁÈﬂπ˜]Ê<ÇËÇ£]<Ÿ^€¬_<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä
÷◊<‘Èe^fç<‡⁄<ÌËÖ^rj÷]<ƒËÖ^éπ]Ê<Ÿá^ﬂ€
<ÌÈﬂe˙÷<ÌËÇËÇu<ÖÁäqÊ<‡Ëàe]ÖÅÊ<h]Áe_Ê

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

@“Ï‹»æa@Ô‹jí@á�Óè€bi@ﬁÏ‹ómg
@ÚÓ„b™@Ò7»èm@Û‹«@aÏ‹ózn€

NNÚ‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
@Ú»Ìãé@ÚﬂáÇ
@›‡»€a@¿@Úﬂb‘négÎ
13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
)Mobile: 0414 369 848 - Factory: (02
9681 7188 - Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au
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اسرتاليــات

النقابات تدفع لشركة خاصة لتجنيد االف االعضاء يف مواقع العمل يا حاملي تأشرية الطالب – افرحوا و تهللوا لفحوى القانون اجلديد

تقوم النقابات بالدفع لشركة
خاصة لتجنيد االف االعضاء
يف مواقع العمل من ضمنها
املدارس وذلك مبوجب خطة
معقدة تعرضت لالنتقاد من
قبل مسؤولني بارزين.
فلدى شركة Work Partners
اليت يديرها الناشط السابق
يف حزب العمال ستيوارت
ماكجيل .قوة عاملة مؤلفة
من  90مستخدما حسب
عقود القانون العام حيث
ّ
جندت اعضاء جددا نيابة عن
النقابات ومن ضمنها فروع
والية فيكتوريا لنقابة التعليم
القطاع
ونقابة
االسرتالية
االجتماعي والقطاع العام.
فقد كشف سكرتري نقابة
براين
االسرتالية
التعليم
هاندرسون عن ان نقابته تدفع

 500دوالر لكل عضو جديد
اخنرط يف اليد العاملة من قبل
هذه الشركة اخلاصة (Work
.)Partners
وقد جندت الشركة  7االف
عضو جدد من املدارس
حضانة
ومراكز
واملعاهد
االطفال.
وقال رئيس نقابة االتصاالت
الكهربائبة واالدوات الصحية
يف اسرتاليا اد هيوسيك ان
نقابته دفعت للشركة (Work
 )Partnersلتجنيد اعضاء يف
تلسرتا وبريد اسرتاليا.
وقد وجه بعض مسؤولي
النقابات االنتقاد للنقابات
للتعاقد من خارج خدمة
التوظيف التقليدية.
فمن خالل دفع رسم لكل
عضو تتخلى النقابات عمليا

La promenade

مأكوالت غربية وشرقية
اشهر االطباق البحرية
جلسة "عا املي" رومنطقية
Shop 2100-82/ Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808 3533
Fax: 9808 3544
E: contact@lapromenade.com.au
W: lapromenade.com.au

السنة االوىل عن املستحقات
املتوجبة للنقابة وتأمل ان
يبقى االعضاء اجلدد اكثر من
 12شهرا.
وقد تسبب استخدام هذه
الشركة بنقاشات حادة بني
النقابات حيث تتنافس لتجنيد
اعضاء جدد.
وهذه املسألة هي على جدول
االعمال يف اجتماع احتاد
يوم
االسرتالية
النقابات
اجلمعة(امس).
وقال السكرتري الوطين لنقابة
العمال االسرتاليني بول هويز
انه كان قد اعرتض على
استخدام شركة وورك بارتنرز
قائال« :حنن ال نستعملها».
وقال مسؤولون اخرون ان
اسرتاتيجية التجنيد كانت ذات
منظر سيئ.
وكان السيد ماكجيل املوظف
السيناتور
لدى
السابق
العمالي يف نيو ساوث ويلز
دوغ كامريون قد دار حوله
خالف سريع يف العام 2008
عندما ّ
جند اعضاء يف حزب
العمال يف بلوماونتنز يف غرب
اسرتاليا.
وقال السيد ماكجيل الثالثاء
ان وورك بارتنرز تقدم خدمات
اختصاصية حيث
ّ
جتند اعضاء
نيابة عن النقابات الدخول
مواقع العمل وبيع فوائد
ومنافع االنتساب للنقابات
للمستخدمني.

عزيزي القارئ -يف  2آذار
 ،2010أصدر القاضي بوكنان
ّ
 ،حكمًا يف
قضييت السيد «
حسني» والسيدة « مو»
يقر به األمور املبينة أدناه:
ّ
 -1قبول الطلبني املقدمني
من السيد حسني و السيدة
مو الستئناف احلكم البدائي
احملكمة
عن
الصادر
سابقا والذي
الفيدرالية
يؤكد إلغاء تأشرية الطالب
العائدة هلم تلقائي ا وذلك
بعدم التزامهم بإشعار رقم
 20الذي أرسل هلم من قبل
معهد الدراسة.
 -2التأكيد بأن التأشريات
العائدة للسيد حسني و
السيدة مو مل تلغى تلقائيًا
وأنها سارية املفعول.
القانون
فحوى
هو
ما
القديم؟
مل حيدد القانون القديم أي
بند يؤكد أو يدل على الشرط
العائد لتأشرية الطالب والذي
مل يلتزم به  -مبعنى آخر مل
يؤكد القديم اجلديد فحوى
الشرط الذي مل يلتزم به
الطالب والعائد لتأشريته.
ما هو إشعار رقم 20؟
هو إشعار يرسل من قبل
املعهد الدراسي للطالب
مبوجب بند  137من قانون
اهلجرة لعام  1958ينذره فيه
بأنه مل يلتزم بشرط عائد
لتأشريته – على الطالب أن

*بهية ابو امحد*

يرد على اإلشعار يف مدة
أقصاها  28يومًا وبشكل خطي
يشرح أو يعطي األسباب اليت
منعته من األلتزام بشروط
التأشرية العائدة له.
ماذا لو مل يلتزم الطالب
بالرد على اإلشعار؟
يف هكذا حالة تلغى تأشريته
بشكل تلقائي.
ماذا عن فحوى قانون خدمات
الدراسة للطالب األجانب لعام
 2000؟
يقر هذا القانون بأنه جيب
على إشعار رقم  20بأن
يشري اىل الشرط الذي خرقه
الطالب والذي مل يلتزم به.
مبعنى آخر جيب أن يكون هناك
تشريعات تقر أو حتدد هوية
أو فحوى الشروط العائدة
لتأشرية الطالب واليت مل
يلتزم بهم واملذكورين يف
اإلشعار املذكور.
من اجلدير التنبه بأنه يف
أيلول  ،2008وجهت إنذارات

للحكومة االسرتالية تفيد
بأن هناك نواقص كثرية
املتعلقة
التشريعات
يف
بقانون اهلجرة واليت تقر
بإلغاء تأشرية الطالب بشكل
تلقائي .يف  17كانون
أول  2009أقدمت احلكومة
تصحيح
على
االسرتالية
وتعديل التشريعات املذكورة
لكنها مل تقر أية تشريعات
حتدد أو تشري اىل الشرط
الذي مل يلتزم به الطالب و
املذكور يف إشعار رقم .20
ما هو تأثري حكم القاضي
بوكنان؟
هلذا احلكم تأثري إجيابي حبيث
أن كل تأشرية ألغيت بشكل
تلقائي يف فرتة ما بني 1
حزيران  2007و  17كانون
أول  2009على أساس أن
الطالب مل يلتزم بإشعار رقم
 20فهي ألغيت بطريق اخلطأ
وإن القرار الصادر بإلغائها
هو باطل وغري قانوني.
إذا -يا عزيزي الطالب -إذا
ألغيت تأشريتك بشكل تلقائي
ما بني فرتة  1حزيران 2007
و  17كانون أول  2009فان
احلكم بإلغائها هو غري قانوني
و باطل .فما عليك إال أن
تتقرب بدائرة اهلجرة و تطلب
منهم بأن مينحوك التأشرية
جمددًا و ذلك مبوجب احلكم
الصادر يف قضييت السيد
حسني و السيدة مو.

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

ÂiçÌãi@¿@ÊÏn‹ﬂbÁ@Ú‘�‰ﬂ@¿@7Ëì€a@ÚÌãzj€a@p¸Ï◊dæa@·»�ﬂ

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

Page 12

12 صفحة

2010  آذار13 السبت

Saturday 13 March 2010

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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مقاالت

بيت أمن الدولة من كريستال
التعيينات األمنية على نار حامية .رغم ذلك ،فإن
املديرية العامة ألمن الدولة ليست حمط أنظار األطراف
السياسية مباشرة .وقد يكون ذلك سبب بقائها
يف الظل ،وأن تصرف أمواهلا على الكماليات ،فيما
قطاع األمن يف لبنان حباجة إىل كل لرية يف مكانها
الصحيح
يسعى املدير العام بالوكالة ألمن الدولة ،العميد إلياس
كعيكاتي ،إىل احلصول على ترقية تسمح له بالبقاء يف
منصبه مدة عام إضايف .فهو سيحال على التقاعد قبل
نهاية الشهر اجلاري .لكن مسعاه يصطدم بواقع صعب
يعيشه اجلهاز الذي يديره .فمنذ وصول كعيكاتي إىل
املديرية اليت يرتاجع دورها األمين،
تسجل خمالفات
ّ
عدة .وهذه املخالفات
تطوع عدد من الضباط الكبار
ّ
يف املديرية لتوثيقها يف تقرير قدموه إىل املسؤولني
الرمسيني املعنيني ،وقد أرفقوه بعدد من الوثائق اليت
تثبت كالمهم.
يبدأ التقرير الذي حصلت «األخبار» على نسخة منه،
من النفقات السرية .فهذه النفقات ،البالغة  57مليون
لرية شهريًا ،هدفها األصلي متويل شبكات املخربين
التابعني للمديرية .لكن االطالع على كيفية صرف هذه
النفقات يظهر أشكا ً
ال يف املسار الذي تسلكه .فبحسب
ّ
أمنيني خيدمون يف اجلهاز ،يسلم املدير العام كل رئيس
مديرية إقليمية ( 5مديريات تتوزع على احملافظات) مبلغ
مليوني لرية شهريًا يف حد أقصى .إضافة إىل ذلك،
يسلم ما جمموعه حنو  7ماليني لرية لبنانية شهريًا لعدد
من العاملني يف الشعب واملديريات املركزية األخرى.
عملية حسابية بسيطة تؤدي إىل النتيجة اآلتيةُ :يبقي
املدير يف تصرفه  40مليون لرية لبنانية شهريًا .عملية
حسابية إضافية تظهر أن املبلغ الذي وضعه كعيكاتي
بتصرفه منذ وصوله إىل املديرية يف عام 53( 2005
شهرًا) يزيد على مليارين ومئة مليون لرية لبنانية.
وحيدد التقرير الوجهة النهائية لكل ما يبقى يف عهدة
املدير العام ،إال أن «األخبار» تتحفظ على ذكره
لعدم وجود وثائق دامغة .علمًا بأن مثة حاجة لوضع
أصول لضمان الشفافية مبا يتصل بالنفقات السرية
لألجهزة األمنية كلها.
بعد النفقات السرية ،ينتقل تقرير ضباط أمن الدولة
إىل قسائم احملروقات .فإضافة إىل ختصيص نفسه
وأسرته بعشر سيارات من املديرية ،يتصرف املدير
العام شهريًا بنحو  650قسيمة حمروقات ( 20ليرتًا
للواحدة) ،من دون معرفة مصريها النهائي (أكثر
من  19مليون لرية شهريًا) .بعد احملروقات ،يأتي
دور املساعدات املرضية .يقدم املدير العام ،على
حنو شبه شهري ،مساعدة مرضية خاصة تراوح بني 4
ماليني لرية لبنانية و 6ماليني .أما والده ،فخصص له
مساعدة شهرية بقيمة 500
دوالر أمريكي من حساب
املديرية،
ابتداء من بداية
ً
عام ( 2008مبوجب القرار
الصادر عن جلنة التحقيق
يف
للضباط
الصحي
املديرية يوم ،2008/2/27
الذي حيمل الرقم 511/14
وقد ألغي هذا القرار يف
األشهر املاضية).
عدد كبري من الفواتري
أرفقه ضباط أمن الدولة
بتقريرهم .وأول ما تظهره
هذه الفواتري اليت تسدد
قيمتها املديرية العامة
من أموال اللبنانيني هو
الرغبة بشراء الكريستال.
وي َ
كتب على هذه الفواتري
ُ
أن قيمتها هي «مثن
هدايا لزوم املديرية»،
تسددها نقدًا (من حساب

حسن عليق

ال صلة له حبساب املصاريف السرية).
اهلدايا كثرية .تبدأ من  BOMBONIEREومنفضة سجائر
(سعر الواحدة منها  375ألف لرية) ،لتصل إىل «طقم
كريستال» مثنه مليونان وسبعمئة ألف لرية لبنانية،
ي ّل
مرورًا بفاز كريستال ( 550ألف لرية) .وعندما مُ َ
من الكريستالُ ،ينتقل إىل متاثيل الربونز .ولألمانة،
فإن املؤسسات اليت تشرتي املديرية منها هذه
«اهلدايا» ،متنحها حسمًا على الثمن يصل إىل حنو
 25يف املئة يف بعض األحيان .والالفت يف عدد كبري
من هذه الفواتري أنها غري مؤرخة ،وأن قيمة كل منها
تقل عن  3ماليني لرية لبنانية .ويلحظ أن الفواتري اليت
تقل عن هذه القيمة ال ختضع لرقابة مالية مسبقة.
هذا بالنسبة إىل الفواتري غري املؤرخة .أما الفواتري
املؤرخة ،فتظهر بدورها سخاء املدير العام ،من مال
الدولة طبعًا .واملديرية اليت تثري الشفقة بسبب حمدودية
إنتاجها األمين ،ال يبخل املدير على كمالياتها.
لنأخذ مث ًال ثالثة أيام من شهر أيلول  .2009يوم
 ،2009/9/15اشرتت املديرية من إحدى املؤسسات
التجارية لوحتني («تابلو رسم» حبسب الفاتورة
اليت حتمل الرقم  )2089مثنهما مليون ومئتان
ومخسة وأربعون ألف لرية .يف اليوم التالي ،اشرتت
املديرية مصباحني كهربائيني يستخدمان على املكتب
( )Lampadaireوصل سعرهما إىل  1.210.000لرية
لبنانية ،حبسب الفاتورة اليت حتمل الرقم ( 2092من
املؤسسة ذاتها) .ويف اليوم الذي تاله ،اشرتت
املديرية مصباحني (ملبدير هالوجني ،حبسب الفاتورة
اليت حتمل الرقم  ،)2095سعرهما .1.155.000
وبعد  3أشهر ،اشرتت املديرية «فاز كريستال عدد
 »2مبا يزيد على مليون
ومئيت ألف لرية ،مبوجب
الفاتورة الرقم 2189
(صادرة عن املؤسسة
يوم
ذاتها
التجارية
 .)2009/12/5بعد يومني،
اشرتت املديرية لوحتني،
اليت
الفاتورة
مبوجب
حتمل الرقم  2191واليت
تبلغ قيمتها 1.760.000
لرية .ويف اليوم التالي،
من
املديرية
اشرتت
املؤسسة ذاتها  4منافض
كريستال ،مبوجب فاتورة
حتمل الرقم  .2194ويوم
اشرتت
،2009/12/10
املديرية فاز (عدد )2

بثمن يفوق مبلغ  1000دوالر أمريكي (من مؤسسة
أخرى مبوجب فاتورة حتمل الرقم  .)1وأمثلة اهلدايا
واملشرتيات «الغريبة» كثرية .فقد جتد بني الفواتري
واحدة بدل تسديد مثن كتب لألطفال أو كتاب عن
األطباق الشهية ،وأخرى مثن زجاجات عطر نسائية.
والصرف على الكماليات ال يقتصر على شراء ما ال
حتتاج إليه املديرية ،أو ما يقدمه املدير العام من
«هدايا» ،بل يتعداه إىل املآدب اليت يقيمها .وهذه
وتريتها مرتفعة ،حتت بند «غداء عمل» ،أو «عشاء
عمل».
وتظهر الفواتري (تلك اليت متكنت «األخبار» من
االطالع عليها فحسب) أن معدل املآدب اليت يقيمها
املدير العام يبلغ اثنني أسبوعيًا على األقل .على سبيل
املثال ،يف أول أسبوعني من شهر شباط املاضي،
سددت املديرية بدل غداء عمل  4مرات ،كان آخرها
سداد قيمة فاتورة صادرة عن أحد مطاعم منطقة فقرا،
بدل مأدبة أقيمت يوم عيد العشاق ،تزيد قيمتها على
 900ألف لرية .ويف بعض األحيان ،جتد فاتورتني
صادرتني عن مطعمني يف اليوم ذاته ،وجزء كبري من
هذه الفواتري تزيد قيمة الواحدة منه على مليون لرية
لبنانية.
كل ما ذكر هو أمثلة على ما يرد يف التقرير الذي
نظمه ضباط من املديرية العامة ألمن الدولة ،والذي
يتضمن تفاصيل خمالفات إدارية وقانونية يف عمل
املديرية طوال السنوات األربع املاضية ،سواء أكان
يف الرتقيات أم يف منح قدم الرتقية أو التشكيالت أو
يف احرتام الرتاتبية اإلدارية أو يف إرسال الضباط إىل
اخلارج إلجراء دورات تدريبية.

ϡήϛβϴϛήγϲϣϼϋϻϑήθΘϳ
ϪΑΎΘϛϊϴϗϮΗϞϔΣέϮπΣϰϟϢϜΗϮϋΪΑ

""ϥΎϨΒϟΔϴϧΎϨΒϟ -έΎϴΘϟϊϣϲΘΑήΠΗ
ΔϳήϜϓϭ ΔϴϋΎϤΘΟϭΔϴϨσϭΕέΎΘΨϣ

˯ΎδϣΔόΑΎδϟΔϋΎδϟ 2010ϥΎδϴϧ 11ΪΣϷ
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مناسبات

زيارة الوزير يوسف سعادة ملكتب التيار الوطين احلر يف سيدني

*ريتشارد طنوس يلقي كلمة ويبدو سعادة وخوري وفرجني*

استضاف مكتب التيار الوطين احلر يف سيدني معالي الوزير
يوسف سعادة يرافقه مسؤول االنتشار جواد خوري ووفد من
تيار املردة .وقد ألقى رئيس التيار يف سيدني ايلي فرجني
كلمة رحب فيها بالوزير سعادة وباملسؤول خوري يف مركز التيار.
ثم ألقى كلمة التيار نائب الرئيس ريتشارد طنوس جاء فيها:
حضرة معالي وزير الدولة يوسف سعادة بامسي وباسم الرفاق
يف التيار الوطين احلر نرحب بك يف سيدني ويشرفنا أن نستقبلك
ضيفا عزيزا وحليفا شريفا يف مكتبنا وال خيفى على أحد من احلضور
أهمية املواقف الوطنية لتياركم تيار املردة والعمل الدؤوب قيادة
وقاعدة الحالل التفاهم و تعزيز العيش املشرتك والوحدة الوطنية
والعمل على الدفع قدما بوطننا لبنان واقامة عالقات مودة وتفاهم
مع الدول العربية كما أكدمت وأبرزمت مرات عديدة التزامكم بتكتل
التغيري واالصالح و بذلتم اجلهود وكان لكم العديد من املواقف
الداعمة والوطنية املشرفة و حنن اليوم نؤكد واياكم العمل سويا
واالستمرار بهذا النهج واضعني نصب أعيننا مصلحة لبنان ومجيع
أبنائه عشتم وعاش لبنان.
وكان هناك كلمة للوزير أشاد فيها بتحالف التيارين يف اطار
الثوابت الوطنية مؤكدا أن هذا التحالف ليس موجها ضد أحد امنا
الستكمال الوحدة الوطنية .

