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بني  املوقعة  االمنية  االتفاقية  قضية  زالت  ما 
جيفري  بريوت  يف  السابق  االمريكي  السفري 
فيلتمان واملدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء 
اشرف ريفي عام الفني تتفاعل  وقد سجل  خرباء 
على  وقانونية  دستورية  خمالفات  مجلة  القانون 

االتفاقية االمنية بذريعة اهلبة تستوجب إبطاهلا.
واالتصاالت  االعالم  جلنة  عنه  كشفت  ما  ولعل 
هبة  وليست  باميتاز  معاهدة  انها  يثبت  النيابية 
فقط، هذا ما امجع عليه الدكتور سليم جريصاتي 
اخلبري الدستوري والقانوني واحملامي ايلي الفرزلي 
يوسف  ود.  السابق  النواب  جملس  رئيس  نائب 
الدولة  شورى  جملس  رئيس  اخلوري  اهلل  سعد 
الدستوريني  اخلرباء  من  غريهم  والكثري  السابق 

قيقة
احل

انطونيوس بو رزق

Tel:(02) 87648186   Fax:(02) 87648062 Tel/Fax:(03)93085765
Melbourne:11 Caulfield Crescent RoxburghPark Vic.3064
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La Profiterole Patisserie
246 Guildford Road Guildford

 Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

Ÿ»ÿ€a@…fl@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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pp: 255003 / 09613

 Price
$1.50

www.meherald.com.au/myherald

هل سُيحاكم املسؤولون عن»االتفاقية«
ام هم فوق القانون واملؤسسات و»البشر«!
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Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

جلسة رائعة مع النرجيلة

كنعان: القول اننا ال نريد إجراء االنتخابات البلدية يف موعدها »سخيف« والتعرض ملقام رئيس اجلمهورية وصالحيات الرئيس »خط أمحر«

احلريري يشدد يف »عيد البشارة«على العيش املشرتك

New Generation Hair Laser Clinics
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خسارة الوزن، حتسني البشرة، 
تساقط الشعر،

التخلص من الشعر غري املرغوب 
فيه، معاجلة باالعشاب المراض 
اجللد،تنظيف البشرة من النمش 

والكلف وازالة التجاعيد

 اكسسوارات مستوردة من 
اخلارج بأسعار مهاودة 

Herbal Beauty & Clinic
منتجات 
اعشاب

100% 

Face treatments, Weight 
Loss, Body Care, Breast 

Creams, Hair loss 
Treatments, Dietary 

Supplements, Medicinal 
herbal Treatments, 
Eczema/Psoriasis 

Creams, Permanent Hair 
Removal Creams, Body 
Detox, Lipo Massage, 

Endermologie and much 
more!!!
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 إعالن نتائج االنتخابات  وسط إجراءات أمنية مشددة
العراق: حراك مكثف العالن مشروع سياسي حلكومة شراكة وطنية

)التتمة ص 21(

الوكيل الثاني ملنتجات زين االتات

النتائج  اعالن  مع  تزامنا 
لالنتخابات  النهائية 
)امس(  اجلمعة  التشريعية 
امنية  اجراءات  وسط 
حوارات  اخذت  مشددة، 

السياسية  الكتل  زعماء 
منحى جديدا متثل بالتاكيد 
على املشاركة الفعلية يف 
قبل  من  املقبلة  احلكومة 

روسيا ال تستبعد ممارسة ضغط إضايف على 
اإليرانيني من خالل العقوبات

اهلاتفية  احملادثات  غداة 
الدول  ممثلي  بني 
امللف  املكلفة  الست 
)الصني  االيراني  النووي 
والواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا واملانيا( 
والذين حبثوا احتمال فرض 
عقوبات جديدة ضد ايران، 
برز موقف مؤيد هلذا االجراء 
عربت عنه روسيا، يف حني 

دعت الصني، اليت شاركت 
اسابيع  بعد  يف احملادثات 
احلوار  اىل  املماطلة،  من 

جمددا.
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الوكيل 
األول  
ملنتجات 
البحر 
امليت

نفتح من االثنني حتى السبت  من 10:00 صباحا حتى 5:00 بعد الظهر
Ph: 02 9897 0469

Shop 2/ 47 -49, South St Granville 2142

لدينا Green coffee 800 و Catherine tea و the Latin seed خلسارة الوزن

أمس  اللبنانيون  احتفل 
االول، بعيد بشارة السيدة 
مريم العذراء، للمرة األوىل 
احلكومة  كّرسته  بعدما 
جامعة،  وطنية  مناسبة 
جملس  رئيس  جدد  فيما 
احلريري  سعد  الوزراء 
تأكيده أن هذا العيد »يعرب 

إرادة احلياة املشرتكة  عن 
بني املسلمني واملسيحيني 
الثقافة  وعن  لبنان  يف 
احلضارات  حلوار  املتنامية 
العامل«،  أرجاء  كل  يف 
الروحية  القيادات  حاّضًا 
مبختلف  الدين  ورجال 
على  ومذاهبهم  طوائفهم 

»مناسبة  اليوم  هذا  جعل 
حقيقية  ووطنية  روحية 
مجيعًا  اللبنانيني  تعين 
السيدة  اسم  من  وجتعل 
مريم عالمة مضيئة لسالمنا 

الوطين)..(.
من  مواقف  سّجلت  تزامنًا، 
استهدفت  اليت  احلملة 

ميشال  اجلمهورية  رئيس 
األمن  وقوى  سليمان 

الداخلي.
»التغيري  تكتل  اعترب 
الكالم  أن  واإلصالح« 
الوطين  »التيار  ان  على 
إجراء  يريد  ال  احلر« 
يف  البلدية  االنتخابات 

وال  »سخيف  موعدها 
ورفض  الرد«.  يستحق 
الرئيس  »التعرض ملقام 
واملطالبة  سليمان  ميشال 
باستقالته«، مشددًا على 

أنه »حاجة وطنية«.
النائب  التكتل  عضو  ]أكد 
رئيس  أن  خوري  وليد 

وطنية  »حاجة  اجلمهورية 
وهو  وعربية،  وإقليمية 
بشكل  بدوره  يقوم 
يدير  كيف  ويعرف  جيد 
الوطن«، نافيًا وجود أية 
مدة  لتقصري  إطالقا  نية 

والية الرئيس«.
وأوضح يف حديث إىل قناة 
»اجلديد«، أنه »يوافق 
الوزير األسبق وئام وهاب 
بضرورة  يتعلق  ما  يف 

الرئيس  صالحيات  تقوية 
»ولكننا نرفض استقالته 
ملقامه«،  التعرض  أو 
»تصريح  أن  إىل  مشريًا 
وهاب يف الرابية أحرجنا وما 
كان جيدر به أن يأخذ هذا 

املنحى يف اإلعالم«..
تكتل  سر  أمني  ]اشار 
واإلصالح«  »التغيري 
النائب إبراهيم كنعان اىل 

 ترقبوا يف العدد املقبل
مقابلة شيقة 

مع املختار ميالد احلليب

اخلارجية  وزارة  وقالت 
إن  االول  امس  الروسية 
فرض  تؤيد  قد  موسكو 
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي

الصف االلكرتوني: بتول يزبك
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015

بطرس عنداري
عرب  اطلعت  املقال  هذا  كتابة  بدأت  عندما  عنداري   بطرس  بقلم 
االنرتنيت على مقال الصديق االستاذ جهاد الزين يف النهار اللبنانية 
)االثنني 2010/3/22( عن املغرتب اجلميل واملغرتب البشع الذي يشيد 
فيه بكارلوس سليم وقّوة شخصيته وثقافته ثم يذّكر مبا كتبه سابقًا 
عن اللبناني البشع واشارته اىل »السمعة االجتماعية السيئة لبعض 
التجمعات اللبنانية يف اسرتاليا«. وحنّب ان نطمئن االستاذ جهاد ان 
هذه التجمعات غري موجودة ال حاليًا ومل تتواجد سابقًا وال اثر ألي نهج 
»مافيوزي« يف جاليتنا بل هناك افراد يف جالية ضخمة خيالفون 

القوانني وخيضعون للمحاسبة مثل غريهم.
ببشاعة  يتسمون  اشخاص  جمموعة  او  شخص  وجود  ان  اعتقد  وال 
جالية ضخمة مبنجزاتها  السلوك واالخالق يقدرون على تشويه مسعة 

وتارخيها.
وسنمّر هنا على بعض هذه احلقائق يف استعراضنا للحلقتني اللتني 
قدمهما االعالمي البارز مرسيل غامن من سيدني مؤخرًا رغم ان شاشات 
التلفزة تعرض مقابالت ومشاهد عديدة يدخل معظمها عامل النسيان 