*سعادة وخوري يتوسطان فرجني وكرم*

*صورة تذكارية*

كما اعترب أن االمتداد االقليمي والعربي خصوصا هو
ملصلحة لبنان واملنطقة بوجه التحديات والعدو املشرتك.
ويف اخلتام شكر الوزير سعادة التيار الوطين احلر على حسن

تن ّصت السفارة :جلنة تقنيّة لتحديد «الضرر األمين»
تستمر جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية يف مناقشة طلب السفارة
األمريكية حتديد مواقع أجهزة إرسال اهلاتف اخللوي يف لبنان .ووسط
تشعبت
إصرار عدد كبري من النواب على املضي يف امللف حتى نهايته،
ّ
ّ
تبشر مبخاض طويل ،حمورها اجلديد هو
إضافية
القضية إىل عناوين
ّ
ّ
املوقعة عام 2007
االتفاقية األمريكية اللبنانية

حسن عليق

«تتحمل احلكومة اللبنانية املسؤولية أمام السفارة األمريكية» .هذه
العبارة ليست اتهامًا سياسيًا من أحد املعارضني للحكومة ،بل هي جزء
صدقت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام .2007
من اتفاقية
ّ
وهذه االتفاقية ّ
وقعت على عجل بني احلكومتني األمريكية واللبنانية ،من
دون عرضها على جملس النواب ،رغم كونها تشرتط على الطرف اللبناني
التزامات مالية ،فض ًال عن منحها احلصانة لعدد من املوظفني األمريكيني
أثناء عملهم على األراضي اللبنانية ،علمًا بأنهم ليسوا دبلوماسيني.
نص االتفاقية ُو ّزع أمس على أعضاء جلنة االتصاالت النيابية ،الذين
عقدوا اجتماعًا الستكمال البحث يف حيثيات الكتاب الذي كانت السفارة
األمريكية قد أرسلته إىل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،والذي
توزع أجهزة إرسال بث اهلاتف اخللوي
طلبت فيه تزويدها بتفاصيل ّ
املنتشرة على األراضي اللبنانية .وألن عدد صفحات االتفاقية وملحقاتها
والكتاب األمريكي يزيد على  70صفحة ،قررت جلنة االتصاالت إرجاء
البحث يف تفاصيلها إىل األسبوع املقبل ،متهيدًا لدراستها تفصيليًا،
وخاصة لناحية مدى التغطية القانونية اليت مينحها االتفاق للطلب
األمريكي .لكن التباشري األوىل توحي أن النقاش سيتشعب يف أكثر من
محال أوجه .ففي جلسة أمس ،وبعد
اجتاه ،وخاصة أن مضمون االتفاق ّ
قراءة سريعة للصفحات األوىل لالتفاق ،توقف عدد من نواب املعارضة
السابقة أمام املقدمة السياسية لالتفاق ،إضافة إىل تدخله يف أكثر من
خانة يف تصنيف اللبنانيني .ففي أكثر من موضع ،وضمن ما «يتعني
على احلكومة اللبنانية القيام به» ،تنص االتفاقية على «التحقق على
حنو سليم من أن مجيع أفراد قوات األمن الداخلي الذين يتلقون التدريب
تعدها احلكومة األمريكية
ال ينتمون بأي شكل من األشكال إىل أي منظمة ّ
إرهابية ،أو أن أيًا منهم ارتكب أعما ًال تنتهك فيها حقوق اإلنسان».
وهذه الفقرة تتطور يف موضع الحق من االتفاقية إىل «التحقق مبا هو
مناسب من عدم وجود أية صلة على اإلطالق بني أي من املنتسبني إىل
قوات األمن الداخلي الذين يتلقون األجهزة واملعدات ،واملنظمات اليت
تعدها احلكومة األمريكية إرهابية ،وتقديم الضمانات اليت تؤكد ذلك،
ّ
وعدم قيام أي منهم بأي عمل فيه انتهاك حلقوق اإلنسان» .احلكومة

اللبنانية معنية إذًا بتقديم براءة ذمة من «أية صلة» بني رجال األمن
اللبنانيني ،واملقاومة .و«أي صلة» عبارة فضفاضة ،تبدأ بالصلة
العائلية وال تنتهي عند التأييد .ومن غري املعلوم كيف متكنت احلكومة
اللبنانية من تقديم اإلثباتات املطلوبة منها ،ذلك أن احلكومة األمريكية
تعد املقاومة يف لبنان منظمة إرهابية.
ّ
النائب نواف املوسوي أثار هذا األمر يف اجللسة ،فرد عليه النائب عقاب
صقر قائ ًال إن هذه الصيغة تعتمدها احلكومات األمريكية يف كل اهلبات
اليت تقدمها ألي طرف يف لبنان ،و«بينها بلديات يرأسها مؤيدون
فرد املوسوي بأن هذا األمر غري مقبول «أيًا كان من
حلزب اهلل»ّ ،
وافق عليه» ،ودعا إىل إعادة النظر يف كل اتفاقات اهلبات املقدمة من
األمريكيني .وهنا تدخل نائب القوات اللبنانية ،أنطوان زهرا ،ليشري إىل
أن لبنان حباجة إىل املساعدات املالية اخلارجية ،وبينها األمريكية .ولفت
زهرا إىل ضرورة االبتعاد عن ختوين املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اليت جتهد يف «كشف شبكات التجسس واجملموعات اإلرهابية»،
منتقدًا طريقة تعامل اإلعالم مع القضية ،اليت أدت إىل إظهار قوى األمن
الداخلي كمتورطة يف فعل خياني.
ورد النائب أيوب محيد سائ ًال عن سبب حتميل اإلعالم املسؤولية ،فيما
هو يكتفي باإلشارة إىل وقائع ليس أكثر.
أما املوسوي فأكد أن البحث ال يرتبط بتخوين أحد ،مشددًا على التعامل
بإجيابية قصوى مع املديرية انطالقًا من االلتزام حبكومة الوحدة الوطنية.
لكنه شدد على أن الطلب األمريكي «مسألة ترتبط باألمن القومي
اللبناني» .وشرح مجلته األخرية بالقول إن نائب الرئيس األمريكي ،جو
بادين ،أكد أول من أمس التالزم بني األمن األمريكي واألمن اإلسرائيلي.
ووزيرة اخلارجية األمريكية السابقة ،كوندوليزا رايس ،كانت قد وقعت
اتفاقًا ينص على تبادل املعلومات االستخبارية مع إسرائيل عقب العدوان
وبناء على ذلك ،فإن العمل األمين األمريكي يف لبنان هو عمل
على غزة.
ً
إسرائيلي ،وحلساب اإلسرائيلي ،من هنا خطورة الطلب األمريكي.
وخالل اجللسة ،أعاد بعض نواب  14آذار التشديد على أن ما طلبه
األمريكيون من قوى األمن الداخلي ميكن احلصول عليه من اإلنرتنت.
وإذا كان االتهام بأن السفارة األمريكية تطلبه ألهداف استخبارية ،فإن
«االستخبارات األمريكية تستطيع احلصول على املعلومات املطلوبة من
أكثر من مصدر» .وردًا على ذلك ،قال النائب علي عمار :إذا كان
احلصول على املعلومات ممكنًا بهذه السهولة ،فلماذا طلبتها السفارة
األمريكية من قوى األمن الداخلي؟
وقال وزير الداخلية زياد بارود إن «ما نقوم به اليوم هو اإلطار

*سعادة وخوري مع بعض اعضاء التيار*

*سعادة يتوسط ملحم بوملحم وعقيلته*

الضيافة و االستقبال واجلو الودي الذي ساد اللقاء.
املكتب االعالمي
ماري غرة
الصحيح .وحنن حنرتم هذا اإلجراء .وعندما صدرت عن اللواء ريفي إشارة
إىل أنه ال يريد حضور اجللسة ،عدنا وأكدنا أننا نلتزم القوانني واملثول
أمام اللجان النيابية ،وإحضار املستندات املطلوبة .وما أرجوه هو حصر
النقاش بامللف وعدم إظهار وجود استهداف لقوى األمن الداخلي».
وعندما ذكر ريفي يف معرض رده على أسئلة عدد من النواب أن اهلبة
األمريكية إىل قوى األمن الداخلي تبلغ  50مليون دوالر ،فيما اهلبة اليت
حصل عليها اجليش تفوق  260مليون دوالر ،لفت بارود إىل ضرورة
عدم «استغابة اجليش اللبناني» ،داعيًا إىل حضور ممثلني عن اجليش
وتوسيع النقاش يف هذا امللف ليشمل جلانًا نيابية أخرى (كاخلارجية
والدفاع والداخلية) ،أو أن يبحث امللف يف احلكومة .فرد رئيس جلنة
اإلعالم واالتصاالت النائب حسن فضل اهلل بالقول إن النقاش يتمحور
يف اللجنة حول ما ورد يف صحيفة «السفري» عن الطلب األمريكي.
وبعدما رفع النائب غازي زعيرت صوته معرتضًا على االتفاقية اليت يشري
إقرارها إىل أن لبنان بال حكومة وبال جملس وبال رئاسات ،طلب النواب
احلاضرون ،وبينهم نواب «املستقبل» و«القوات» منح فرصة
لدرس االتفاقية واملستندات اليت قدمتها وزارة الداخلية أمسُّ ،
واتفق
على عقد جلسة يوم اخلميس املقبل.
وقد أصدرت اللجنة توصية إىل وزارة االتصاالت لتأليف جلنة تقنية تقدم
تقريرًا عن مضمون الطلب األمريكي وماهيته وسبل استخدام مضمونه
وما إذا كان حقًا سيستخدم للتدريب ،أو أن يف الطلب نيات أمنية
مبيتة.
وذكر عدد من النواب الذين حضروا اجللسة (فاق عددهم ثالثني نائبًا)
أن ممثَلي شركيت اخللوي اللذين حضرا اجللسة إىل جانب املدير العام
يل على أي
لقوى األمن الداخلي اللواء ريفي أكدا أن الطلب األمريكي مل حُ َ
منهما ،وأن اتصا ًال ورد إىل إحداهما من رئيس مكتب مكافحة املخدرات
يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يسأل فيها عن إمكان استجابة
الشركة للطلب األمريكي ،فكان الرد أن هذا الطلب جيب أن يرد عرب
وزارة االتصاالت ،وهذا ما كان.
وعقب اجللسة ،أشار رئيس اللجنة ،النائب فضل اهلل ،إىل أن مثة
«استسها ًال من السفارة األمريكية يف التعامل مع اإلدارات الرمسية»،
أمريكية
الفتًا إىل أن بعض املديرين يف وزارة االتصاالت تلقوا طلبات
ّ
حمددة زودتنا إياها وزارة االتصاالت،
مباشرة «وأصبح معنا مستندات ّ
وطلبنا منها املستندات املتعلقة بطلبات السفارة األمريكية .ونشري إىل
أن وزارة االتصاالت رفضت طلب السفارة وقالت إنه يفرتض أن مير عرب
الطرق القانونية ،أي عرب وزارة اخلارجية ،وحيتاج إىل جملس الوزراء».
ّ
يتعلق باتفاق قوى األمن« :هناك وزير يقول يف رسالته
أضاف يف ما
ميس األمن الوطين ،واملدير العام لقوى األمن الداخلي يقول
إن االتفاق ّ
العكس».
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:لسائر مناسباتكم من
،اعياد ميالد
 اول،عمادات
، خطوبة،قربانة
، اعراس،ليلية
،سهرات نسائية
،لقمة رمحة
سهرة امليالد
...ورأس السنة






۹٢٠١٠۳٢٠
Saturday 20/3/2010 - 9.00 pm

Vaudeville Reception 
178 The River Rd., Revesby

Ticket:$65


including Meza & Dinner 

For Reservation: 0410

639 539

Face the
Future with

Birthdays, Christenings, Holy Communion,
Engagements, Pre Weddings, Weddings, Ladies
Night Out, Wakes, Christmas & New Year

ً شخصا250 الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي
مواقف مؤمنة للسيارات
نؤمن طلبيات كافة
اسعار مهاودة وخدمة
Security Parking
املناسبات
ممتازة

Face the
6 Kane Street, Future
Guildford NSW
2161
with
Gary: 0432 712 010 - Faraj: 0404 422 455

WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award










Your Beauty’s Future is in your Hands










Your Beauty’s Future is in your Hands

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

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

13

Located in Majo

ww

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au

*2009 *خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام
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مــلبورن

النائب خليل عيدي يكرم الدكتور طنوس عون وعقيلته

* النائب خليل عيدي والدكتور عون وزوجته *

*صوفان ،خضر ،خري اهلل ومظلوم*

*مظلوم ،البعريين وحضور*

*الزميل مظلوم وحضور*

*مصطفى عيدي واحد االصدقاء*

*شربل راضي ،روبري خبعازي ،د.عون وعقيلته ،عيدي وحضور*

*النائب خليل عيدي ،شربل راضي وروبري خبعازي*

*عيدي ،عون وعقيلته ،راضي ،خبعازي ،مظلوم وحضور*

*نداف وعيدي*

مبناسبة وجود الدكتور طنوس عون والسيدة عقيلته
يف ملبورن اقام سعادة النائب خليل عيدي حفل لقاء
وعشاء تكرميي على شرف الضيفني العزيزين وذلك
مساء يوم اجلمعة املاضي يف مطعم املازات لصاحبه
السيد بشار هيكل.
وجيدر بالذكر ان الدكتور طنوس عون كان يف السابق
قنصال عاما للبنان يف فيكتوريا ملدة تزيد عن اخلمس
سنوات حيث بنى خالهلا صداقات واسعة مع خمتلف
ابناء اجلالية وخاصة مع النائب خليل عيدي.
ونظرا لنجاحه يف املناصب اليت تسلمها واملهام اليت
أنيطت به رقي اىل رتبة سفري ومت نقله من ملبورن
اىل لبنان.
وطيلة وجوده يف لبنان بقي السفري عون على
اتصال مستمر مع االكثرية من ابناء اجلالية وخاصة
النائب عيدي ومؤخرا احيل السفري طنوس عون اىل
التقاعد وهو اآلن يتبوأ منصب رئيس مركز االنتشار
اللبناني.
وكان النائب خليل عيدي قد دعا هلذه املناسبة خنبة
من ابناء اجلالية اللبنانية والسورية احتفاء بالدكتور
عون وعقيلته حيث لبى هذه الدعوة الكرمية كل من

السيد مصطفى عيدي املدير االداري ملؤسسة بلو
ستار ،السيدين شربل راضي وروبري خبعازي من
التيار الوطين احلر ،السيد علي مراد ،السيد امحد
البعريين رئيس التجمع العكاري ،احملامي نزيه
البعريين ،السيد علي خضر ،السيد حممد صوفان
أبو مأمون ،االستاذ سامي مظلوم صاحب التوتوس
ومدير التحرير يف جريدة «اهلريالد» والزميلني
ايلي نداف من جريدة التلغراف وكميل مسعود عن
جريدة اهلريالد.
وقد سهرت ادارة مطعم املازات على راحة الضيوف
حيث قدمت اشهى االطباق البحرية اضافة اىل
املأكوالت الغربية والشرقية.
هذا وكان اللقاء وديا حيث اشرتك اجلميع يف حديث
مطول عن االوضاع يف لبنان واملنطقة.
ومما قاله الدكتور عون ان لبنان اليوم يتمتع بثقة
عربية شاملة ويؤدي دوره الفعال مع جريانه واشقائه
وبالتالي هو عضو يف جملس االمن الدولي وال بد
من ان يستعيد دوره كامال يف املنطقة مبديا تفاؤله
مبستقبل لبنان.
وعند احلادية عشرة ليال غادر الدكتور عون وعقيلته

* الراقصة مايا*

واملدعوون مطعم املازات شاكرين النائب خليل
عيدي على بادرته الطيبة.
وننوه هنا ان سعادة النائب خليل عيدي ال يدع
مناسبة متر اال ويستغلها لتكريم اصحاب االيادي
البيضاء والذين قاموا مبسؤولياتهم بكل امانة
واخالص ونزاهة واستقامة والدكتور طنوس عون
احد هؤالء.
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اعالنات ملبورن

COBURG MARKET
"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"

مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت
أجبان وألبان ومجيع أنواع الزيوت واخلالية من
خاصة زيت الزيتون الصايف
الكولسرتول
ّ
باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

بإدارة ميالد احلليب

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان
فرع لبيع االلبسة النسائية والالجنريي

يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يومياً
زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يس ّركم
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية

Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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اعالنات

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€
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دوام العمل من االثنني حتى السبت من  8صباحًا حتى  8لي ًال
يوم االحد من  9صباحًا حتى  8لي ًال

26 Good St~@Granville 2142

مقابل مركز الربيد

96361294@Zê◊bœ@@@M@@@@96371759@ZÊÏ–‹m

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات ،هدايا
ّ
نغلف اهلدايا جمانًا
تظهري فوري لصور الباسبور ،وأشياء أخرى كثرية
توصيالت جمانية للمنازل

Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
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كتابات

محاسة عونيّة للبلديّة:

غيت املعادلة
 3أسباب رّ
غسان سعود

بدأ التيار الوطين احلر قبل حنو شهر اإلعداد
لالنتخابات البلدية باعتبارها حاصلة يف
موعدها .وخالفًا لكل ما يشاع ،بات التيار
من أكثر القوى الراغبة يف حصول هذه
االنتخابات.
أبلغ رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد
ميشال عون قيادة حزب اهلل رمسيًا أن كل ما
يشاع عن رغبته يف تأجيل االنتخابات البلدية
غري صحيح ،وهو يؤيد إجراء هذه االنتخابات
يف أسرع وقت ممكن .علمًا بأن عون بادر
قبل حنو أربعة أسابيع إىل إطالق ورشتني
كبريتني تتعلقان باالنتخابات البلدية.
األوىل متثلت بإنشاء جلنة مركزية تعنى
مبتابعة اإلعداد لالنتخابات البلدية إعدادًا
منظمًا .وقد أجنزت هذه اللجنة خالل فرتة
قياسية إعداد دراسة جدية لقانون االنتخابات
وإعداد مالحظات سهلة ومقنعة ليستخدمها
نواب تكتل التغيري واإلصالح يف نقاشاتهم.
إضافة إىل عملها حاليًا على إعداد دراسة
مفصلة لوضع القوى السياسية والعائلية
يف املناطق متهيدًا لتكوين خريطة مناطقية
عد
التيار ما
متكاملة كان يفرتض أن ُي ّ
ّ
يشبهها قبل أربع سنوات ،فض ًال عن اإلعداد
ملؤمتر كبري ،يعقد قبل نهاية هذا الشهر،
يعلن خالله اجلنرال برنامج عمل خيوض التيار
االنتخابات البلدية على أساسه.
والثانية قضت بتكليف مركز بريوت لألحباث
واملعلومات إعداد جمموعة استطالعات رأي
تعطي قيادة التيار فكرة عن الوضع الشعيب
للتيار الوطين احلر يف مناطق عدة.
َ
مستطلعاً
عينة من 535
استطالع املنت مشل ِّ
مسيحيًا من دون املواطنني األرمن .وتبني
ملركز بريوت أن قوة التيار الوطين احلر
االنتخابية تبلغ  ،%38.3مقابل %20.3
للكتائب %10.2 ،للقوات اللبنانية%8.7 ،
للنائب ميشال املر %5.9 ،لتيار  14آذار،
 %4.2للحزب السوري القومي االجتماعي،
 %2.4لتيار املعارضة و %10ملستقلني.
ويتبني بالتالي لرئيس املركز ،الباحث عبدو
سعد ،أن القوة االنتخابية ،لدى الناخبني
املسيحيني من غري األرمن ،لفريق  14آذار
وحلفائه تراجعت من  ،%52.8يف االنتخابات
األخرية إىل  %45.1يف اإلحصاء األخري .يف
املقابل ،تقدم التيار الوطين احلر وحلفاؤه
من  %44.2حصدوها يف االنتخابات النيابية
األخرية إىل  %44.9يف اإلحصاء األخري.
ويف قراءة لنتائج سعد الذي هو حمل ثقة
عند قيادة التيار الوطين احلر ،ميكن مالحظة
اآلتي:
ـــــ ال حيسب االستطالع حسابًا للمغرتبني،
وقد أظهرت االنتخابات النيابية أن أصوات
هؤالء متثل ذخرية أساسية يف املعارك
االنتخابية لقوى  14آذار.
ّ
ـــــ الرتاجع الكبري نسبيًا وسط مؤيدي 14
آذار املسيحيني يف املنت مل ينعكس تقدمًا
كبريًا يف نسبة مؤيدي التيار الوطين احلر
وحلفائه.
وميكن اجلزم هنا بأن اجلزء األكرب ممن سحب
الثقة مرحليًا من  14آذار صنف نفسه بأنه
مستقل ضمن خانات «بريوت لألحباث
واملعلومات».
ـــــ حصول القوات اللبنانية على تأييد
 %10.2من املستطلعني رغم حداثة عهدها
يف املنت ،مقابل حصول النائب املر على

تأييد  %8.7واحلزب السوري القومي على
 %4.2بالغ الداللة بالنسبة إىل منو القوات.
ـــــ نسبة تأييد التيار الوطين احلر (%38.3
من املستطلعني) تكاد تكون ضعف نسبة
املؤيدين حلزب الكتائب (.)%20.3
أما يف بعبدا ،فأظهر استطالع مركز بريوت
لألحباث واملعلومات الذي مشل عينة من400
َ
مستطلع مسيحي ،أن القوة االنتخابية لقوى
الرابع عشر من آذار تصل إىل  ،%16.9تليها
القوات اللبنانية بنسبة  %14.4والكتائب
.%8
بذلك ،يصبح جمموع القوة االنتخابية لقوى
املواالة  .%39.3يف املقابل ،ميتلك التيار
الوطين احلر أعلى قوة انتخابية تصل
إىل ،%46.3وتبلغ قوة املستقلني االنتخابية
 .%14.4علمًا بأن االستطالعات املشابهة ال
يخُي بني
حتدد رد فعل دقيق للناخب حني رَّ
حزبه وقرار عائلته أو بني التأييد السياسي
واحلسابات اخلدماتية الكثرية واملتشعبة يف
القرى والبلدات.
من جهة أخرى ،يبدو التيار الوطين احلر
مرتاحًا إىل خوضه االنتخابات البلدية نتيجة
 3عوامل أساسية:
1ـــــ إفالس املناوئني له سياسيًا .فبعد
اكتشاف معظم الناخبني أن تهويل القوات
اللبنانية والكتائب وغريهما بشأن والية
الفقيه وسالح املقاومة كان أمرًا آنيًا ،انتهى
مع إقفال صناديق االقرتاع يف  7حزيران،
وها هم يشاركون يف حكومة
تشرع خيار
ّ
املقاومة.
وبرزت تكويعة الرئيس سعد احلريري بشأن
العالقات اللبنانية ـــــ السورية إثر زيارته
الشام.
إضافة إىل إثبات عون عشية تأليف احلكومة
أن عناده يسهم يف تعزيز حضوره وحضور
غريه من القوى املسيحية يف السلطة ،فض ًال
عن اختياره املوفق للوزراء وبعض النواب
الذين يشرفون على ورشة إمناء جدية مقارنة
ببعض من سبقهم،
انتهاء بوجود رأي عام
ً
مسيحي ،بعضه يؤيد عون وبعضه اآلخر
خيتلف معه ،يعرتف بأن خياره السياسي،
منذ  4سنوات ،كان صائبًا.
2ـــــ ارتياح التيار نسبيًا يف الشوف وعاليه
نتيجة التفاهم مع النائب وليد جنبالط ،وعدم
وجود خصم جدي للتيار ،وخصوصًا يف بعبدا
وكسروان وجبيل ،حيث تدفع طبيعة العونيني
باجتاه انفتاحهم على شخصيات ونواب
سابقني اضطروا يف االنتخابات األخرية إىل
التعاون مع مسري جعجع بعدما أغلق عون
الباب يف وجههم.
 3ـــــ ارتياح التيار يف عالقاته السياسية
مقارنة حباله عشية االنتخابات النيابية .فمع
الكتائب عقد النائب إبراهيم كنعان أكثر
من اجتماع إجيابي ،ومع الوزير إلياس املر
تزداد عالقة التيار متانة ،وقد طلب املر
أخريًا من املقربني منه اإليعاز إىل أنصاره
بعدم التعرض بسلبية لقائد التيار الوطين
احلر أو نوابه.
يف النتيجة ،هناك من يقول إن الوقت ،مع
ما فيه من تطورات إقليمية ،جيري ملصلحة
التيار وحلفائه ،لكن العارفني بطبيعة اجلنرال
ّ
يؤكدون أنه يفضل خوض معركة للفوز مبا
هو حاصل عليه دون معركة ،من هنا يؤيد
اجلنرال حصول االنتخابات يف موعدها.
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ساركوزي وبروني
تالحقهما الشائعات

جتتاح فرنسا شائعات عن عالقات للرئيس
الفرنسي نيكوال ساركوزي وزوجته كارال
بروني خارج إطار الزواج.
وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف»
الربيطانية امس االول ان التشكيك بوجود
عالقة وثيقة بني بروني واملغين بنجامني
بيوالي ظهر للمرة األوىل على موقع
«تويرت» االجتماعي وانتقل إىل مواقع
أخرى من بينها موقع جملة «لوجورنال دو
دميانش».
وتردد ان عالقة صداقة وثيقة كانت
تربطهما طوال سنوات عديدة ،وانها
أقامت يف شقته بباريس عام  2008خالل
التحضري أللبومها الغنائي.
أما ساركوزي ،فأشيع انه حبث عن
«العزاء» عند وزيرة البيئة بطلة الكاراتيه
شانتال جوانو ( 40سنة) وهي متزوجة.
وأفادت «لوجورنال دو دميانش» ان
بروني وبيوالي ذهبا إىل تايالند قبل
أسابيع لتمضية إجازة ولكنها مل تكملها
ألن ساركوزي اتصل بها وطلب منها
العودة إىل باريس.
أما على شاشات التلفزيون ،فأحملت قناة
«إي تيلي» إىل ان بروني كانت أول من
هنأ بيوالي بفوزه جبوائز فنية وتساءلت
إن كان ساركوزي وجد وقتًا لتهنئة جوانو
بفوزها مبباراة كاراتيه.
وقال متحدث باسم جوانو انها «فجعت
بالشائعة» وتستعد ملالحقة األمر قانونيًا،
بينما رفض قصر اإلليزيه التعليق على
املوضوع.
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رياضة

السلة األمريكية :ميامي خيفق يف
التخلص من عقدة تشارلوت

اخفق ميامي هيت وجنمه دواين وايد من التخلص من عقبة تشارلوت
بوبكاتس هذا املوسم فخسر امامه للمرة الثالثة  83 - 78ضمن
الدوري االمريكي لكرة السلة للمحرتفني.
وكان تشارلوت قلب ختلفه بفارق  19نقطة يف املباراة االوىل
اليت مجعت بني الفريقني يف ميامي اىل فوز ،وجنح يف تكرار
السيناريو عينه يف املباراة االخرية اذ ختلف بفارق  13نقطة يف
منتصف الربع الثالث وبفارق تسع نقاط يف مطلع الربع االخري لكنه
جنح مرة جديدة يف اخلروج فائزا بفضل دي جاي اوغوستني الذي
سجل مثاني نقاط على التوالي (سلتان واربع رميات حرة) ليعيد
فريقه اىل اجواء املباراة .يف املقابل اهدر دواين وايد حماوالت
سهلة حلسم االمور ملصلحة فريقه واكتفى بتسجيل  27نقطة.
واعرب مدرب ميامي اريك سبولسرتا عن خيبة امله من اداء فريقه
وقال« :تقبل اخلسارة صعب علينا والسيما اننا سيطرنا على
معظم جمريات اللعب ،لكننا مل ننجح يف حسم االمور ملصلحتنا».
وتغلب هيوسنت روكتس على واشنطن ويزاردز  .88 96وعاد
اىل صفوف هيوسنت العباه االساسيان تريفور اريزا وكايل لوري
االول بعد غيابه عن سبع مباريات الصابة يف وركه ،والثاني بعد
غياب  12مباراة اللتواء يف كاحل قدمه اليسرى .ومل ينفع تألق
االرجنتيين لويس سكوال الذي سجل  23نقطة و 10متابعات للخاسر،
وزميله كيفن مارتن الذي اضاف  21نقطة يف ابعاد شبح اهلزمية عن
فريقه .وحقق ميلووكي باكس مفاجأة بفوزه على بوسطن سلتيكس
 84 - 86بفضل تألقه جنمه اندرو بوغوت الذي سجل  25نقطة
وجنح يف  17متابعة،واضاف كارلوس دلفينو الذي كان يعاني
من االنفلونزا  19نقطة .ويف البواقي  ،فاز انديانا بايسرز على
فيالدلفيا سفنيت سيكسرز  ،96 107ويوتاه جاز على شيكاغو بولز
 ،108 132وبورتالند ترايل باليزرز على ساكرامنتو كينغز ،81 88
واورالندو ماجيك على لوس اجنلس كليربز  ،87 113ولوس اجنلس
ليكرز على تورونتو رابتورز .107 109

بولت وسريينا ويليامس يناالن جائزة لوريوس ألفضل رياضيني

نال العداء اجلامايكي اوسني بولت والعبة التنس االمريكية سريينا
ويليامس جائزة لوريوس املرموقة اليت متنح الفضل اجنازات
رياضية عن عام  2009وذلك خالل احلفل الذي استضافته العاصمة
االماراتية ابوظيب أمس االربعاء.
وهذه املرة الثانية على التوالي يفوز بولت جبائزة افضل رياضي،
بعد االوىل العام املاضي يف سان بطرسربغ الروسية  ،وذلك
الجنازاته يف بطولة العامل اللعاب القوى عام  2009يف برلني
الصيف املاضي عندما حطم رقميه اللذين حققهما يف اوملبياد
بكني  2008يف سباقي  100و 200مرت .واحرزت سريينا جائزة
افضل رياضية للمرة الثانية ايضا بعد االوىل عام  ،2003وذلك بعد
احرازها للقب بطوليت اسرتاليا املفتوحة ووميبلدون عام  2009لرتفع
رصيدها الشخصي اىل  11لقبا يف البطوالت الكربى .
وبالنسبة للجوائز االخرى ،حصد الربيطاني جنسون باتون بطل العامل
للفورموال واحد جائزة افضل اجناز رياضي لعام  2009بعد إجنازه
الذي حققه الول مرة يف تارخيه\ .وفاز جبائزة لوريوس الفضل
فريق يف العام فريق براون جي بي للفورموال واحد ،متفوقا على
برشلونة االسباني لكرة القدم صاحب السداسية التارخيية عام
 .2009وفازت البلجيكية كيم كليسرتز جبائزة لوريوس العاملية
ألفضل عودة رياضية لعام  2009بعد عودتها القوية مليادين
التنس عام  2009بفوزها ببطولة امريكا املفتوحة بعد غياب عامني
عن املالعب .وحصلت السباحة االفريقية اجلنوبية ناتالي دو توا
اليت كسرت احلواجز بني العجز اجلسدي والرياضة على جائزة
لوريوس العاملية ألفضل رياضي يتحدى اإلعاقة ،بينما حصلت
االسرتالية ستيفاني جيلمور اليت فازت بلقبها العاملي الثالث على
التوالي يف بطولة العامل لركوب األمواج ،جبائزة لوريوس العاملية
الفضل» رياضي اكشن» .وجرى توزيع جائزتني إضافيتني إذ
فازت املغربية نوال املتوكل عضو أكادميية لوريوس جبائزة شرفية
كافضل اجناز رياضي ،بينما نال جنم كرة السلة االمريكي ديكيميب
موتومبو جبائزة مؤسسة لوريوس للرياضة من اجل اخلري وذلك
تقديرا العماله اخلريية يف الكونغو.

أبطال أوروبا :تأهل مانشسرت يونايتد وليون إىل ربع النهائي

بلغ مانشسرت يونايتد االنكليزي الدور ربع النهائي بفوزه
الكاسح على ضيفه ميالن االيطالي  0 4امس االربعاء على ملعب
"اولدترافورد" يف اياب الدور مثن النهائي من مسابقة دوري
ابطال اوروبا لكرة القدم.
وسجل واين روني ( 13و )46والكوري اجلنوبي بارك جي سونغ
( )59ودارين فيلتشر ( )88اهداف مانشسرت الذي كان فاز ذهابًا
ايضًا  .2 - 3وثأر فريق "الشياطني احلمر" من ضيفه االيطالي
الذي كان اطاح به من نصف نهائي موسم  2007 - 2006حني فاز
عليه ايابًا  0 - 3بعد ان خسر امامه ذهابًا  .3 - 2وكان الفريق
االيطالي يشكل عقدة ملانشسرت ألن االخري مل ينجح يف جتاوز
عقبة منافسه يف اي من املواجهات االربع اليت مجعتهما قبل هذا
املوسم ،اذ تأهل ميالن اىل النهائي على حساب "الشياطني
احلمر" يف ثالث مناسبات اوهلا موسم  1958-1957عندما فاز عليه
ايابًا  0 -4بعد ان خسر امام ذهابًا  ،2-1ثم موسم 1969-1968
حني فاز ذهابًا  0 - 2وخسر ايابًا  ،1-0و 3-2( 2007-2006ذهابًا
و 0-3ايابًا) ،اضافة اىل مواجهتهما يف الدور مثن النهائي موسم
 2005-2004حني فاز ميالن ذهابًا وايابًا بنتيجة واحدة  .0 - 1ومل
يقدم ميالن شيئًا يشفع له ومل يظهر بصورة الفريق الذي يبحث
عن استعادة هيبته وعن تعويض خسارته يف معقله ذهابًا ،وأخفق
"روسونريي" يف تهديد مرمى "الشياطني احلمر" بشكل فعلي إال
يف مناسبات نادرة جدًا.
وبلغ ليون الفرنسي الدور عينه بعد تعادله مع مضيفه ريال مدريد
االسباني  1 - 1على ملعب "سانتياغو برنابيو" ،وذلك لفوزه
ذهابًا  .0 - 1وسجل الربتغالي كريستيانو رونالدو ( )6هدف ريال
مدريد ،والصربي مرياليم بيانيتش ( )75هدف ليون .وودع ريال
مدريد املسابقة من هذا الدور يف املواسم اخلمسة السابقة على

ايدي جوفنتوس االيطالي واالرسنال االنكليزي وبايرن ميونيخ
االملاني وروما االيطالي وليفربول االنكليزي على التوالي ،ثم
اضاف امس خيبة اخرى يضيفها اىل خيبات املواسم املاضية بعدما
اخفق يف فك عقدته امام ليون ألنه مل يفز على الفريق الفرنسي
يف املباريات الست اليت مجعته بالفريق الفرنسي .وكان النادي
امللكي تواجه مع ليون يف دور اجملموعات مومسي 2006-2005
( 3 - 0و )1 - 1و 2-0( 2007-2006و ،)2-2ثم ذهابًا هذا املوسم
عندما خسر بهدف سجله الكامريوني جان ماكون.
وتستكمل مباريات الدور مثن النهائي يف  16و 17اجلاري فيلتقي
الثالثاء املقبل اشبيلية االسباني مع سسكا موسكو الروسي
وتشلسي االنكليزي مع االنرتااليطالي ،بينما يلعب االربعاء
بوردو الفرنسي مع أوملبياكوس اليوناني وبرشلونة االسباني مع
شتوتغارت االملاني.