بانتظار مشاهدة جديدة.
ان فضائية املؤسسة اللبنانية لالرسال وبكونها اول فضائية لبنانية 
بات يعترب عبارة »ال بي  الذي  اللبناني  باالنتشار  هلا عالقة خاصة 
سي« متثل جزءًا من ضروريات املنزل وله عالقة خاصة بها. وتدرك 
الواقع، ولذلك كثفت اعالناتها عن احللقتني  اللبنانية هذا  املؤسسة 
مباشرة يف مطلع  االستاذ مرسيل غامن من  سيدني  اجراهما  اللتني 

شهر آذار 2010.
لقد انتظر اللبنانيون يف عكار ومرجعيون وزحله وجونيه وسائر املناطق 
اللبنانية كما انتظر املنتشرون حول العامل عرض احللقتني ملعرفة شيئًا 
هامًا ومثريًا عن جالية النصف مليون لبناني ما زالوا شديدي التعّلق 

بوطنهم واهلهم.
وامضى ماليني اللبنانيني حول العامل 4 - 5 ساعات ينتظرون اجلديد 
واهلام ولكنه مل يأِت بل انتهت املسرحية مبشاهد فولكلورية ذكرت 
الكثريين باملرحوم فيليمون اهبه وآدائه لدور املهاجر القديم العائد، 
مع تقديرنا للتعريف ببعض احلكام والرؤساء والوزراء املتحدرين من 
للمشاركة يف  اختيارها  اليت مت  ان اجملموعة  لبنانية. ال شك  اصول 
يف  والكفاءات  الشخصيات  خرية  ضّمت  الناس«  »كالم  برناجمي 
كل  اسئلة  من  عليهم  طرح  ما  على  املشاركون  اجاب  وقد  جاليتنا. 

حسب اسلوبه وطاقته.
وبعد مرور احللقتني وتقييمهما بهدوء اتسعت دائرة التساؤالت من 
لبنان واوروبا واالمريكيتني: مل نعرف شيئًا عن تلك اجلالية الضخمة 
واهله...  الصغري  بالوطن  امكانياتها ومدى تضحياتها وتعلقها  وعن 
حقبة  يف  اكدت  االربعة  الرئيسية  املصارف  ان  املثال:  سبيل  على 
الثمانينات ان حوالي املليون دوالر كانت حتّول اىل لبنان يوميًا يقابلها 
مليون ثاٍن يذهب يف الرسائل اخلاصة.. وال تقل نسبة التحويالت حاليًا 
عن مليون ونصف املليون يوميًا اي نصف مليار دوالر سنيوًا تذهب 

كمساعدات لالقارب وليس لالستثمار او للتخزين يف املصارف. 
الشمالي  لبنان  حمافظة  اهالي  من  باملئة   50 عن  تقل  ال  نسبة  ان 
تتلقى مساعدات من مغرتبي اسرتاليا ملواجهة مصاعب املعيشة وتعليم 
االوالد. وهذا ينطبق ايضًا على سكان اقاصي اجلنوب وعلى مناطق 
لبنانية اخرى. ملاذا مل نسمع اسئلة عن نسبة الطالب اجلامعيني يف 
اجلالية حيث يزيد عددهم عن 12 باملئة من جمموع ابناء اجلالية ويتصدر 

اخلرجيون جماالت التفّوق يف اكثر من موقع؟
ملاذا مل يسأل جو خطار صاحب احدى اكرب شركات البناء يف سيدني 
واملقاوالت حيث  البناء  اللبنانيني يف قطاع  االعمال  رجال  عن طاقة 

ينجز هؤالء من 20 اىل 30 الف منزل وشقة سكنية كل سنة؟ نعم 
كل سنة... اي اكثر مّما يتم بناؤه على االراضي اللبنانية جمتمعة. 
عن  والسفر  السياحة  يف  املخضرم  الصديق  حممد  يسأل  مل  ملاذا 
اعداد اللبنانيني االسرتاليني الذين يتدفقون اىل لبنان سنويًا ويصل 
عديدهم احيانًا اىل 30 - 40 او 50 الفًا... وهذا العدد ميثل حوالي 10 
باملئة من جمموع ابناء اجلالية... وامتنى ان ال اكون جاحمًا يف ارقامي 