يوروبا ليغ :ساعة احلقيقة تدق أمام ليفربول وجوفنتوس

ستدق ساعة احلقيقة امام كبار الفرق االوروبية املشاركة يف
مسابقة يوروبا ليغ واليت حصدت يف ما بينها  27لقبا اوروبيا،
عندما ختوض غمار الدور مثن النهائي من هذه املسابقة اليوم
اخلميس يف مواجهات مثرية.
وستسلط االنظار على نادي ليفربول االنكليزي العريق الذي حيل
ضيفا على ليل الفرنسي صاحب املركز اخلامس يف الدوري احمللي.
ومير الفريق االمحر ،الفائز بدوري ابطال اوروبا مخس مرات ،وكأس
االحتاد االوروبي ثالث مرات ،يف فرتة حرجة بعد خروجه من مسابقيت
الكأس احملليتني وفقدان االمل باحراز الدوري الالهث خلفه منذ
عام  ،1990ومل يبق له اال احراز لقب مسابقة يوروبا ليغ لينقذ
مومسه .ومل يستعد ليفربول جيدا هلذه املباراة النه تلقى هزمية
مفاجئة امام ويغان املتواضع يف الدوري االنكليزي املمتاز االثنني
املاضي لتتقلص امآله يف احتالل املركز الرابع املؤهل لدوري
ابطال اوروبا املوسم املقبل .واعترب جناح ليفربول اهلولندي راين
بابل أن فريقه مير يف فرتة حرجة حاليا وأن اخلسارة ضد ويغان
لن تسعف الفريق اطالقا ،وقال  ":سيكون االمر صعبا من مباراة
اىل اخرى ،يبدو ان اخلسارة امام ويغان احبطت معنويات كثريين
بعد ان كانت معنوياتنا مرتفعة ولذا علينا االنطالق من نقطة الصفر
جمددا".
فريق آخر مير يف فرتة ضبابية هو جوفنتوس االيطالي والذي
سيالقي فوهلام االنكليزي .وخيوض فريق "السيدة العجوز" املباراة
بغياب حارس مرماه االساسي جيانلوجيي بوفون ،ومدافعه الصلب
جورجيو كيلليين ،لكنه يبقى مرشحا حلسم االمور ملصلحته نظرا
لفارق اخلربة بني الفريقني على الصعيد االوروبي ،اذ يعترب الفريق
االيطالي احد النوادي القالئل الذين احرزوا املسابقات االوروبية
الثالث (دوري االبطال مرتني ،وكأس الكؤوس مرة واحدة ،وكاس
االحتاد  3مرات) .وكان جوفنتوس استهل املوسم اجلاري يف دوري
ابطال اوروبا لكنه اخفق يف بلوغ الدور الثاني خبسارته املباراة
احلامسة ضد بايرن ميونيخ  ،4 1ليحتل املركز الثالث يف اجملموعة
الذي خيوله االستمرار يف مسابقة يوروبا ليغ .ويشرف على تدريب

جوفنتوس املدرب الربتو زاكريوني الذي توىل القيادة من تشريو
فريارا.
يف املقابل ،يقدم فوهلام ،الذي ميلكه رجل االعمال املصري حممد
الفايد ،عروضا جيدة حمليا واوروبيا باشراف مدربه القدير روي
هودجسون على رغم تواضع االمكانات املادية املوضوعة بتصرفه.
ويلتقي هامبورغ االملاني واندرخلت البلجيكي يف اعادة لنهائي كأس
الكؤوس بينهما موسم  ،77 1976يف مباراة يبدو فيها االول مرشحا
لبلوغ الدور الثاني النه يضم اوراقا راحبة يف صفوفه خالفا للثاني
الذي تراجعت عروضه اجليدة على الساحة االوروبية يف السنوات
االخرية .وتبدو مباراة فالنسيا االسباني وفريدير برمين مشرعة نظرا
لتقارب مستوى الفريقني اللذين يعتمدان على كرة هجومية حبتة.
ويف البواقي ،يلعب اتلتيكو مدريد االسباني مع سبورتينغ لشبونة
الربتغالي ،وبنفيكا الربتغالي مع مرسيليا الفرنسي.

سلة غرب آسيا :فوز ثان للجالء وأول هلوبس

حقق اجلالء بطل سوريا انتصاره الثاني تواليًا وتساوى مع مهرام
املضيف وحامل اللقب يف صدارة بطولة نوادي غرب آسيا الـ 13لكرة
السلة املقامة يف القاعة املقفلة لستاد أزادي الدولي يف طهران.
ويبدو أن الصراع سيكون حاميًا على اللقب وال سيما أن لقاء الفريقني
مقرر يف اجلولة األخرية األحد املقبل .ويف ظهوره األول يف البطولة،
جنح املمثل الثاني للبنان هوبس يف اكتساح دهوك العراقي ،مقدمًا
أداء جيدًا على غرار مسريته يف الدوري احمللي حيث حيتل حاليًا املركز
الرابع يف أول موسم له يف دوري األضواء.
يذكر أن خسارة زوب آهان الثانية جعلت مواطنه مهرام األقرب اىل خطف
البطاقة االيرانية اىل بطولة النوادي اآلسيوية الـ 21اليت تستضيفها
العاصمة القطرية الدوحة من  22اىل 30أيار/مايو املقبل ،على حني
ضمن اجلالء السوري ودهوك العراقي الظهور يف النهائيات وتبقى

البطاقة اللبنانية بني الرياضي وهوبس اذ ينتزعها صاحب املركز
األفضل بينهما يف ختام البطولة .وتشهد اجلولة الرابعة مواجهتني بني
السلتني اللبنانية وااليرانية ،فيلعب هوبس مع مهرام والرياضي مع
زوب آهان.
ولليوم الثاني على التوالي تدخل صاحب "اليد السحرية" ساري
بابازيان إلنقاذ فريقه اجلالء من اخلسارة ،مسجال ثالث رميات ثالثية
يف أقل من دقيقة للربع األخري من املباراة مع زوب آهان األمر الذي
ساعد بطل سوريا على اخلروج بفوز مثني ( .)92 - 99وكشف فريق
هوبس عن حضور مميز يف اطاللته األوىل يف البطولة بعد أن فاجأ
حصمه وأجهز عليه منهيًا اللقاء بنتيجة كاسحة (.69 - 99األرباع 30
18و 20 26و 17 - 27و .)14 - 16وكان مبقدور الفريق اللبناني الفوز
بنتيجة أكرب اال أن مدربه األملاني بيرت شومرز ارتأى اراحة الالعبني

األساسيني ،وهو خاض الربع األخري بصفوف حملية حبت .وفاجأ هوبس
خصمه خبطة الدفاع الضاغط اليت أفقدت العراقيني توازنهم خصوصًا
أنهم يلعبون بأجنيب واحد هو الصربي بلرييم مازريكي الذي بدا متواضعًا
جدًا فأخرجه املدرب محزة عبيد يف الشوط الثاني حماو ًال اعتماد دفاع
املنطقة اال أن ذلك مل يعطل ماكينات التسجيل لدى الفريق اللبناني
الذي استفاد من  24كرة مسروقة وأجرب خصمه على خسارة  31كرة
فض ًال عن التقاط العبيه  40متابعة بينها  18هجومية ليحصد ستة منهم
عشر نقاط وما فوق "دابل فيغرز" علمًا أنهم توزعوا املشاركة بشكل
منصف .وتساوى ريبال بشارة بـ 20نقطة مع صانع األلعاب األمريكي
ريكي كليمنز واضاف مواطن األخري ويليام بريد ( 14نقطة ) بينما قام
حممد همدر ( 12نقطة) بواجبه على أكمل وجه ،وكذلك أمري اسعود (12
نقطة ) أما الالعب السادس فهو أنطوني ميني ( 10نقاط).
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تتمـات

 ..وأخرياً أُلقيت الكرة البلدية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
وتناول املوضوع من زاوية انه ال جيوز اعتماد لغة التخوين واتهام بعض
الناس جزافًا ،الفتًا االنتباه اىل وجوب عدم تضخيم هذا املوضوع يف
وسائل االعالم ،ودعا اىل ترك جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية تؤدي
دورها.
كما أبدى احلريري استغرابه للحملة على وزارة الداخلية وعلى قوى االمن
الداخلي ولالتهامات اليت تطلق ضدها ،ولفت االنتباه إىل أن اتفاقات أخرى
تتضمن بنودًا شبيهة لتلك اليت
مع اجلهات املاحنة كوكالة التنمية االمريكية
ّ
يقوض اجلهود
باتت موضع االتهام اليوم ،وهذا األسلوب ال يبين وطنًا بل ّ
اليت تقوم بها احلكومة لتعزيز فاعلية الدولة والقوى األمنية ،معتربًا أن
استهداف القوى األمنية اليت تقوم بواجبها خري قيام هو أمر غري مقبول.
وأكد وزير الداخلية زياد بارود ان جلنة االعالم واالتصاالت تتابع هذا
امللف وان وزارة الداخلية وضعت بتصرفها كل املعلومات واملعطيات
اليت طلبتها ،مشيدًا بدور رئيس اللجنة النائب حسن فضل اهلل يف إدارة
النقاش.
ونبه الوزير حممد فنيش اىل حماذير االخرتاقات االمريكية لألمن اللبناني،
مشددًا على وجوب ان تتخذ الدولة كل التدابري واالحتياطات الالزمة للحد
منها ،ومطالبًا بنوع من الرقابة على عمل اجلهات االجنبية اليت قد ترتكب
جتاوزات تهدد االمن اللبناني.
وانتهى النقاش حول هذه النقطة على قاعدة انتظار ما ستنتهي اليه
اجتماعات جلنة اإلعالم واالتصاالت اليت وضعت يدها على امللف.
اىل ذلك ،رأى رئيس اجمللس النيابي نبيه بري أنه «اذا صح توقيع
احلكومة على االتفاقية االمنية مع السفارة االمريكية يف لبنان فان االمر
يف غاية اخلطورة وسترتتب عليه تداعيات» ،وقال لقناة «املنار» :من
جهتنا سنكمل الطريق بشأن االتفاقية يف جلسة جلنة االتصاالت االسبوع
املقبل ،ان غدًا لناظره قريب.
ومن جهته ،قال مدير عام قوى االمن الداخلي اشرف ريفي لقناة «اخبار
املستقبل» إنه كان يفرتض انعقاد جلسة جمللس الوزراء لالطالع على
االتفاقية مع احلكومة االمريكية بعدما كانت وزارة الداخلية قد رفعت
تأجلت اجللسة يف
االتفاقية آنذاك اىل جملس الوزراء وأمانته العامة ،ولكن ّ
فحصلت على موافقة شفهية بالتوقيع بعد اطالع رئيس
حينه لسبب ما،
ُ
جملس الوزراء واالمانة العامة على بنودها.
إرجاء آلية التعيني
على صعيد آخر ،منح جملس الوزراء نفسه وقتًا إضافيًا إلنضاج آلية إجراء
التعيينات االدارية ،فأرجأ احلسم اىل نهاية الشهر احلالي ،بعدما تكون
اللجنة الوزارية اليت ألفها قد انتهت من تدوير زوايا الطروحات املتضاربة
حيال طبيعة اآللية املفرتض اعتمادها.
فقد ّ
شكل جملس الوزراء جلنة برئاسة رئيس احلكومة سعد احلريري ونائبه
وزير الدفاع الياس املر والوزراء حممد فنيش ،جان أوغاسبيان ،حممد جواد
خليفة ،جربان باسيل ،ووائل ابو فاعور لغربلة كل اآلراء واالفكار اليت
بتصور ُيرفع اىل جملس الوزراء ،متضمنًا
طرحت خالل اجللسة واخلروج
ّ
املعايري واخليارات اليت ميكن اعتمادها للرتشيح والتعيني ،واخلطة الزمنية
للتنفيذ.
وتعقد اللجنة اجتماعها االول االثنني املقبل يف وزارة الدفاع برئاسة املر،
لوجود رئيس احلكومة خارج لبنان ،على ان ترفع تقريرها اىل جملس الوزراء
يف نهاية الشهر احلالي.
وعلم ان النقاش خالل اجللسة أمس االول متحور حول وجهيت نظر
أساسيتني ،األوىل دعت اىل تشكيل هيئة استشارية مؤلفة من رؤساء
اهليئات الرقابية الثالثة (جملس اخلدمة املدنية ،التفتيش املركزي ،وديوان
احملاسبة) ووزير التنمية االدارية والوزير املختص (املعين بالتعيينات يف
وزارته) وأستاذ جامعي ،مهمتها غربلة االمساء ورفع مخسة منها اىل الوزير
املختص الذي يتوىل بدوره اختيار ثالثة أمساء ،حييلها اىل جملس الوزراء
املتحمسني هلذا الرأي رئيس اجلمهورية
ليختار واحدًا منها .وكان من بني
ّ
والوزير طارق مرتي.
أما الرأي اآلخر ،فقد دعا اىل وضع معايري ثابتة وواضحة للتعيني ،على
ان تكون ملزمة جمللس الوزراء .واعترب أصحاب هذا الطرح ومن بينهم
وزراء التيار الوطين احلر وتيار املردة ان تشكيل هيئة استشارية قد
يكون أصعب من تعيني مدير عام الننا سنقع يف خالف حول عضويتها وقد
ننزلق اىل حماصصة يف تركيبتها ،عدا ان مثل هذه اهليئة ستكون معنية
بتعيني املوظفني اجلدد ،ولكن ماذا عن املوظفني القدامى الذين قد يكون
بعضهم فاسدًا فمن حياسب هؤالء؟ ولذلك من االفضل حتديد معايري تنطبق
على اجلميع ،من جدد وقدامى ،وتتيح إخضاع املوظف الفاسد للمساءلة
واحملاسبة.
وتكلم سليمان عن ضرورة إقرار آلية للتعيينات بسبب الشغور يف االدارات،
ورأى أن هذه اآللية اليت قد تكون وفق الظروف الراهنة ،رمبا حتتاج إىل
قانون لدميومتها ،مشددًا على اعتماد املناصفة ومعايري النزاهة والكفاءة
لبت
واالختصاص ،وعلى دور أجهزة الرقابة ،داعيًا اىل وضع سقف زمين ّ
التعيينات ،كما دعا إىل مراجعة القانون احلالي لتعيينات جلنة الرقابة على
املصارف ال سيما جلهة عدم حصر الرتشيحات لعضويتها مبرشح واحد،
تضم اللجنة يف عضويتها اعضاء ال يعملون يف املصارف».
وضمان أن
ّ
وأكد احلريري ضرورة وضع آلية عمل شفافة للتعيينات تضمن كفاءة ونزاهة
املعينني يف املناصب االدارية العليا ،مشريًا إىل «اآللية املقرتحة يف
ّ
قانون سبق وأحالته احلكومة عام  2005اىل املناقشة يف جملس النواب»
ّ
وذكر بالتزام املناصفة وزيادة نسبة النساء يف الوظائف.
ورفض الوزير عدنان السيد حسني احملاصصة وختصيص أي طائفة بوظيفة

ثابتة ،ألن هذا االمر يؤدي اىل تطييف االدارة وزيادة الزبائنية أي الفساد.
وطالب بان يكون للمرأة حصة يف التعيينات ،استكما ًال ملا كان قد أثاره
الرئيس ميشال سليمان يف مداخلته اليت أشار فيها اىل ضرورة إشراك
املرأة يف السياسة واالدارة.
واعترب الوزير حسن منيمنة انه من االهمية مبكان إقرار آلية للتعيينات ،مبوجب
قانون ،يشكل ضمانة ثابتة ،الن النص القانوني وحده هو الذي يضبط
اآللية بشكل نهائي ،الفتًا االنتباه اىل ان هناك قانونًا بهذا املعنى يف
أدارج جملس النواب وميكن االنطالق منه ،إما إلضافة عليه او لتعديله.
وعلم أنه بات حمسومًا ان اختيار أغلبية املوظفني سيتم من داخل االدارة،
عن طريق الرتفيع من الفئة الثانية اىل الفئة االوىل ،تطبيقًا للقانون
املعمول به.
وإزاء تضارب اآلراء ،اقرتح الرئيس احلريري تشكيل جلنة تتوىل مناقشة
كل االفكار املتداولة ،إما جلمعها يف مشروع واحد أو العتماد االفضل
بينها ،مشددًا على أهمية حتديث االدارة .ورحب الوزير فنيش بالفكرة،
موضحًا انه ال ميانع يف تأليف اللجنة.

أمحدي جناد حيذر القوى..
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
تأت اىل املنطقة الستعادة االمن» ،معتربًا ان النظام الصهيوني
سيختفي» ،يف وقت توقع وزير اخلارجية الفرنسية برنار كوشنري التوصل
قريبًا اىل اتفاق بشأن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.
وقال امحدي جناد يف كلمة أثناء زيارة اىل إقليم هرمزجان اجلنوبي «حنذر
الدول يف املنطقة بشأن وجود قوى البلطجة .انها مل تأت اىل هنا الستعادة
االمن او ملكافحة تهريب املخدرات» .وأضاف ان «الشعوب يف املنطقة
ستقطع ايديهم عن نفط اخلليج».
وتعارض إيران الوجود العسكري األمريكي على حدودها مع العراق
وأفغانستان واخلليج ،وتقول إن التدخل العسكري الغربي هو اساس
انعدام األمن يف املنطقة.
وأضاف أمحدي جناد أمام حشد يف بندر عباس عاصمة اإلقليم ان «رسالة
إيران لدول املنطقة ال تعدو كونها رسالة صداقة وأخوة» .وقال إن
«النظام الصهيوني هو اكثر نظام مكروه يف العامل .وقد وصل اىل نهاية
الطريق ،وسيختفي سواء احب ذلك او مل حيب».

إسرائيل تودّع بايدن خبمسني
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
نائب الرئيس األمريكي جوزف بايدن وقبله مبعوث ادارته جورج ميتشل
باإلعالن عن بناء  112وحدة استيطانية يف مستوطنة «بيتار عليت»
و 1600وحدة يف مستوطنة «رامات شلومو» ،ما عد اهانة واستخفافا من
قبل إسرائيل وحكومتها باملسؤولني األمريكيني الرفيعني ،وكما االستقبال
كان وداع بايدن الذي انتقل من إسرائيل اىل األردن بأنباء عن خطط جديدة
لبناء مخسني ألف وحدة سكنية يف منطقة القدس الشرقية احملتلة ،خالل
األعوام املقبلة.
ورغم اإلهانات املتتابعة ،ابتلع بايدن االهانات تلك فاعترب ان اعتذار رئيس
احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو كاف ،عن التزامن «غري املقصود»
إلعالن بناء الوحدات االستيطانية الـ 1600فور وصوله اىل املنطقة ،بل
دعا الفلسطينيني اىل استئناف املفاوضات غري املباشرة ،وهو أمر رفضته
السلطة الفلسطينية مدعومة ايضًا مبوقف عربي يربط بني أي مفاوضات
كانت ووقف تام لالستيطان يف القدس ويف الضفة الغربية على حد
سواء.
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية االلكرتوني أن هذه الوحدات
االستيطانية اجلديدة ستقام يف ضواحي خمتلفة من القدس وتقع خلف اخلط
األخضر ،يف إشارة إىل األراضي احملتلة العام .1967
وأوضحت الصحيفة أن خطط البناء أصبحت يف مراحل متقدمة وبعضها
ينتظر املوافقة النهائية ،مشرية إىل أنها حصلت على هذه املعلومات من
مسؤولني يشاركون يف وضع هذه اخلطط.
وتشمل خطط البناء إقامة حنو  20ألف وحدة سكنية يف املدينة واليت
أصبحت اخلطط اخلاصة بتنفيذها جاهزة وحباجة إىل موافقة نهائية فيما
قدمت خطط أخرى للجان التخطيط إلعدادها.
ومن بني هذه اخلطط اقامة  1600وحدة سكنية لليهود االرثوذكس يف
ضاحية «رمات شلومو» يف شرق القدس واليت حصلت على موافقة
وزارة الداخلية اإلسرائيلية يوم الثالثاء املاضي ما أثار انتقادات أمريكية
وفلسطينية وعربية شديدة.
وحبسب صحيفة «هآرتس» ،فان هذا املخطط سيتم تنفيذ جزء كبري
منه يف املنطقة الشرقية واجلنوبية ملدينة القدس ،ويلقى الدعم من
قبل احلكومة اإلسرائيلية ،وبدعم وتنسيق مع وزارة االسكان وكذلك
وزارة الداخلية ،باالضافة اىل ادارة اراضي إسرائيل ،حيث وصلت هذه
اخلطط اىل مراحل متقدمة من اجل التنفيذ وتشمل 3000 :وحدة سكنية
يف مستوطنة «جيلو» و  1500وحدة سكنية يف مستوطنة «جبل ابو
غنيم» ،و 1500وحدة يف مستوطنة «بزجات زئييف» و 3000وحدة
سكنية يف «جفعات متوسيم» و 1200وحدة يف «راموت» و600
وحدة يف «ارمونا نتسيف» ويف مستوطنة «النيب يعقوب»  450وحدة
سكنية ،باالضافة اىل توسيع مستوطنة «جبل الزيتون» لتصل اىل 200
وحدة سكنية حيث يوجد فيها االن فقط  66وحدة سكنية ،فضال عن اقامة
حي جديد بالقرب من قرية الوجلة يف حمافظة بيت حلم ومطلة على مدينة
القدس حيث سيتم بناء  13الف وحدة سكنية وفقا هلذه املخططات.