اليت هي استنتاجات شخصية عرب مراقبة دقيقة.
ماذا مسع الذين انتظروا وسهروا حول العامل عن املعاهد واملدارس 
تربعات  من  شيدت  اليت  واخلريية  واالجتماعية  الدينية  واملؤسسات 
لبدء  اجلديدة  االرض  اىل  ليصلوا  »الناولون«  استدانوا  الذين 
رحلة العذاب والكفاح قبل الوصول اىل ما حنن عليه اليوم. قد ال 
يستطيع االعالمي البارز مرسيل غامن او غريه ان ينقل صورة كاملة 

حلقات مرسيل غامن من اسرتاليا
ماذا عرف اللبنانيون عن جالية النصف مليون؟
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فيها  ورأوا  اللبنانية  االمريكية  االمنية  االتفاقية  بشأن  والقانونيون، 
جوهرها  يف  متُس  وملغومًة  حساسًة  بنودًا  لتضمنها  للدستور  خمالفة 
االمن القومي والسيادة الوطنية ولكونها مل متر عرب رئيس اجلمهورية 

ومل يصادق عليها جملس النواب.
وتقع هذه االتفاقية يف مثاني عشرة صفحة فولسكاب، وهي تنطوي 
على عدد كبري من املخالفات الدستورية والقانونية، حيث تبنّي انها 
موقعة من قبل السفري االمريكي السابق يف بريوت جيفري فيلتمان 
بتاريخ 5ـ10ـ  اللواء اشرف ريفي  الداخلي  االمن  العام لقوى  واملدير 
2007، خالل عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة االوىل اليت، وخالفا 
إبداء  اىل  9ـ10ـ2007،  بتاريخ  أي  أيام،  اربعة  بعد  عمدت  لألصول 
الدستورية  إجراء يطيح االصول  الالحقة على االتفاقية، يف  املوافقة 

وتراتبية السلطات.
وحبسب بنود االتفاقية، جترى املراسلة مباشرة من السفارة االمريكية 
اللواء ريفي من دون املرور باملرجعية التنظيمية ملؤسسة قوى  اىل 

االمن الداخلي وهي وزارة الداخلية.
اللبناني، التحقق من ان مجيع أفراد قوات االمن  وهي تلزم اجلانب 
الداخلي الذين يتلقون التدريب ال ينتمون بأي شكل من االشكال اىل 
أي منظمة تعتربها احلكومة االمريكية »منظمة ارهابية« وبصرف أي 
طالب متدرب من التدريب إذا ثبت انه خرق الشرط املذكور.. وهذا 
يعين ان يكون كل املتدربني من »لون« سياسي واحد وهلم والء 

واحد.
ملفات  إىل  للتسلل  األمريكيني  أمام  الباب  االتفاقية  فتحت  وقد 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي حبجة مراقبة حسن تطبيقها وهي 
اللبنانية،  احلكومة  على  الوصي  موقع  يف  األمريكية  السفارة  تضع 
وذلك يف الفقرة الثانية اليت تنص على اعتبار مجيع املمتلكات اليت مت 
متويلها أو توفريها إىل احلكومة اللبنانية عماًل بهذا االتفاق عهدًة تتحّمل 

هي املسؤولية عنها أمام السفارة األمريكية.
أن  يتبني  واملعدات  األجهزة  عنوان  حتت  يدخل  الذي  القسم  ففي 
بالشرطة  اخلاصة  واملعدات  األجهزة  بتوفري  تقوم  األمريكية  احلكومة 
مثل األغالل، والزنانري الرمسية للشرطة، واملصابيح اليدوية واخلوذات 
واألحذية العالية الساق... وصواًل إىل السيارات غري املدرعة )انتبهوا 
ليس املدرعة( .. وهل سيادة الدولة ال تساوي اال األغالل، والزنانري، 
انها  و»األحذية«؟!  املدرعة  غري  والسيارات  واخلوذات  واملصابيح 

بالفعل اتفاقية العار... 
كما تتضمن االتفاقية إنشاء شبكة اتصاالت متطورة خاصة بقوى األمن 
بعد  يريدون  ساعة  فيها  بالتدقيق  لألمريكيني  السماح  مع  الداخلي، 

تشغيلها.
وهنا نسأل 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؟
عادة  عربه  متر  الذي  النواب  جملس  دور  فوق  القفز  جرى  وملاذا 