القمة «العشرينية»....
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
هذا السالح متلطيا خلف ما يسمى االسرتاتيجية الدفاعية.
وكم كنا نتمنى ،كما كتبنا يف افتتاحية العدد السابق ،ان
تنحصر اعمال هذه القمة يف حبث مسألة السالح الفلسطيين
ليس فقط خارج املخيمات بل داخلها ايضا الن هذا السالح،
وكما قلنا سابقا ايضا ،سالح غري لبناني واليد اليت حتمله
غري لبنانية واهدافه ال تصب يف خدمة لبنان ايضا.
وحسنا فعل الدكتور مسري جعجع عندما قال انه «بات من
الضروري ان حيل موضوع السالح الفلسطيين خارج املخيمات».
وكم كان من االحسن واالفضل واالجدى لو شرب أحدهم
«حليب السباع»
وتشجع وقال «بات من الضروري ان
ّ
حيل موضوع السالح الفلسطيين يف لبنان»..
نعم جيب نزع كل السالح الفلسطيين وذلك ملصلحة لبنان
والفلسطينيني ..الن هذا السالح مل ُيستعمل اال نادرا جدا جدا
ُ
ستع ِمل ضد لبنان واللبنانيني
ضد اسرائيل بل انه غالبا من أ ُ
منذ تشريع محله حتى االن ،وكذلك ضد فلسطينيي املخيمات
حيث استعملته وتستعمله الفصائل املختلفة يف صراعها مع
بعضها البعض للسيطرة على هذه املخيمات.
ان نزع هذا السالح او على االقل ادارته هو ملصلحة
الفلسطينيني واللبنانيني على حد سواء فمن حق الفلسطينيني
ايضا ان يعيشوا بأمن وأمان يف خميماتهم.
وبدل ان يدور النقاش حول السالح الذي اشعل احلرب على
لبنان ،تركز على االسرتاتيجية الدفاعية وعلى سالح املقاومة
حيث كرر الرئيس امني اجلميل مطالبته بضرورة سحب سالح
«حزب اهلل».
وقد تقاطع خطاب السنيورة واجلميل وجعجع بالنسبة
لالسرتاتيجية الدفاعية وحصرية قرار احلرب والسلم ومرجعية
الدولة.
وحنن وان كنا مل نفهم متاما على ماذا تقوم هذه
«االسرتاتيجية» الدفاعية وما هي مقوماتها وخطوطها
العريضة حتى نقف اىل جانبها ونؤيدها او نقف منها املوقف
املعارض ،اال اننا ال بد لنا من ان ندلي بدلونا يف ما نعتربها
االسرتاتيجية الدفاعية االمثل حلماية لبنان وشعبه.
اننا نرى ان حصرية قرار احلرب والسلم جيب ان تكون بيد
الدولة اللبنانية بالتنسيق مع االطراف االخرى وبالتحديد مع
قيادة املقاومة ،وبذلك نسحب من يد اسرائيل اي ذريعة
لشن حرب جديدة على لبنان ،النه يف حال اقدمت ،عندها،
على مثل هذا العمل فال ميكن الحد ،سواء من الداخل او
اخلارج ،ان يتهم حزب اهلل بأنه هو البادئ ،وبالتالي ،ال
ميكن الحد ايضا ان مينع حزب اهلل من الرد والدفاع عن
االرض والشعب.
اما بالنسبة لسالح املقاومة فاننا نقرتح ان يبقى هذا السالح
بيد املقاومة على ان تشكل افواجها الوية مساندة للجيش
اللبناني.
ويف حال اقدمنا ،وهذا مستحيل ،على سحب سالح املقاومة
سيعطى هذا السالح؟ هل
كما طالب الرئيس اجلميل ،فلمن ُ
سيعطى لطرف خارجي؟ بالطبع ال ..سوف ُيعطى للجيش
ُ
اللبناني ..واذا أعطي للجيش اللبناني فان هذا السالح
يفقد الكثري من فعاليته واهميته ودوره بسبب اختالف
استعماله الن هذا االستعمال سيكون استعماال عسكريا
كالسيكيا وحنن نعلم انه اذا كانت احلرب مع اسرائيل حربا
كالسيكية تقليدية فان هذه االخرية قادرة على احلاق اهلزمية
النكراء باجليوش العربية جمتمعة.
ان فعالية هذا السالح تكمن يف طريقة استعماله اليت ميكن
ان نعتربها طريقة «العصابات املنظمة»  -وليعذرنا البعض
على هذا التشبيه -اذ انه بهذه الطريقة ..طريقة الكر والفر
والكمائن ..متكنت فييتنام من اخراج القوات االمريكية من
اراضيها.
فمع اعرتافنا باهمية السالح لناحية تطوره ونوعيته يف اي
معركة اال ان فن استعماله رمبا يكون اكثر اهمية وفعالية
من السالح نفسه.
ان مسألة سالح حزب هلل جيب ان تطوى يف املرحلة الراهنة
حيث ان هذا السالح مل يكن ولن يكون سببا الي حرب
اسرائيلية جديدة على لبنان ،اذ اين كان هذا السالح عندما
اقتحمت اسرائيل اجلنوب عام  1975وكذلك عندما احتلت
الشريط احلدودي عام  1978وعندما اجتاحت لبنان حتى
عاصمته عام  1982ففي كل هذه االجتياحات اين كان سالح
حزب اهلل بل اين كان حزب اهلل نفسه؟!
دمر لبنان وسالح حزب اهلل حرر جنوبه
السالح الفلسطيين ّ
وشتان ّ
ّ
شتان بني السالحني.
فمتى ُ
ستعقد «قمة» تناقش مستقبل السالح الفلسطيين
يف لبنان؟!
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ملبورن

سامي مظلوم
سامي مظلوم ،ابن بلدة القعقور املتنية مقلع
العلم والثقافة واملعرفة ،نشأ يف عائلة عريقة
يف الثقافة واملعرفة والعمل السياسي نهلت
العلم فأعطت الطبيب واملهندس واحملامي كما
اعطت رجال دين كبارا منهم سيادة املطران
مسري مظلوم النائب البطريركي العام.
واجلدير بالذكر انه منذ مئتني ومخسني عاما
كان هناك بطريرك من آل مظلوم على كرسي
حلب للموارنة السريان.
واعطت العائلة احد القادة العسكريني الكبار
هو العميد الركن سليمان مظلوم الذي رحل
وهو يف عز العطاء ولو مل يتم اغتياله يف
اوائل احلرب اللبنانية لرمبا كان اليوم على
رأس القيادة العسكرية.
ولألسف هذه عادة حديثة وقدمية غري مسموح
للكبار الوصول اىل املراكز اليت يستحقونها.
لقد اعطت عائلة املظلوم اجملتمع اللبناني كما
االنتشار رجال علم وفكر يفتخر الوطن بهم
وبثقافتهم ووطنيتهم.
وكلمة حق تقال ان االستاذ واالديب سامي
مظلوم ،الذي يربطين به ما هو ابعد من
الصداقة ،وانطالقا من املسؤولية املهنية،
يستحق ان ُتسلط عليه االضواء.
ما اعرفه عن هذا االنسان ،الذي يفتخر جبذوره
اللبنانية ويعتز بعروبته ،انه اعتنق عقيدة حزبية
وسياسية وهو مل يتجاوز سن اخلامسة عشرة
من عمره.
سامي مظلوم صاحب عقل راجح ال يعرف
االستسالم يف احلياة وال حيسب اي حساب
للصعاب اليت كانت كبرية يتمكن من التغلب
عليها وجتاوزها بقوة العزم واالرادة.
يف الوقت عينه كان يتابع دروسه جبد وسهر
وتصميم على النجاح اىل ان نال شهادة
البكالوريا القسم الثاني «فلسفة» اخراج
مسرحي وعلم التاريخ.
جاء اىل ملبورن  -اسرتاليا منذ مثانية وثالثني
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بقلم صحايف عتيق

عاما فعمل على تأسيس مسرح عربي يف هذه
البالد ،وكان السباق يف ذلك ،وتابع العمل
احلزبي الذي رمسه لنفسه ودخل وجدانه منذ
نعومة اظافره مظهرا املاما كبريا يف الشأن
االجتماعي والثقايف.
ويف هذه البالد حورب سياسيا حتى من اهل
البيت ال لشيء اال النه كان االكثر ادراكا
ووعيا وثقافة واطالعا على االمور االجتماعية
والسياسية وغريها من االمور خاصة العقائدية
منها.
وال نبالغ اذا قلنا ان الزميل سامي مظلوم سيد
املنابر فهو االنسان اللبق واالديب واملفوه
وصاحب الكلمة احلرة واالرجتالية يف كل
مناسبة.
وانطالقا اىل ان احلياة سلسلة متواصلة من
العمل والعطاء واالنتاج كان وما زال يواصل
وضع
مسريته النضالية اليت ختللها الكثري من
ِ
العصي يف الدواليب غري انه متكطم من متابعتها
وكل احلجارة اليت رمي بها جعل منها مداميك
خلدمة الوطن واجلالية حيث كان املثل االعلى
يف االخالق والقومية االجتماعية واملواطنية اليت
نادى بها واستشهد من اجلها الزعيم انطون
سعادة على يد احلكام اجملرمني.
ومع العودة اىل املسرح العربي الذي اسسه
يف هذه البالد فقد اطلق عربه ومن خالله
الكثري من الفنانني منهم مطرب املغرتبني
بديع مظلوم.
اما لناحية االعالم فقد أدرك اهميته الكربى
واملؤثرة يف اجملتمع فالصحافة جتري يف دمه
وينظر اليها على انها رسالة اكثر منها مهنة
وبالتالي فانها حاجة قومية وانسانية خلدمة
االوطان.
هذا غيض من فيض عن الزميل سامي
مظلوم..
شكرا لك ايها الزميل العزيز ألنك أحد أولئك
الذين رفعوا اسم لبنان عاليا يف هذه البالد..

World Lebanese Cultural Union of Victoria
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
www.wlcu.com.au

ΎϳέϮΘϜϴϓ -ϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔόϣΎΠϟ
˯ΎϨΑϭ˵ΎϣϮϤϋΔϴΑήόϟΔϴϟΎΠϟ˯ΎϨΑΎϳέϮΘϜϴϓ –ϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔόϣΎΠϟϮϋΪΗ
ΔόϤΠϟ˯Ϊϧϊϣ˵ΎΑϭΎΠΗΕΎϋήΒΘϟϊϤΟϲϓΔϤϫΎδϤϟϰϟ·˱ΎλϮμΧΔϴϧΎϧΐϠϟΔϴϟΎΠϟ
.ϲϜϠϤϟϝΎϔσϷϰϔθΘδϣϢϋΪϟΔϤϴψόϟ
ΔόϣΎΠϟϲϓΎϳέϮΘϜϴϓΔϳϻϭβϠΠϤϟΔϳήϴΨϟΕΎσΎθϨϟέΎσ·ΖΤΗΝέΪϨΗΓ ϮϋΪϟϩάϫ
ϑϻΔΠϟΎόϣϲϓήϤΘδΗϲϜϟΔϘϳήόϟϰϔθΘδϤϟϩάϫΓΪϋΎδϤϟˬϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟ
.ΔϴμόΘδϤϟνήϣϷϲϓΔϴϤϠόϟΙΎΤΑϷΔόΑΎΘϣϭϝΎϔσϷϭΩϻϭϷϦϣϰοήϤϟ
:ΔϴϟΎΘϟϡΎϗέϷϰϠϋϝΎμΗϻϢϜϨϛ ϢϳΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟϭωήΒΘϠϟ
 0417 949 650 ϢΗΎΣΪϳΎγ :βϴήϟ 0413 492 545 ΎΑΎγϒγϮϳ :ήδϟΔϧΎϣ 0433 555 550ΦϴθϟΝέϮΟϕϭΪϨμϟϦϴϣ:ϢγΎΑϚϴηϝΎγέ·ϥϮόϴτΘδΗΎϤϛ
Royal Children Hospital, Good Friday Appeal

:ϲϟΎΘϟΔόϣΎΠϟϥϮϨϋϰϠϋ
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041

ϲΒϠΤϟΩϼϴϣ :ϡϼϋϹΔϧΎϣ

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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عيب وعار
كلما اجتمع اثنان تكون املقاومة وسالحها
الثالث .ان بعض الفضائيات جتيش االمور
يف اي حوار مع اي مسؤول سياسي كان او
غريه بوضع السالح يف الصدارة .بالواقع
انه من املؤسف ان يبقى هذا السالح عرضة
للتجاذب الكالمي وقد يصبح مادة دمسة يف
تعقيد االمور بدال من حلحلتها.
فاملتحاورون يعرفون متاما ومتأكدون من ان
اي حوار حول سالح املقاومة ال جدوى منه
اطالقا.
فرئيس اجلمهورية اآلتي من على رأس
القيادة العسكرية يدرك اكثر من غريه ضرورة
هذا السالح يف احلرب وكيفية معاجلته يف
السلم الدائم املنطقة .وبالتالي فأن رئيس
اجلمهورية محى هذا السالح يف قسم اليمني
ورئيس اجمللس النيابي والوزراء ،فمن هنا
نرى ان اي كالم عن سالح املقاومة هو كالم
فارغ ال يتالءم مع الوقت احلاضر والراهن اال
ملتذوقي صف الكالم االجوف والذي ال فائدة
منه.
فالكاتب والصحايف نصري الصايغ املعروف
عنه تطلعاته الصائبة ونظرته اىل الواقع
يف لبنان واملنطقة انه ال يساير احدا ال من
السياسيني وال من غري السياسيني وال هو
حمسوب على فريق ضد فريق امنا هو يكتب
بقناعته ال بقناعة الغري واحلوار معه ليس من
اجل هذا او ذاك امنا من اجل مصلحة الوطن
بعد ان مر هذا الوطن يف جتارب وحتديات
عديدة كانت فيه «جتري الرياح ما ال تشتهي

@äbÿ«@Êaãœc

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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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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

Melbourne

شخصية االسبوع

السفن».
ففي كتاباته واثناء احلوار معه وحده دون
سواه يقول للرأي العام اللبناني ما هو مقتنع
به ال بل احلقيقة كاملة ال نصفها حتى ولو
كان هذا الكالم ازعج من ازعج ورضي له من
رضي او اقتنع.
ففي حوار مع الصحايف والكاتب نصري الصايغ
يوم االثنني املاضي يف برنامج نهاركم سعيد
مع دوللي غامن قدم خالله اىل املستمع حقيقة
لبنان ومقاومته يف كالم جريء مل يقله احد من
قبل هو كذب السياسيني على بعضهم البعض
وعلى الشعب يف كثري من املواضيع احلوارية
السياسية يف ما بينهم يقولون شيئا ومن ثم
يقولون اشياء اخرى.
وقال اثناء احلوار ان كل حديث عن املقاومة
وسالحها هو حوار عقيم وغري سليم ال يوصلنا
اىل مكان يضمن وجودنا على ارضنا يف حال
سلمت املقاومة سالحها.
ومن ال يعجبه هذا الكالم ويطالب بسحب سالح
املقاومة فليتفضل هو ويأخذ هذا السالح وحنن
معه اذا كان قادرا على فعل ذلك.
كفانا كالم فارغ وكذب على الشعب.
السؤال املطروح ....هل من اسرتاتيجية
دفاعية عربية مشرتكة لصد اي عدوان
اسرائيلي علينا ..عندنا حوصرت غزة امل مينع
عنها املواد الغذائية وغريها؟.
فالف عيب وعار على كل من يتحدث عن
سالح املقاومة.

Akkar Bakery
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فقرة تارخيية تسلط الضوء على
نتاج او اعمال شخصية من بالدنا...
اطلقها يف العام  1978من القرن
املاضي زميلنا سامي مظلوم وعرب
اذاعة  SBSبرنامج  3EAيف ملبورن
مع االعالمية الكبرية املرحومة سهيلة
قدم تلك الفقرة ملدة مثانية
مرزوقّ ...
اعوام وبعدها من خالل اذاعة صوت
اجلالية ...وهو يعود اليوم ليقدم هذه

وردنا ما يلي

حضرة رئيس حترير جريدة اهلريالد احملرتم
ورد يف صحيفتكم املوقرة بتاريخ March2010 6
يف العدد  465صفحة  24فقرة تتعلق باجلامعة
الثقافية يف العامل وإمكانية مشاركة رئيسها عيد
الشدراوي يف مؤمتر عام دعا إليه مدير عام وزارة
املغرتبني هيثم مجعة.
يهم رئيس اجلامعة الثقافية عيد الشدراوي أن
يؤكد أن هذا اخلرب عار عن الصحة وانه لن يشارك
يدع احدًا للمشاركة يف املؤمتر املذكور
كما أنه مل ُ
خصوصًا ان اجلامعة عقدت اجتماعها العام يف
املكسيك يف العام  2009وانتخبت هيئتها
اإلدارية اجلديدة ..لذلك نرجو تصحيح املعلومات
ونشر هذا التصحيح يف املكان املناسب.

أبو يوسف

نائب رئيس اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل

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

الفقرة من خالل منرب اهلريالد ووفاء
لعطاءات سهيلة مرزوق وهي اليت
اطلقت اسم شخصية االسبوع ،ستكون
الراحلة سهيلة اول شخصية يف مسرية
استمرارية العطاء عند سامي مظلوم.
اذن ترقبوا
وابتداء من االسبوع القادم
ً
عودة زاوية «شخصية االسبوع»،
بقلم الزميل سامي مظلوم.
واىل اللقاء

قنصلية لبنان العامة
ملبورن
ابلغتنا قنصلية لبنان العامة يف ملبورن
بانها وزعت يف اوساط اجلالية اللبنانية
يف فيكتوريا قرصا مدجما يتضمن القوائم
االنتخابية االولية العائدة للفرتة االنتخابية
 30اذار  30- 2010اذار  2011اليت اعدتها
وزارة الداخلية والبلديات حتضريا لالنتخابات
النيابية يف دورتها املقبلة.
وتفضلوا بقبول االحرتام والشكر اجلزيل
لتعاونكم الدائم

القنصل العام
هنري قسطون

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414
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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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Melbourne

لبنان ان اتى اىل دار االغرتاب

كانت اجلامعة الثقافية يف العامل قد وجهت دعوة لوزراء
لبنانيني ينتمون لتيارات سياسية خمتلفة يف بادرة من اجلامعة
رمبا لتظهر وجه لبنان احلضاري الذي سرعان ما يتناسى
فوارقه ويلتئم مشله رغم كل ما تناقلته االخبار من تأزم
طائفي وتدخل خارجي اقليمي وعرب البحار ووقوف كل طرف
على اهبة االستعداد للمواجهة .اىل ان حدث توافق س.س
وولدت احلكومة وكان الوافدون من عدادها وكم استقبلت
اجلالية احلدث بشعور من الفرح العارم دفع اجلموع للتوافد
اىل مطار ملبورن الستقبال الوزراء اللبنانيني من يف حركة
فيها من التمين الصادق بتوافق اللبنانيني وان كان يف قرارة
نفس اجلموع  -كما اكثرية الشعب اللبناني -توافق على اساس
سياسي جيمع اللبنانيني على اساس طائفي يذكرهم بفوارق مل
خيتاروها اصال ...ولكن لالسف مل يدم هذا الشعور طويال حيث
"بان املكتوب من عنوانه" ما ان حطت الطائرة اليت نقلت الينا
 ما هو مفرتض -هدية الوطن ،وما ان أطل الوزيران جنبا اىلجنب ،حتى انقسم اجلموع اىل ثالث جمموعات..اثنتان ،واحدة
ختص كل وزير وثالثة وقفت حائرة بامرها ،خائبة مما تراه كان
هذا اول "الغيث" بل يصح القول اول اجلفاف.
تابعت اجلامعة الثقافية مبادرتها واقامت حفال تكرمييا للوزراء
ودعت ممثلني عن حكومة فيكتوريا وعن املعارضة فيها كذلك
وبالطبع دعت ابناء اجلالية اللبنانية وممثلي قواها السياسية
واالجتماعية والثقافية واعدت برناجما تراثيا احيت قسما منه
فرقة السالم الفنية.
واملفاجأة اليت حدثت ان وزيرا واحدا قد حضر فيما احجم االخر
عن احلضور بدعوى وجود بعض اللبنانيني الذين ال يروق لفريقه
وجودهم بينهم...يف وقت القى الوزير الذي حضر كلمة قيمة
دعت لوحدة اللبنانيني وللتعاون فيما بينهم ملا فيه مصلحة
لبنان ومسعته يف بالد االغرتاب...وبعد حوالي ال  15دقيقة
خرج معاليه من القاعة لنعلم انه يهم باملغادرة! يف وقت
كان فيه املسؤولون االسرتاليون ما زالوا يف القاعة وكاني
بهم اصحاب الدعوة!!! وعندما اعربنا عن استهجاننا ملغادرة
معاليه...استغرب االمر فقد سها عن بالنا طبع السياسيني

اللبنانيني فكانت مالمتنا على من يركض وراء السراب كانت
اجلامعة قد اعدت برنامج لقاءات للوفد الضيف مع احلكومة ومع
املعارضة يف فيكتوريا ،وال ندري ان متت تلك اللقاءات ام مل
تتم كل ما نعلمه انه حتى العشاء التكرميي الذي اقامته احدى
املؤسسات مل يكتمل ...وما نعرفه انه عندما غادر الوفد او
عندما غادر بعضه فيكتوريا !!!مل يكن يف وداعه اال اهل البيت
مبا ال يقاس ابدا جبمهور املستقبلني.
ايها السادة حنن اللبنانيون الذين نعيش يف بالد االغرتاب ،قد
غربنا ضيق العيش ومهانة االنسان يف بلد احلرف وبلد الربط
ينب الشرق والغرب..يف بلد "احلرية" ضمن فهم االعور بني
العميان يف عامل الشرق املقهور.
وكنا قد كسبنا يف عامل اغرتابنا ما كنا نفتقده يف بالدنا من
حقوق السيما منها التعبري واختيار املمثلني دون تزوير يف
النتائج او ترهيب يف التعاطي كما اننا منارس يف كل حرية
وجرأة حماسبة من خنتاره دون وجل واىل جانبنا سند واحد هو
القانون .هذا اجلو الدميقراطي فرض نفسه على حياتنا اليومية
دون منية او توافق..
فالدميقراطية ال تعرف التوافق بل هي الدميقراطية اليت ال الوان
هلا وحنن جنهد لنظهر وجه لبنان احلضاري امام اجملتمعات اليت
نعيش فيها ،نرغب يف لبنان ان اتى لديار االغرتاب عرب ممثليه
من وزراء او نواب او اي مسؤول رمسي.
نرغب يف ان يؤكد هذا املمثل الصورة اليت جنهد يف احلفاظ
على اعطائها يف كل زمن ومناسبة ..نرغب يف هذا املسؤول
ان يكون قدوة ملا جيب ان يكون عليه اللبنانيون يف كتلة
مرتاصة ال ان ينصاع ملشيئة من لوث باالرث الطائفي او
املذهيب او احلزبي او املناطقي او الفئوي او اىل هنالك من
عناصر التفرقة اليت يبقي لبنان ملعب كرة اقليمي او دولي
لكل طامع يف ثروة حملية او اقليمية...
جيب ان يدرك لبنان القادم الينا اننا نرحب به مقدار ما حيافظ
على العقل الدميقراطي الذي اكتسبناه يف جمتمع ال يعرف الفرد
فيه دين او مذهب جاره بل يتعاون مع ذلك اجلار مبا فيه رفعة
البلد الذي يعيشان فيه.
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ونتمنى على القادمني الينا ان يسهموا يف ابعاد اللوثة الطائفية
او املذهبية عن عقول املغرتبني حتى وان ادى ذلك مرحليا اىل
خسارة اصوات قد حيتاجها يف املستقبل ،على ان يربح لبنان.
جيب ان يدرك القادم الينا اننا يف املغرتب جناول جهدنا ان
حنقق وحدتنا ضمن كتلة مرتاصة تليق يف اسم لبنان ،وان كنا
نعاني من انقسامات اسس هلا فريق يعود يف عقليته اىل زمن
االنتداب ،او اخر بدراية او من حيث ال يدري يسعى النتداب
جديد.
نتمنى على لبنان القادم الينا ان يساعد يف حماصرة تلك
االنقسامات وصوال اىل انهائها ،ال االجنرار اىل رغبات اصحابها
املتحجرة وبالتالي تعميق اهلوة وزيادة الشرخ.
جيب ان يدرك القادم الينا اننا يف مغرتب كاسرتاليا منارس
حق االقرتاع عندما نبلغ سن الثامنة عشرة وعندما مسعنا خطب
السياسيني من كل فرقاء الربملان احلالي ،استبشرنا خريا غري
اننا مل نغفر هلم اسقاط هذا احلق يف لبنان والذي جرى يف
جلسات املباراة يف خطب امتصاص النقمة يف االمس القريب
حتت قبة الربملان بينما عند التصويت فالصوت واحد!!
ان ما جرى يؤكد لنا ان ال توافق س-س ،او س-اي -ميم
او س-م-س او حتى توافق العامل باسره لن حيل ازمة لبنان
ويبقى االفرقاء افرقاء وان يف حكومة واحدة ويبقى على لبنان
الوطن السالم..
ما حيل ازمة لبنان هو توافق اللبنانيني انفسهم وتوافق
اللبنانيني يبدأ بالغاء الطائفية السياسية وسن قانون عصري
لالنتخابات على اساس النسيب لبنان فيه دائرة واحدة يأتي
مبجلس نيابي حقيقي جيري التعديالت الالزمة للبنان احلديث
الذي نرغب...
جيب ان يدرك لبنان القادم اىل املغرتبات اننا بلغنا سن الرشد
ولن نؤخذ باخلطب الرنانة اليت تبقى حربا على ورق او كالم
يتطاير ان على منابر الوطن ام على املنابر "الشنطة" يف
ساحات املغرتبات.
احلزب الشيوعي اللبناني-اوسرتاليا

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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أألول من آذار ذكرى مولد الزعيم اخلالد أنطون سعادة يف مدينة ملبورن

األحد املنصرم ورغم رداءة
الطقس وإإلنذار من قبل
وسائل اإلعالم ألخذ احلذر من
وأألمطارالغزيرة
العواصف
اليت عصفت مبدينة ملبورن
 ،واليت تركت وراءها الكثري
من اخلسائر واخلراب لبى
مناصرين وأصدقاء احلزب
السوري القومي اإلجتماعي
والقوميني أإلجتماعيني دعوة
منفذية ملبورن متحديني
الطبيعة وكوارثها للمشاركة
بذكرى مولد الزعيم اخلالد
أنطون سعادة .
تومستون
ضاحية
يف

*عريف اإلحتفال الرفيق أمين سلوم*

*مجعية بيت جاال الفلسطينية*

من مدينة ملبورن ويف قاعة " كرينفيل الرائعة " أحتفل
القوميون أإلجتماعيون إلحياء ذكرى باعث النهضة السورية
القومية اإلجتماعية الزعيم اخلالد أنطون سعادة .
تقدم احلضور واىل جانب حضرة املنفذ العام أألمني اسكندر
سلوم  ،أعضاء هيئة املنفذية وناموس املندوبية السياسية
أألمني سايد النكت  ،وأألمناء اجلزيلو أإلحرتام  ،وسعادة
قنصل لبنان العام أألستاذ هنري قسطون والسيدة عقيلته
ِليا  ،النائب يف برملان والية فكتوريا األستاذ نزيه أألمسر
وعقيلته  ،النائب يف والية فكتوريا األستاذ خليل عيدي
 ،الرئيس أألقليمي للجامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا
ونيوزلندا احملامي ثيودور مسري أألمسر  ،السيد خليل الراسي
ٍ
وفد من احلزب الشيوعي اللبناني  ،السيد فوزي
على رأس
ٍ
أبو شعيا على راس وفد من التيار الوطين احلر  ،السيد
وفد من رابطة املغرتبني السوريني
جورج سلوم على رأس
ً
 ، ،رئيسة بلدية دارينب السيدة ديانا مسري أألمسر وزوجها
السيد ضاهر أألمسر .عضو بلدية موريلند ورئيسها السابق
السيد طوني احللو  ،مجعية بيت جاال الفلسطينية  ،جتمع
النهضة النسائي  ،مجعية عدبل اخلريية األسرتالية  ،الدكتور
عبداهلل وسوف والسيدة عقيلته  ،الدكتور حنا خوري .
أفتتح اإلحتفال بالنشيدين الرمسيني السوري القومي
أإلجتماعي وأألسرتالي .
قدم العريف الرفيق أمين سلوم فرقة أألنغام املوسيقية
بقيادة الفنان عمر امللكي ومشاركة املطربني سامر سليمان
 ،وأمحد املصري  ،وإبراهيم سامل اللذين أبدعوا بإمتياز فين
راق  .كما وقدم الشاعر وسام زيدان الذي ألقى قصيدة من
ٍ
وحي املناسبة قوطعت بالتصفيق مرارًا .
كلمة احلزب السوري القومي اإلجتماعي ألقاها ناظر أإلذاعة
واإلعالم يف منفذية ملبورن أألمني صباح عبداهلل بعدما شرح
العريف بعض ما تعنيه هذه الذكرى اجلميلة وما ترمز اليه من
بزوغ فجر جديد ألمتنا واليت جاءت كالتالي .
لألول من آذر املوقع املهم يف تاريخ أألمة  ،وسيبقى
هذا التاريخ حمفورًا يف وجدانها  ،وناصعًا على صفحاتها
ولن تطمره أتربة الدنيا  ،ولن يغطيه غبار السنني  ،ألن
البناء الذي ُن ِق َ
ُ
شفار
زوبعة ٌ ذات
ش عليه هذا التاريخ حتميه
ٍ
مسنونة  ،تستطيع جرف كل تراب وتطيري كل غبار ومن أي
نوع ٍ كان .
هذا التاريخ ليس تاريخ لوالدة رجل كباقي الرجال  ،لو كان
يوما ً كباقي أأليام لتناسيناه وحزفناه من ذاكرتنا كما حزفنا
وحنزف باقي أأليام اليت متر وتناستها أألجيال .
أما انت أألول من آذار ِ
سُر َك أنك دخلت وسكنت يف أعماقنا
وانسابت روحك يف دمائنا  ،وأصبحت قناديل نورك أمل
أألمة وأحالم املؤمنني املنتظرين إنتصار مبادئك العظيمة ،
اليت غزت عقولنا وضمائرنا فأ قسمنا على البذل والعطاء
والتضحية بكل ما منلك حتى الدماء  ،ويف كل سنة وبعد كل
أول من آذار نعلم علم اليقني بان هذا اليوم أصبح تارخيا ً

*األمني صباح عبداهلل*

*الشاعر وسام زيدان*

*طاولة التيار الوطين احلر واحلزب الشيوعي اللبناني*

*أألمسر ،النكت  ،القنصل قسطون  ،النائب عيدي  ،سلوم  ،النائب
أألمسر وعقيلته  ،وعقلية القنصل ليا قسطون*

*طاولة املغرتبني السوريني*

إلنبثاق فكر مع والدة رجل ُزرعت أعضاؤه يف أرضه وتناثرت
أشالؤه ممتزجة يف هواء هذا الوطن  ،لتتنشق أألجيال رائحة
املعرفة وتتغذى بروح العظمة وكرب أألخالق .
مناسبات أعياد الوالدة تقتصر على حضور قلة من أألقرباء
وأألصدقاء .
أما يف عيد ميالد سعادة ميالد والدة الفكر القومي أإلجتماعي
 ،يتقاطر ويأتي الناس والبشر من كل العائالت وكل الكيانات
وكل املذاهب وكل الطوائف  ،يف عيد ميالد سعادة يبتهج
الناس ويزينون الطرقات العامة والساحات وقمم اجلبال على
مسافة أألمة بكل كياناتها  .وحيثما وجدت أجيال آمنت بفكر
آذار ونوره  ،يف كل أحناء املعمورة  ،إحتفاالت واناشيد ،
عز وفرح  ،اجلميع يعربون عن مشاعرهم
وأغاني ورقصات ٍ
وفرحهم بذكرى والدة املعلم سعادة .
وهذه املناسبة ليست طقساً من الطقوس درجنا على قيامه
لعبادته  ،بل مناسبة نسلط الضوء عليها ملا متثله من أفكار
ِ
لبعث رسالة نهوض األمة  ،من خالل حركة ِ النهضة
عملت
*احلضور*
السورية القومية أإلجتماعية  .ويف كل سنة حنتفل
يف هذه املناسبة مع أهلنا وابناء شعبنا مستذكرين
السجل الناصع واملرصع بدماء شهدائنا وعطاأت
أجنب رسولو الناس فيه متاثلوا
آذار ثورة للزمن من أولو
رفقائنا  ،وتضحيات اصدقائنا  ،ونضال شعبنا
تا عباقرة هالعصر بسعادة أعتلوا
ميز خليقو عن سالطني البشر
ً
منذ التاسيس اىل يومنا هذا .
وعدلوا
بشرع أألمم والفكر رادوا
ميا خاليق عاألرض ربي نشر
ّ
التعاليم
صحة
على
حنتفل بأألول من آذار لنؤكد
غين نظم وبنود كتبوا وحللوا
كبرين حكم بزغريهن يمََ ا احتقر
رَ
ٍ
وناشط
مثقف
ولكل
القومية وصدقية مفهومنا ،
فصلو
دمع الوعي تاجلهل حلدو
دوركايم بعلموأإلجتماعي شوعصر
َ
يف اخلط الوطين أن يلحظ مسريتنا النضالية وما
من قلسفة بن خلدون شادوا ومجلوا
بعصر املعري وإبن ثينا شو صدر
آلت اليه حالة أألمة  .ليكتشف بنفسه صحة ما كنا
لينني مبدأ ماركس عشقو وكملو
جربان نعيمة علموا وكتبوا ُدرر
نقول وصحة التعاليم اليت عملنا وما زلنا نعمل على
ُك ِ
كلهن حبقل املعرفة سنني أختلوا
لم ْن بعلمو احلال يقشع عا القدر
نشرها وتقدميها ألبناء شعبنا .
الكن إهلي ِ
مبيل النبوغ اجملد محلو وكحلو
لم بسعادة أختصر
الع ْ
حنن ما قدمنا إال الوعي القومي اجلامع واملوحد لكل
ثورة وعي بالغرب ضوا مشعلو
سعادة رسالة شرق عا جناح السفر
أبناء اجملتمع .
حق ومجال وخري التاريخ اسألو
ثورة علوم وفن آداب وصور
هذا الوعي لو كان حاصال ًخارج دائرة حركتنا
درب القداسة وصار فايض منهلو
َب
نهج التطور فلسفو ومنو عرَ
ونهضتنا  ،ولو عمل به وفهمه من تسلم زمام
سايل سبيلو سيل إبداعو حلو
جامع بفكرو معرفة متال ندر
أألمور يف أمتنا ملا وصلنا اىل ما وصلنا اليه اليوم
ِ
ألغْز أجيال ثاروا وهللو
بوقفة
سعادة الصبغ بالدم مشعال الظفر
وانتم تلمسون اليوم الفضائح تتالحق مع فاقدي
أختار التحدي وبالتحدي نازلو
سعادة اللي أدرك أمتو بنار اخلطر
الوعي القومي اجلهلة اللذين باعوا حتى شرفهم
وكللو
كحل عيونو باملبادي
سعادة اللي فيق شعب من عمر الضجر
وضمائرهم ألعداء أألمة .
قربو ذللو
تا هرتزل برتاب
سعادة وعد بلفور عا نعلو حنر
انتم تلمسون وتدفعون ضرائبًا باهظة نتيجة حتكم
أج ْل من الكتابة والسطور
عفوك سعادة شو كتب فكري وقطر
علمك َ
املذاهب والطوائف وأإلنعزال  ،أنتم تدفعون
ومن شعر جدول خاطري هألنزلو
الدماء يف حروب أهلية بغيضة نتيجة عدم الوعي
ثم قدم الشاعر وسام زيدان قصيدته اليت هي من وحي
القومي.
يف فكر أألول من آذارالوحدي جنتمع ونتحد ونناضل ونبين املناسبة اآلذارية.
مستقبال ً لألمة وأألجيال  .إن أألول من آذار هو لكم بفكره دامت السهرة حتى ساعات األوىل من صباح أإلثنني حيث غادر
وحزبه ومبادئه  ،لكم ايها املنتجون  ،أيها الوطنيون أيها اجلميع «قاعة كرينفيل» تومستون شاكرين احلزب على هذه
املخلصون أملؤمنون  .فكونوا له إلتزموا وإعملوا فاحلرية آتية السهرة املميزة والرائعة واعدين باإلستمرار باحلضور ملناسبات
آت  ،والنصر ٍ
آت  ،واخلالص ٍ
 ،والتحرير ٍ
آت وال مفر منه  .احلزب السوري القومي أإلجتماعي ألنه مبثل هذه أألجواء الغنية
باألخالق القومية هي ما تصبو اليه النفوس .
وشكرًا حلضوركم .