االتفاقيات مع اخلارج، سواء باملصادقة او باالطالع ؟
واين موقع رئيس اجلمهورية املناط به، ضمن الصالحيات الدستورية 

القليلة املتبقية له، التوقيع على االتفاقيات او املعاهدات الدولية؟
على »مشروع  الوزراء  موافقة جملس  أن  املراسالت  من  تبني  وقد 
اتفاق صادر مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية قبول هبة مساعدات 
لصاحل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي لتعزيز قدراتها وتفويض 
قوى األمن الداخلي توقيع هذا االتفاق«، قد صدرت يف التاسع من 

الشهر نفسه أي بعد أربعة أيام من تاريخ توقيعه.
جملس  موافقة  الداخلية  وزارة  طلب  ان  أيضًا  لالنتباه  الالفت  ومن 
الوزراء على املشروع، أشار إىل ضرورة أن تتم »بالسرعة املمكنة، 
نظرًا حلضور وفد من اجلهة املاحنة يف مطلع األسبوع القادم للتوقيع 

على الربوتوكول«!.
فاذا كان جملس الوزراء قد  وافق على هذه االتفاقية/الفضيحة فهذا 

عن جالية النصف مليون ومنجزاتها وتضحيات ابنائها ملساعدة ذويهم 
ولكن  واحللقات  الربامج  عشرات  اىل  ذلك  حيتاج  ورمبا  ووطنهم... 
غياب العناوين الرئيسية اليت تعّرف باجلالية مسألة تستحق التساؤل 

ولفت االنظار.
ان مسألة االنتماء وازدواجية الوالء الشائكة بنظر البعض ليست هكذا 
ألن جيل القادمني من الوطن هو جيل لبناني - اسرتالي والؤه للبنان 
حسب  متفاوتة  بنسب  لبنانية   - اسرتالية  تليه  اليت  واالجيال  اواًل 

الرتبية والنشأة والثقافة . والذين قالوا غري ذلك ضّلوا الطريق.
وقد برزت خالل احللقتني عقد نقص االنتماء للبنان حيث غاىل البعض 
بذلك  يعرتفون  وكأنهم  االرز  بوطن  والتعّلق  احلب  حرارة  باظهار 
للمرة االوىل... وهذه الظاهرة هي عقدة لبنانية تارخيية ألن افراد 
ابسط  من  ذلك  ألن  وطنهم  حبّب  يتباهون  ال  املتحضرة  اجملتمعات 

واجبات املواطن.
رغم هذه املالحظات اليت نقوهلا من منطلق اجيابي ال ميكننا ااّل ان نشكر 
االستاذ مرسيل غامن على وقته وجهوده. ونود ان نشري اىل التعليق 
حول  اللبنانية  النهار  ونشرته  مرشليان  كلوديا  كتبته  الذي  الساخر 
حلقيت »كالم الناس« عن جالية اسرتاليا حيث جاء ذلك التعليق 
اكثر سخافة من انتاجها يف جمال التمثيل واالفالم والرقص وليتها 

احتفظت بسخريتها دون االساءة اىل اآلخرين.   

القضاء  امام  الوزراء يف ذلك »اجمللس« مسؤولون  يعين ان كل 
و...الشعب وجيب ان يتم استجوابهم سواء صّوتوا معها أو ضدها.. 
فالذين صوتوا معها مذنبون طبعا والذين مل يصّوتوا وسكتوا عنها ومل 

يفضحوا أمرها مذنبون ايضا ... والوزير الياس املر واحد منهم.
ملاذا الوزير املر بالتحديد؟!

الن وزير الدفاع الياس املر أعلن أنه مل يطلع على مضمون االتفاقية 
األمنية بني قوى األمن الداخلي والسفارة األمريكية، مشريًا إىل أنه ال 

توجد يف اجليش اتفاقية مشابهة هلذه االتفاقية بنصوصها.
واستبعد املر، يف حديث إىل قناة »املنار«، هذا االسبوع، وجود سوء 
نية من قبل مدير عام األمن الداخلي أشرف ريفي، أو وزير الداخلية 

وقتها، واعترب أنهما قد ال يكونان قد اطلعا عليها بتفاصيلها.
وكشف املر أن اجليش تنبه، عندما كان الرئيس ميشال سليمان قائدًا 
النظر يف  إعادة  للجيش، للفقرات مثار اجلدل وحذفها، ووافق على 
االتفاقية يف جملس الوزراء إذا احتوت على بنود متس سيادة لبنان.