َ ---ع ْف َو ْك سعادة ----
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افتتاح «متحف تـوال يف أوسرتاليا»

السيد جوزف فرح*
*السيدة أمال بومسرة تتلقى جائزتها من
ّ

السيد جوزف فرح*
*احملامي بروس غرين يتلقى جائزته من
ّ

*النائب دايفد كالرك*

*الدكتور نقوال هاردويك*

السيد جوزف فرح*
*النائب دايفد كالرك يتلقى جائزته من
ّ

*املطران عـاد ابـي كـرم يتلقى جائزته من األستاذ بيرت زاده*

السيد جوزف فرح*
*الدكتور نقوال هاردويك يتلقى جائزته من
ّ

افتتاحية متحف توال يف أوسرتاليا*
*احلفل الكريم يف
ّ

السيد طوني عيسى ،املطران عـاد ابـي كـرم،
والسيد كالرك،
*السيدة
ّ
ّ
قزي والدكتور نقوال هاردويك*
اخلوري يوسف أبوزيد ،اخلوري مارون ّ

*غرين،د .هاردويك ،أبو محد ،املطران ابـي كـرم ،عيسى ،بومسرة،
النائب كالرك ،فرح ،زاده ،فرح ،زاده ،فرح ،داغر*

برعاية صاحب السيادة ،املطران عـاد ابـي كـرم
ابرشية أوسرتاليا
السامي اإلحرتام ،راعي
املارونية،
ّ
ّ
ّ
مت افتتاح "متحف تـوال يف أوسرتاليا" "Inc Toula
 "Museum of Australiaوذلك نـهار اخلميس  25شباط
 2010يف مـركز الرتاث املارونـي ،ردفرن ،سيـدني.
متـحف تـوال هو األول من نوعـه يف أوستـراليا ...وهو
يأتي يف سياق املشروع الذي طرحه سيادة املطـران
أبـي كـرم" ”Maronite Outreach“ :يا موارنة
أوسرتاليا ،أين انتـم؟" ومن أهداف هذا املشروع،
توأمة القرى اللبنانية يف لبنان وأوستـرالياّ .
إنها
لفكرة خ ّالقة بربط أبناء توال املقيمني يف لبنان مع
اللبنانيني املنتشرين يف الربوع
األوسرتالية لتشجيع
ّ
ّ
التثاقف واإلنثقاف.
توال هي قرية لبنانية وادعة ،قضاء زغرتا مشالي
لبنان ،تعلو عن سطح البحر حنو 1250مرتًا ،وتعترب
مصيفًا ألهاليها .تتمتع هذه القرية مبناظر
طبيعية
ّ
خ ّالبة وأرض خصبة منتجة ملختلف أنواع الزراعات اليت
تشتهر بها منطقة حوض البحر األبيض
املتوسط؛
ّ
املشروبات
وهي أيضًا ومشهورة بتصنيع
الكحولية
ّ
سيما العرق اللبناني.
وال ّ
توال
بلدة
متتاز
باحتفالية عيد مار آسيا احلكيم يف
ّ
اواخر شهر أيلول ،وحيتفل بالقداس اإلهلي حبضور
عدد كبري من الذين يطلبون شفاعة القديس مار آسيا
خاصة املرضى .وبعد
القداس اإلهلي يقيم أهالي
ّ
البلدة مهرجانًا لعيده حيث يعرضون الفلكلور اللبناني
بأبهج معانيه ويتشاركون حبلقات الدبكة ومبا ّ
لذ

معدة هلذة املناسبة.
وطاب من أطعمة
ّ
 25شباط  ،2010هو تاريخ جميد يضاف اىل
سلسلة النجاحات اليت حققها أبناء توال املنتشرين
يف أوسرتاليا .فلقد ّ
مت افتتاح متحف توال برعاية
وحضور صاحب السيادة املطران عـاد أبـي كـرم
الشخصيات
السامي اإلحرتام وعدد من
الروحية
ّ
ّ
ّ
واإلجتماعية.
ختلل برنامج احلفل بعض اخلطب امللقاة
ّ
من :الدكتور"نقوال هاردويك" حيث عرض نبذة
تارخيية عن قرية تـوال وعن األستاذ الشاعر ميخائيل
احملامية "بهية ابو محد"،
فرح؛ واألستاذة
منسـقة
ّ
ّ
اليت
املاروني
مركز الرتاث
رحبت باحلضور الكريم،
ّ
والسيدة "أمال بومسرة" رئيسة حترير جملة مارونيا
اليت أبدت استعدادها الكامل لدعم نشاطات متحف
إعالميًا.
توال
ّ
أما السيد "طوني عيسى" عضو يف جملس بلدية
ّ
ّ
منظمة فرسان ّ
قنوبني
بارا ماتا ورئيس
املارونية،
ّ
فلقد
تطرق لبعض من الذكريات اجلميلة اليت تربطه
ّ
ببلدة توال كما أثنى على جهود أبناء توال يف الوطن
شدد على
واملهجر .احملامي الشهري "بروس غرين"ّ ،
األهمية
الثقافية لفكرة إنشاء هذا املتحف .ولقد عبرّ
ّ
ّ
النائب يف برملان نيو ساوث وايلز "دايفد كالرك"
عن اعجابه بفكرة التوأمة ما بني لبنان وأوسرتاليا
ونشر الرتاث اللبناني يف هذا الوطن احلبيب.
األستاذ احملامي "بيرت زاده" رئيس املتحف عرض
ّ
املستقبلية للمشروع وعبرّ عن شكره وامتنانه
اخلطوات
لكل الذين ساهموا وسوف يساهموا بتحقيق وإجناز

هذا املشروع النموذجي.
وشدد السيد "جوزف فرح"
ّ
نائب رئيس املتحف على مواصلة العمل من أجل إعالء
شأن املتحف يف املستقبل.
ينمي ثقافة،
وفن ،وتراث،
ّ
ويهدف هذا املتحف أن ّ
وتاريخ ،وعلوم بلدة توال يف أوسرتاليا؛ وذلك من
خالل معارض مؤقتة
شهرية وأوهلا حصل يف 28
ّ
شباط  2010بلقاء حافل يف Chipping Norton Lakes
و آخرون يف موقح املتحف على العنوان التالي1A,:
Pacific Highway, Gordon, NSW 2,802 Level
وأيضًا معارض دائمة على العنوان اإللكرتوني www.
. toulamuseum.com.au
هنيئا لكم يا أهالي توال على افتتاح متحفكم هذا،
هنيئا لك يا توال ،على أبنائك الكرام يف أوسرتاليا،
فهم يبادلونك الوفاء اجلدير بك أينما ّ
حلوا يف بلدان
اإلنتشار ،وخاصة يف أوسرتاليا.
فيا أهالي توال الكرامّ ،
إنها ملدعاة فخر لكم بأن
تعرفوا األجيال الصاعدة على عمق انتمائكم للوطن
ّ
الغنية باملناظر ّ
وحمبتكم لقريتكم اجلميلة
األم
اخلالبة
ّ
ّ
واملناخ الطبيعي.
هنيئا لك يا أوستـراليا على أبناء توال الكرام وعلى
ّ
تعلقهم بإرثهم الثقايف الذي يغين جمتمعنا األوسرتالي
املتعدد الثقافات.
ّ

أمال بومسرة
رئيسة حترير ّ
جملة "مارونيا"
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متس السيادة
فضيحة االخرتاق األمريكي تكرب« :اتفاقية أمنية مفخخة» ّ

إضافية
فصول
تكشفت
وخطرية يف حماولة االخرتاق
االمريكي لقطاع االتصاالت
يف لبنان ،اليت أثارتها
(البريوتية)،
«السفري»
بعدما قادت خيوط امللف جلنة
االعالم واالتصاالت النيابية
اىل وضع اليد على «اتفاقية
بني حكومة الواليات االمريكية
وحكومة لبنان بشأن تطبيق
القانون» حامت حوهلا شكوك
وعالمات استفهام كثرية ،ال
تبي انها موقعة
سيما انه
نّ
من قبل السفري االمريكي
السابق يف بريوت جيفري
فيلتمان واملدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء اشرف
ريفي يف 5ـ10ـ  ،2007خالل
عهد حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة االوىل اليت ،وخالفا
لألصول عمدت بعد اربعة
أيام ،أي يف 9ـ10ـ ،2007اىل
إبداء املوافقة الالحقة على
االتفاقية ،يف إجراء يطيح
االصول الدستورية وتراتبية
السلطات!
ويف قراءة أولية لالتفاقية
اليت تتضمن هبة أمريكية
بقيمة 50مليون دوالر اىل
قوى االمن لتعزيز قدراتها،
تبني انها حتتوي بنودا
حساسة و«ملغومة» متس
يف جوهرها االمن القومي
ّ
تطلب
والسيادة الوطنية ،ما
حتديد موعد جللسة خاصة
اخلميس املقبل لتشريح خمتلف
جوانب االتفاقية وجمموعة من
املستندات املرفقة اليت تبني
ان أحدها ينطوي على مراسلة
مباشرة من السفارة االمريكية
اىل اللواء ريفي من دون
املرور باملرجعية التنظيمية
ملؤسسة قوى االمن الداخلي
وهي وزارة الداخلية.
ولعل من أخطر ما ورد يف
االتفاقية فقرة يف البند الثاني
جاء فيها« :تتضمن االعمال
اليت يتعني على احلكومة
اللبنانية القيام بها ما يلي:
«التحقق بشكل سليم من ان
مجيع أفراد قوات االمن الداخلي
الذين يتلقون التدريب ال
ينتمون بأي شكل من االشكال
اىل أي منظمة تعتربها احلكومة
االمريكية منظمة ارهابية ()..
وصرف أي طالب متدرب من
التدريب إذا ثبت انه خرق
الشرط املذكور».
وورد يف إحدى فقرات
البند الثالث حول املعدات
واألجهزة« :على احلكومة
اللبنانية التحقق بشكل مناسب
من عدم وجود أي صلة على
االطالق بني أي من املنتسبني
اىل قوات االمن الداخلي الذين
يتلقون االجهزة واملعدات،
تعتربها
اليت
واملنظمات
احلكومة االمريكية منظمات
إرهابية وتقديم الضمانات
اليت تؤكد ذلك (»)..
وجاء يف فقرة أخرى ضمن
«السماح
ذاته:
البند
للحكومة االمريكية بالوصول
اىل االجهزة واملعدات من
دون أي عوائق او قيود
(.»)..

وينص البند السابع على ان
«متنح حكومة لبنان موظفي
احلكومة االمريكية االمتيازات
واحلصانات املتاحة للكوادر
االدارية والكوادر الفنية
التابعة للحكومة االمريكية
وامللحقة بالسفارة االمريكية،
وينح املتعاقدون املوجودون
مُ
يف لبنان ،السباب تتعلق بهذا
االتفاق ،احلصانة من عواقب
االعمال الرمسية اليت يقومون
بتأديتها».
«شروط»
أثارت
وقد
االتفاقية وحيثيات إقرارها،
لدى أوساط نيابية ،التساؤالت
اآلتية:
ـ كيف جيوز إعطاء الواليات
املتحدة حق «فرز» عناصر
قوى االمن وفق معايريها
وهواها ،وهل يعين ذلك
ان العناصر املؤيدة ملبدأ
املقاومة وهي كثرية أصبحت
مشبوهة؟
ـ أال يعين السماح للحكومة
اىل
بالوصول
االمريكية
االجهزة واملعدات من دون
عوائق او قيود ،ان هناك
نظام
الستباحة
إمكانية
االتصاالت وشبكاته؟
ـ كيف تسمح حكومة السنيورة
لنفسها ان متنح املوظفني
االمريكيني املشاركني يف
املشروع التدرييب حصانة ال
تعطى عادة إال للدبلوماسيني
وال تصدر إال بقانون عن
جملس النواب ،ومن يدري
من يأتي اىل لبنان وماذا
يفعل حتت مظلة هذه احلصانة
املرجتلة؟
ـ ملاذا جرى القفز فوق دور
جملس النواب الذي متر عربه
عادة االتفاقيات مع اخلارج،
سواء باملصادقة او باالطالع؟
ـ اين موقع رئيس اجلمهورية
املناط به ،ضمن الصالحيات
الدستورية القليلة املتبقية
له ،التوقيع على االتفاقيات
او املعاهدات الدولية ،وما هو
تفسري صدور قرار عن جملس
الوزراء يف 9ـ10ـ 2007يوافق
على االتفاقية مع واشنطن
وال حيمل توقيع رئيس
اجلمهورية الذي كان حاضرا
آنذاك اجللسة وهو الرئيس
إميل حلود؟
ـ هل ان اجلانب اللبناني
ّ
وقع على االتفاقية،
الذي
فاوض بشأنها وحاول حتسني
مواصفاتها ،ام انه قبل مبا
طرحه االمريكيون من دون
«مقاومة»؟
فوضت
ـ من هي اجلهة اليت ّ
وغطت املدير العام لقوى
االمن الداخلي للموافقة على
االتفاقية قبل ان متر يف
جملس الوزراء؟
ـ هل ان هبة الـ 50مليون
دوالر تستأهل تقديم كل
هذه التنازالت؟
ـ اىل أي حد ميكن الكالم عن
اتفاقية تعاون فنية وتقنية،
يف حني يبدو البعد السياسي
جليا من خالل مقدمتها اليت
تشري اىل ان املساعدات
االمريكية املقررة انبثقت عن
تعهد صدر عن وزيرة اخلارجية

االمريكية كوندليسا رايس يف
كانون الثاني  2007مبساعدة
لبنان يف جمال االمن؟
ـ وإذا كان أمر هذه االتفاقية
قد انكشف ،ماذا عن املخفي
الذي قد يكون أعظم؟
ومقابل هذه التساؤالت ،قالت
أوساط نيابية يف 14آذار لـ«
السفري» ان هناك الكثري من
الغبار السياسي املفتعل يثار
حول اهلبة االمريكية لقوى
االمن الداخلي ،االمر الذي
يثري الريبة ويدفع اىل طرح
عالمات استفهام حول خلفيات
هذا االمر ودوافعه احلقيقية،
الفتة االنتباه اىل ان معظم
ّ
توقع مثل هذه
دول العامل
االتفاقيات املتصلة مبكافحة
جتارة املخدرات ،وأشارت
اىل أن خارطة أعمدة االتصال
اخلاصة بشبكة اخللوي اليت
(تتمة
االمريكيون
طلب
املنشور ص )1
احلصول عليها ميكن حتديدها
ببذل بعض اجلهد عرب ،google
ثم ان قبول اهلبة أتى تنفيذا
لقرار جملس الوزراء وهي ال
تتجاوز اطار املساعدة الفنية
وال حتمل أي طابع أمين.
وقائع النقاش
وكان رئيس جلنة االعالم
واالتصاالت النائب حسن
فضل اهلل قد افتتح اجللسة
اليت شارك فيها حشد من
النواب بالقول ان اللجنة
تستكمل ما سبق هلا ان
بدأته يف اجللسة السابقة
لناحية متابعة ما اشارت اليه
جريدة «السفري» البريوتية
وحنن تسلمنا املستندات اليت
طلبناها .واقرتح ان يتوىل
شخصيا تالوة املستندات،
ويف ضوء ذلك تتم املناقشة.
لكن نواب اللجنة اصروا على
ضرورة ان يصار اىل توزيع
هذه املستندات واالتفاقية
على النواب ،فتم ذلك.
وبعد االطالع عليها بشكل
تبي ان امللف واسع
سريع
نّ
وحيتاج اىل دراسة معمقة،
فتقرر عقد جلسة أخرى
االسبوع املقبل وتكليف وزارة
جلنة
بتشكيل
االتصاالت
فنية لدرس خماطر االستمارة
االمريكية اليت مت وضعها يف
إطار االتفاقية.
وقال النائب عباس هاشم
انه سبق وتقدم مبجموعة
اسئلة يف اجللسة السابقة،
عليها،
االجابة
تتم
مل
وخصوصا السؤال املتعلق
اخللوي،
اهلاتف
بشركيت
ومفاده ان شركة  m t cمت
التقدم منها بطلب تزويد
السفارة االمريكية باالستمارة
وتعبئتها ،فماذا عن شركة
«ألفا» اليت نفت وقالت
ان احدا مل يتواصل معها.
ورأى النائب نواف املوسوي
ان ما حنن بصدده هو أمر
ميس السيادة الوطنية وأمن
األفراد ،ولسنا امام مادة
انقسام سياسي وال امام
معركة داخلية موجهة ضد
فريق او جهاز ،بل حنن جزء
من حكومة الوحدة الوطنية.