االتفاقية  مضمون  على  تطلع  مل  كنت  اذا  املر:  الوزير  نسأل  وهنا 
االمنية هذه كيف ميكنك استبعاد وجود سوء نية من قبل مدير عام 
األمن الداخلي أشرف ريفي؟ وهل انت ساكن يف ضمري وقلب وعقل 
هذا »املدير العام«؟ ام  انك حتمل اجازة، عفوا، دكتوراه يف علم 

النفس جتعلك تدرك ما يف دواخل النفوس من خبايا وخفايا؟
اما اعتبارك بأنهما )وزير الداخلية آنذاك - لست اذكر ما اذا كان هذا 
الوزير يف ذلك احلني هو االصيل اي حسن السبع او الوكيل اي امحد 
فتفت - ومدير عام األمن الداخلي أنذاك وحاليا( قد ال يكونان اطلعا 
بتفاصيلها فان ذلك ال يعفيهما من املسؤولية مباشرة حبكم  عليها 

موقعيهما، سواء عن قصد او غري قصد، يف هذه االتفاقية/الكارثة.
فاذا كانا قد اطلعا على تفاصيل هذه االتفاقية ووافقا عليها فهذه 
جرمية وطنية، اما اذا مل يطلعا على تفاصيلها فهذه جرمية أكرب، اذ 
الدولة  أمن  على  اخلطورة  بهذه  اتفاقية  على  بالتوقيع  يقومان  كيف 
استهتار  يدل هذا على  اال  بنودها؟!!  االطالع على كلى كامل  دون 
احالة جملس  بل  احالتهما،  ذلك  يستوجب  اال  والعباد؟!  البالد  بأمن 
ملخالفته  واحملاكمة  االستجواب  على  الفرتة  تلك  يف  ككل  الوزراء 
القانون والدستور وخاصة جلهة القفز فوق دور جملس النواب وكذلك 
اذ  للخطر،  أمنها  وتعريض  مكشوفة  البالد  وجعل  اجلمهورية  رئيس 
االمريكيني  »املوظفني«  بني  والتعاون  التداخل  مدى  ندرك  كلنا 

واالسرائيليني؟
ونشري هنا اىل أن هذه االتفاقية ألغيت من قبل األمريكيني أنفسهم 
بعدما فشلت قوى األمن الداخلي، على حد زعمهم، يف تأمني املعلومات 
اليت طلبتها السفارة. وهنا نسأل ما هو موقف احلكومة اللبنانية احلالية 
من هذه االتفاقية بعدما الغاها الطرف اآلخر؟.. هل ستبقي عليها من 
ما تبقى من ماء وجه  بالغائها حفظا لبعض  ام ستقوم  طرف واحد؟ 

السيادة الوطنية؟
هل ستتم مساءلة كل مسؤول متورط يف هذه االتفاقية املهينة، سواء 

بالتورط املباشر او حتى غري املباشر كالعلم بها والسكوت عنها؟
احلريري خالل جلسة جمللس  أبدى  ان  بعد  االرجح ال، الن وخصوصا 
احلملة  القضية مستغربا  أثارت  اليت  اإلعالم  لوسائل  انتقاده  الوزراء 
على وزارة الداخلية وعلى قوى االمن الداخلي واالتهامات اليت تطلق 
ضدها.. هذا يعين ان وزير الداخلية يف ذلك احلني ومدير عام قوى 
االمن الداخلي ظهرهما حممي، و »نيال مني لو ضهر« وهذا  يعين 
ايضا ان على على وسائل االعالم اال تثري اي قضية وطنية حساسة  
، حسب قول احلريري، وان تكون كاملثل القائل »شاهد ما شافش 

حاجه«, 
او على االقل مساءلة  بامكان حماكمة،  الكبري  باختصار، مع تشاؤمنا 
اللعينة..  االتفاقية  هذه  يف  واملتورطني  املسؤولني   واستجواب، 
نتمنى ان يأتي يوم حُياسب فيه املسؤولون يف لبنان، يف حال ارتكبوا 
اي خمالفة او جرمية وطنية، كما حُياسب باقي املواطنني و »البشر« 

ام انهم سيبقون دائما فوق القانون واملؤسسات  و»البشر«؟!

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

هل سُيحاكم املسؤولون عن»االتفاقية«....ام هم فوق القانون واملؤسسات و»البشر«!
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النواب  جملس  رئيس  أعرب 
لرئاسة  تقديره  عن  بري  نبيه 
اجلمهورية وللحكومة »ملوقفهما 
العربية  القمة  مبقاطعة  املوحد 
يف ليبيا استنكارا إلخفاء اإلمام 

موسى الصدر ورفيقيه«.
وقال يف تصريح امس االول: 
»ان التمثيل الذي تقرر يؤكد 
املوقف  ويؤكد  املقاطعة  هذه 
ان  باعتبار  املوحد  اللبناني 
من  أصال  كان  سيحضر  من 
سفرينا  سواء  احلضور  بني 
القائم  او  العربية  اجلامعة  يف 
واعترب  ليبيا«.  يف  باالعمال 
تأخر  الذي  املوقف  هذا  »ان 
لبنان  يضع  الزمن  من  عقودا 
فيها  اليت  الوحدة  خارطة  على 

كل منعة له«.
التلفزيون  اىل  حديث  ويف 
زيارته  ختام  يف  الرتكي 
الرمسية لرتكيا، اكد بري »ان 
الرتكية  ـ  اللبنانية  العالقات 
ولكنين  مستمر،  تقدم  هي يف 
الرتكية  والقيادة  شخصيا 
ايضا نطمح اىل عالقات أفضل 
اتفاق  توقيع  اىل  وبالتحديد 
لبنان  بني  اسرتاتيجي  تعاون 
الذي  وتركيا متاما كما االتفاق 
وبني  وسوريا  تركيا  بني  وقع 

تركيا والعراق«.
التجارة  اتفاقية  توقيع  وتوقع 
احلرة بني لبنان وتركيا، موضحًا 
تكن  مل  العالقات  »هذه  أن 
بالقدر الكايف حتى اآلن، فحجم 
تركيا  بني  التجاري  التبادل 
ولبنان كان العام املاضي أقل 
أشارك  وأنا  دوالر،  مليار  من 
الرئيس )رجب طيب( أردوغان 
بأننا نطمح اىل ان يكون هناك 
حجم للتبادل التجاري ابتداء من 
ليصل  فأكثر  أكثر  العام  هذا 
دوالر.  مليارات  ثالثة  اىل 
باالقتصاديني  اجتماعنا  ولعل 
اللبنانيني واالتراك بعدد يناهز 
املئة شخص هو خطوة على هذه 

الطريق«.
خترق  اسرائيل  ان  اىل  واشار 
كل يوم القرار1701، الفتًا اىل 
قوات  يف  تركيا  مشاركة  أن 
»اليونيفيل« بنحو600 جندي 
»عمل يدل على مدى التقارب 
وليس  تركيا  بني  السياسي 
وبني  بينها  بل  فحسب،  لبنان 
والعامل  اجملاورة  البلدان  كل 
العربي ككل«. وقال: »هذه 
السياسة الرتكية مرحب بها يف 
لبنان، وأنا باسم لبنان واجمللس 
واجلنوب  اللبناني  النيابي 
لرتكيا،  شكرا  نقول  خصوصا 
وشكرا ايضا للدعم الذي يلقاه 
العليا  اهليئة  من  اجلنوب  أهل 

لالغاثة الرتكية«.
كثريا  »هناك  ان  اىل  واشار 
تركيا  بها  تقوم  املشاريع  من 
دعمها  ترسيخ  يف  ليس 
ايضا يف سبيل  وامنا  فحسب، 

جملس  رئيس  نائب  رأى 
احلملة  أن  النواب فريد مكاري 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  على 
افهامه  اىل  »تهدف  سليمان 
أن »من املمنوع على الرئيس 
اللبناني أن حيافظ على سيادة 
لبنان واستقالله وقراره احلر«، 
معتربًا أن »األمر يشبه عملية 
علنا  أحد  يتبناها  ال  ارهابية 
عنها  مسؤوليته  يعلن  أحد  وال 
رسالة  اليصال  تكفي  ولكنها 