واقرتح ان ُيدرس املوضوع
يف جلنة الدفاع واالمن الن
القضية غري فنية ،وأمريكا
كما أكد نائب رئيسها جو
بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل،
وهذا يعين ان كل ما يصل
اليها ميكن ان يصل اىل
العدو.
وقال النائب عقاب صقر:
انا كنت مسافرا ،واجلو يف
اخلارج يوحي وكأن االمريكيني
«مدري شو عاملني يف
البلد» وأنهم طلبوا معلومات
واخرتقوا البلد .ولكن عندما
جئت اىل هنا مل اشعر ان هذا
االمر موجود .ولفت االنتباه
اىل ان هناك بلديات يف
اجلنوب ميكن ان توقع على
اتفاقيات مماثلة.
والحظ النائب انطوان زهرا
ان هناك جوا يف البلد موجها
صوب قوى االمن الداخلي،
وكأنها مرتكبة ،ومتهمة يف
الوقت الذي حتافظ فيه على
أمننا وتقوم بكشف شبكات
التجسس.
وكرر النواب طرح السؤال
حول اهلدف االمريكي من هذا
الطلب ،فرد اللواء ريفي ان
الغاية هي التدريب.
وسأل النائب هاني قبيسي
اللواء ريفي :هل من الضروري
ان تدربهم على شيء حي،
فإذا كنت بصدد إجراء رماية،
هل تضع امامك انسانا حيا
وتطلق النار عليه ام تضع
امامه «شاخصا» .وإذا
متت تلبية الطلب االمريكي
معنى ذلك انك تأتي بالبنية
التحتية لالتصاالت يف لبنان،
وجتعل منها ميدانا تدريبيا
لالمريكيني ،اال ميكن ان
تدرب على شيء وهمي.
فرد اللواء ريفي :ال ،حنن
جيب ان ندربهم على شيء
واقعي .وكرر :هذا أمر تدرييب
ال عالقة له باالمن.
وتكلم وزير الداخلية زياد
بارود ،معتربا ان طرح هذا
املوضوع يف جلنة االعالم
امر جيد وأساسي .وأضاف:
حنن كوزارة داخلية نصر على
التعاون مع النواب ،وعندما
صدر يف االعالم كالم منسوب
اىل املدير العام لقوى االمن
الداخلي بأنه ال يريد ان حيضر
جلسة جلنة االعالم ،صدر
توضيح اكدنا فيه وجوب
ان يقوم اجمللس بدوره يف
املساءلة واحملاسبة ،واحلرص
على العالقة بني املؤسسات
وخصوصا مع جملس النواب.
وقال النائب علي عمار :بني
لبنان وسوريا اتفاقية تعاون
وتنسيق ،وأنا اقول امامكم،
اذا جاء السفري السوري يف
لبنان ،وطلب من املدير العام
لالمن العام معطيات معينة،
بصمات
حول
ولنفرتض
اللبنانيني ،فستجدون موقفي
هو ذاته الذي اختذته حيال
تدخل السفارة االمريكية
وطلبها .هذا الطلب ال يرتبط
معي ،هذه مسألة
جبهاز امين
نّ
سيادية ،وحنن ال نريد ان
ميس احد بهذه السيادة.

نافذة على اجملتمع

اعداد وتصوير آراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور آراكس تلفون96823269 – 0419247261:

استقباالت معالي الوزير يوسف سعادة

*جون فخر والوفد املرافق له*

مبناسبة وجود معالي الوزير يوسف سعادة يف سيدني كان
له استقباالت يومي اخلميس واجلمعة يف صالة سيدة لبنان
هارس بارك .وقد زاره العديد من اجلمعيات واالحزاب
وفعاليات اجلالية والعديد من ابناء اجلالية.كما زاره ايضا
وفد من ابناء زغرتغرين يتقدمهم عضو بلدية بريوود السيد
جون فخر وتبادل االحاديث ثم شكرهم علىالزيارة ومتنوا له
سفرا سعيدا.

افتتاح مطعم الزيغال يف باراماتا

*اندرو توما ومنى ميت*

مبناسبة افتتاح مطعم الزيغال يف باراماتا كان العديد من
املدعوين وكان الربنامج الفين احللو والعديد من الشخصيات
ورجال االعمال من بينهم رجل االعمال السيد اندرو توما صاحب
حمالت اندرو للمجوهرات ورفيقته االنسة منى متى وقد امضوا
مع الربنامج الفين والضيافة الكرمية سهرة ممتعة.

العروسان صفوان زريقة وروبى سويد

بفرحة كربى مت زواج العروسني الشاب صفوان سعد الدين
زريقة على االنسة احللوة روبى سويد يف صالة غراند روايال
يف غرانفيل لصاحبها اجلنتلمان مسري حنا واوالده .واالدارة
الساهرة على راحة احلضور باخلدمة السريعة املمتازة باشراف
مدرائها السادة تشارلي وبشري حنا واستقبل العروسني
واهلهم واملدعوين الفنان اللبق فرنك انيسه باحلى الكالم
وعلى انغام املطربني امحد سلطان وحيدر وسوف عمت الفرحة
قلوب اجلميع وخاصة اهل العريس والده السيد خالد سعد
الدين زريقة واخاه حسني وشقيقته عتاب زريقة القادمني من
لبنان خصوصا حلضور هذه الفرحة.
ووسط البهجة والسعادة واضواء فيديو زينون فهدى واشعاع
فالش اراكس قطع العروسان صفوان وروبى قالب الفرحة
وتعالت االلعاب التارية يف ارجاء الصالة مع رقصة احلب
والوفاء وتقبال التهاني من اجلميع والف مربوك.
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احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تطلب من الشريك العتيد أال يطاردك
وأال يظهر لك اهتمامه بسرعة ،وتشعر ان احلب احلقيقي ينمو يف
ظل التحديات والقليل من اإلهمال املتبادل ،واألهم أن يقف على
مسافة منك.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار):ال تظهر غضبك بسهولة وحتتاج إىل
الكثري من اإلستفزاز كي تشن هجومك العنيف على الشريك .تصرب
كثريًا قبل أن تفقد األمل يف العالقة العاطفية ،لكنك حازم متى
اختذت القرار النهائي.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تتجاوب مع األفكار واملوضوعات
التجريدية اكثر من الواقع ،وعالقتك بالتفاصيل غريبة ،فإما ّ
تعلق
على الشاردة والواردة ،وإما تتجاهلها كليًا .تتبع نزواتك.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):يشعر الشريك أحيانًا انك غاضب
عليه وال تقدر على التأقلم مع الواقع ،لكنك يف احلقيقة غاضب
من احلياة ألنها ال تعطيك أبدًا الشيء الثمني الذي تبحث عنه وهو
اإلستقرار.

االسد ( 21متوز 21 -آب):غالبًا ما تؤدي الدور القيادي يف عالقاتك
االجتماعية فيشعر بعضهم أنك ال تقدر على التأقلم يف األجواء اليت
ال تكون فيها حمور اإلهتمام .تشعر باإلهانة عندما ال تربز.
العذراء ( 22آب  22أيلول):غالبًا ما ختتار الشريك الذي ال يناسبك
ألنك تعجز عن االقرتاب ممن تشعر جتاهه بأحاسيس كبرية .تهرب
من احلب احلقيقي والشغف.
امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تتأثر مبحيطك بسهولة وعدم قدرتك
على الرتكيز على حياتك من األمور اليت جتعلك ال تقدر على إجياد
السعادة .متضي الوقت يف مقاربة اآلخرين وحتليل تصرفاتهم
واحلكم عليهم.
العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ختفي شخصيتك الناعمة واحلنونة وتظهر
بشخصية الالمبالي خوفًا من اخليبات احملتومة ،فريى بعضهم انك ال
تعرف اإلستقرار العاطفي وتعيش يف انتظار االنفجارات الداخلية،
واخلضات السلبية .

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1شخصيتك متقلبة فتتصرف بإجيابية
أحيانًا وتنخرط بقوة يف اجملتمع ،وسرعان ما تنغلق على نفسك
جمددًا وتعيش الصمت املطلق .وحده الشريك الصبور يعيش إىل
جانبك بهناء.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2ال تشي بأسرارك بسهولة وتنتظر مدة
طويلة قبل أن تظهر حقيقتك للشريك ،فيشعر بأنه ال ميلكك كليًا
وتقدر على هجره يف حلظة جنون عابرة.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):أفكارك املستقبلية ختيف الشريك
التقليدي فيشعر بأنك تسبقه وال تعيش اىل جانبه بل تنتمي إىل
عاملك اخلاص .غرابتك جتعلك مميزًا يف احلياة املهنية لكنها ال
تسعفك يف حياتك العاطفية.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ال حتتاج اىل معلومات لتعرف أن
تقرر أو لتحكم على األصدقاء ،وغالبًا ما تتكل على حدسك ليكون
بوصلتك الوحيدة ،وال تطلب النصائح بل تتمسك بأحكامك.
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Tribunal for Lebanon courtroom to host its first trial in May

The UN Special Tribunal for Lebanon will host
its first trial in May – but the proceedings will
have nothing to do with Lebanon.

people here,” he added.

The UN has not yet posted a notice calling for
candidates to replace Tolbert as the tribunal’s
registrar, meaning some six months could
elapse before UN Secretary General Ban Kimoon appoints a new registrar, von Hebel said.
“The process hasn’t even started,” von Hebel
said, adding that he would likely apply for the
post.

The trial of former Liberian President Charles
Taylor, who is being prosecuted for war crimes
and crimes against humanity during the conflict
in Sierra Leone, will move into the tribunal’s
newly constructed courtroom in early May,
acting registrar Herman von Hebel told The
Daily Star on Wednesday.
Von Hebel’s comments also signaled that the
tribunal is not counting on any trials this year
concerning Lebanon, with the Taylor case slated
to occupy the tribunal courtroom for three to six
months and plans for the 2011 tribunal budget
– unlike this year’s budget – to include sums to
cover court proceedings.

and Tribunal President Antonio Cassese, and
the departures of top personnel were common
at all international courts. Von Hebel said the
staff at the Special Tribunal for Lebanon brought
a wealth of experience from pervious tribunals.
“I’m extremely impressed with the quality of

Taylor’s trial will move to the tribunal
headquarters near The Hague because of
high demand for courtrooms at the nearby
International Criminal Court, which is hosting
the Taylor proceedings because of security
worries at the Special Court for Sierra Leone
in Freetown, said von Hebel, who also served
three years as the registrar in Freetown.
Construction of the tribunal’s courtroom should
finish in mid-April, von Hebel added.

Prime Minister Saad Hariri is scheduled to
visit Syria by the end of the month after an
official state visit to Germany this Saturday,
Information Minister Tarek Mitri said following
the Cabinet meeting Wednesday at the Grand
Serail in Downtown Beirut.

Next year’s budget should rise from the
$55.4 million allotted for this year because of
projections for potential trials, von Hebel said.
The tribunal was created by the UN Security
Council to try suspects in the February 14, 2005
assassination of former Prime Minister Rafik
Hariri and in other political violence from 200408.
The registrar, who acts as the tribunal’s chief
executive, listed raising money for next year’s
budget as his top priority. As for this year’s
funding, the tribunal has collected about half
of the $55.4-million budget, with pledges for the
remainder given by “reliable” donors, von Hebel
said. “The tribunal is in good shape for this
year,” he added. Based on the assumption that
trials would commence in 2010, former registrar
Robin Vincent had mentioned a possible $65million budget for 2010 in previous interviews,
but his estimate was “a bit too optimistic,” von
Hebel said.

Aside from financial aspects, von Hebel said
he would focus on public outreach and witness
protection, as well as giving assistance to the
prosecutor’s office. The tribunal has the support
of a number of countries regarding witness
protection, but von Hebel could not specify the
nations involved, he said.

Hariri to pay another visit to Syria by end of month

the Higher Judiciary Council’s proposal to
nominate two members among its ranks and
appoint one additional member to the council.
“There were no appointments and some
expressions may be confused; the Cabinet
approved a proposal by the council to delegate
judges for additional missions which is the
During the Cabinet meeting, Hariri highlighted Higher Judicial vouncil membership,” Mirti told
the need to reconsider the current Lebanese- reporters.
Syrian agreements and suggest new ones
when needed.
“There were some reservations but discussions
did not take a long time,” he added.
Hariri’s announced visit to Damascus came in
response to recent media reports that relations Well-informed sources told The Daily Star that
between Hariri and Damascus have deteriorated Free Patriotic Movement ministers expressed
lately as Saudi Arabia, a main backer of the reservations over the issue.
parliamentary majority has attempted to bridge
the gap between both sides.
The Cabinet also approved a plan to use $9
million saved in 2010, when the government
The premier’s press office issued a statement halted fuel-oil subsidies, to buy energy efficient
earlier on Wednesday denying reports by Al- lamps for low-income families, subsidize solar
Akhbar daily claiming that Hariri’s adviser water heaters and buy public lighting control
had told reporters during the premier’s visit to equipment.
Kuwait that Hariri was not forced to respond
to Syrian demands before Damascus fulfill its It also approved freezing the demolition of
promises.
touristic buildings and the formation of a
committee headed by the culture minister to
The statement added that many parties were speed up the ratification of a law to preserve
harmed by the positive relations between Hariri environmental and touristic sites.
and the Syrian president.

“The number of candidates who are harmed
In other tribunal news, the court should is expected to increase with every step of
announce in a matter of weeks the hiring of a rapprochement between both countries,” the
new chief of investigation, said Radhia Achouri, statement added.
spokeswoman for tribunal prosecutor Daniel
Bellemare. The departure of former chief of Hariri praised the resumption of the National
investigation Nick Khaldas, an Egyptian-born Dialogue and informed ministers about
police chief from Australia, was soon followed preparations for an upcoming meeting of the
by the exit of former registrar David Tolbert, higher Lebanese-Jordanian joint committee.
with their leaving sparking much public debate
about the progress and working relationships For his part, Interior Minister Zyiad Baroud
pointed to a drop in the crime rate as a result
at the tribunal.
of cooperation between security institutions
Von Hebel, who also spent five years at the along with intensive security measures over
International Court for the Former Yugoslavia, all Lebanese territories.
said he had “positive” relations with Bellemare
On another note, the government approved

Woman in Jeita raped by
man disguised as ISF officer

A 35-year-old woman was raped Wednesday
by a man disguised as a member of the
Internal Security Forces (ISF), the state-run
National News Agency reported. Two armed
men dressed in ISF uniforms broke into the
woman’s house in the Kesrouan town of Jeita,
where she was staying with her 30-year-old
sister, and one of them raped her. The two
men later fled while the two women headed
to the Zouk Mosbeh police station to report
the crime.
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Fatah reshuffle in Lebanon could spark intra-factional clashes

The UN Special Tribunal
for Lebanon will host
its first trial in May – but
the proceedings will
have nothing to do with
Lebanon.
The trial of former
Liberian
President
Charles Taylor, who is
being prosecuted for
war crimes and crimes
against
humanity
during the conflict in
Sierra Leone, will move
into the tribunal’s newly
constructed courtroom
in early May, acting
registrar Herman von
Hebel told The Daily
Star on Wednesday.
Von Hebel’s comments
also signaled that the
tribunal is not counting
on any trials this year
concerning Lebanon,
with the Taylor case
slated to occupy the
tribunal courtroom for
three to six months
and plans for the 2011
tribunal budget – unlike

this year’s budget – to tribunal was created
include sums to cover by the UN Security
court proceedings.
Council to try suspects
in the February 14,
Taylor’s trial will 2005 assassination of
move to the tribunal former Prime Minister
headquarters near The Rafik Hariri and in other
Hague because of high political violence from
demand for courtrooms 200408-.
at
the
nearby
International Criminal The registrar, who
Court, which is hosting acts as the tribunal’s
the Taylor proceedings chief executive, listed
because of security raising money for next
worries at the Special year’s budget as his top
Court for Sierra Leone priority. As for this year’s
in Freetown, said von funding, the tribunal
Hebel, who also served has collected about
three years as the half of the $55.4-million
registrar in Freetown. budget, with pledges
Construction of the for the remainder given
tribunal’s courtroom by “reliable” donors,
should finish in mid- von Hebel said. “The
April, von Hebel added. tribunal is in good
shape for this year,” he
added. Based on the
Next year’s budget assumption that trials
should rise from the would commence in
$55.4 million allotted 2010, former registrar
for this year because Robin Vincent had
of projections for mentioned a possible
potential trials, von $65-million
budget
Hebel
said.
The for 2010 in previous
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he would focus on public
outreach and witness
protection, as well as
giving assistance to
the prosecutor’s office.
In other tribunal The tribunal has the
news,
the
court
should announce in
a matter of weeks
the hiring of a new
chief of investigation, Speaker Nabih Berri
said Radhia Achouri, said Wednesday the
spokeswoman
for Lebanese government
tribunal
prosecutor
decided to deliver
Daniel Bellemare. The has
to the families of
departure of former chief aid
the
plane
of investigation Nick crashEthiopian
victims.
Khaldas, an Egyptian- “This kind of support
born police chief from has nothing to do with
Australia, was soon compensation, but it is
followed by the exit of a form of help submitted
former registrar David to the families of all
Tolbert, with their victims including our
leaving sparking much Ethiopian
partners
public debate about the and brothers who
progress and working aboard the plane,”were
the
relationships at the speaker added.
tribunal.
Berri was addressing
families of the
Von Hebel, who also the
Ethiopian
crash
spent five years at victims whoplane
visited him
the
International at his residence
in Ain
Court for the Former al-Tineh
Yugoslavia, said he The meeting was
had “positive” relations attended by Foreign
with Bellemare and Affairs and Expatriates
Tribunal
President Minister Ali al-Shami,
Antonio
Cassese,
Works and
and the departures Public
of top personnel Transportation Minister
were common at all Ghazi al-Aridi, Justice
Ibrahim
international courts. Minister
Najjar,
Lebanese
Von Hebel said the staff
at the Special Tribunal Armed Forces (LAF)
Jean
for Lebanon brought a commander
Kahwaji
as
well
as
an
wealth of experience
array
of
judicial
and
from pervious tribunals.
“I’m
extremely political figures.
impressed with the Berri said he has
quality of people here,” agreed with Lebanese
President
Michel
he added.
Sleiman and Prime
The UN has not yet Minister Saad Hariri
posted a notice calling to deliver aid to the
families,
for candidates to victims’
adding
that
an
official
replace Tolbert as the
decision
would
be
tribunal’s
registrar,
issued
soon
regarding
meaning some six
months could elapse the subject.
before UN Secretary The speaker questioned
General Ban Ki- the absence of a
moon appoints a new National Committee
registrar, von Hebel for Civil Aviation and
said. “The process a Crisis Management
hasn’t even started,” Committee.
such
a
von Hebel said, adding “When
that he would likely catastrophe happens,
the
responsibility
apply for the post.
doesn’t
fall
only on a
Aside from financial
minister
or
on
the LAF
aspects, von Hebel said
interviews, but his
estimate was “a bit too
optimistic,” von Hebel
said.

support of a number
of countries regarding
witness
protection,
but von Hebel could
not specify the nations
involved, he said.

Berri pledges to provide aid to families
of Ethiopian Airlines crash vicitms
commander, but such
a committee should
handle the issue as
well. I visited President
Michel Sleiman two
days after the tragedy
and highlighted the
importance of forming
a Crisis Management
Committee,” Berri said.
The speaker also noted
that starting June
Middle East Airlines
will schedule flights to
Belgium from where
flights would head
toward several African
countries.
“Middle East Airlines
will also schedule
flights from Beirut to
Africa,” Berri said,
adding that he was
quite certain that
Middle East Airlines,
Lebanon’s
national
carrier, would take this
decision very soon.
“In principle, we have
agreed on this step,”
he said.
Berri
highlighted
the importance of
preparing a legal file
regarding the rights of
the victims’ families
and filing a lawsuit
in the manufacturing
company’s
country
should this step turn out
to be legally possible.
The speaker said that
he agreed with the
justice minister on
a certain formula to
resolve
inheritance
issues.
“I urge the families of the
victims to form a small
committee composed
of three or four lawyers
to handle this case.
Those lawyers should
always contact the
justice minister and the
legal committee that
takes care of this issue
in the Justice Ministry,”
Berri said.
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