التحذير«.
جملة  اىل  حديث  يف  والحظ 
»الشراع« تنشره يف عددها 
الصادر اليوم، أن »من طالبوا 
للعهد  بالتمديد  سنوات  قبل 
نفسها  األبواق  هم  السابق 
رئيس  اليوم  تتناول  اليت 
احلملة  واصفًا  اجلمهورية«، 
»حماولة  بأنها  الرئيس  على 
سياسي  ارهاب  ملمارسة 
ولتطويع  الرئاسة  موقع  على 
الرئيس. يريدون ان حيددوا له 
خطوطا محرًا وأن يفهموه أن من 
اللبناني  الرئيس  على  املمنوع 
لبنان  سيادة  على  حيافظ  أن 

واستقالله وقراره احلر«.
وقال: »من يقف وراء احلملة 
داخلي  استقرار  أي  ضد  هو 
ينحاز  أن  يريدون  لبنان.  يف 
إىل  مبواقفه  سليمان  ميشال 
طرف واحد، ويف الوقت نفسه 
)رئيس  إىل  حتذير  رسالة  هي 
احلكومة( سعد احلريري مفادها 
حيددون  الذين  هم  أنهم 
اىل  واشار  اللعبة«.  قواعد 
اآلن  حيصل  مما  »كثريًا  أن 
قوى  على  اهلجوم  وخصوصًا 
األمن الداخلي واللواء الشريف 
أشرف ريفي مرتبط بطريقة أو 
بأخرى بتطورات احملكمة الدولية 

وجلنة التحقيق«.
اللجنة  طلب  يف  فتنة  ير  ومل 
اهلل«  »حزب  من  عناصر 
»فالطلب  معهم  للتحقيق 
متامًا  ادانة  يعين  ال  للتحقيق 
السبيل  اخالء  يعين  ال  كما 
استدعاؤهم  مت  وكثر  تربئة، 
سابقة«،  مراحل  للتحقيق يف 
هلل  »البعض  أن  اىل  الفتًا 
الضباط  سبيل  الخالء  باألمس 
باحملكمة،  واشاد  األربعة 
واآلن يعتربونها فخا وحيذرون 
الوقوع  من  احلريري  الرئيس 
أن  أعتقد  أنا  الفخ.  هذا  يف 
تسييس  اىل  العودة  هو  الفخ 
الرئيس  احملكمة.  مع  التعاطي 
قالت  آذار   14 وقوى  احلريري 
باحملكمة  تثق  انها  البداية  منذ 
وتسّلم بقراراتها وبأحكامها وال 

تتدخل يف عملها«.
سوريا  مع  نريد  »حنن  وأكد 
تبعية،  عالقة  ال  طبيعية  عالقة 
سوريا  مع  عالقتنا  تكون  وأن 
كما هي مع مصر ومع السعودية 

ليس غريبا أن يكون يف البلد 
أو أكثر، وهلذا  رأيان خمتلفان 
نتحاور، ولكن من غري  السبب 
املقبول اعتماد اسلوب التخوين 
واتهام اآلخرين. واستبعاد هذا 
البعض عن هيئة احلوار ال يربر 

له االبتعاد عن لغة احلوار«.
هذه  تتحول  »أن  واقرتح 
ال  أزمة  خلية  اىل  الطاولة 
تكتفي بعقد اجتماعات متباعدة 
االسرتاتيجية  موضوع  لبحث 
الدفاعية يف املطلق، بل تبقي 
ملواكبة  مفتوحة  اجتماعاتها 
املتسارعة  االقليمية  التطورات 
الدفاعية  االسرتاتيجية  ولبحث 

يف ضوء املستجدات«.
أن  الطبيعي  »من  أن  واعترب 
تفريق  اآلخر  الفريق  حياول 
والقوى  اللبنانية«  »القوات 
عن  آذار   14 يف  املسيحية 
ألن  املستقبل«  »تيار 
وفلسفتها  األرز  ثورة  أساس 
االحتاد  هذا  هو  وجودها  ومربر 
من  املسيحي  ـ  اإلسالمي 
الوطنية  األهداف  حتقيق  أجل 
»خنطئ  وقال:  الكربى«. 
بالنجاح  هلم  مسحنا  إذا  كثريا 

ومع أي بلد عربي آخر«.
وقال: »أنا ضد مقاطعة القمة 
نفسه  الوقت  ويف  العربية 
تغييب  موضوع  يدرج  أن  جيب 
على  الصدر  )موسى(  االمام 
سيما  وال  القمة  أعمال  جدول 
انها ُتعقد يف ليبيا. وجيب أن 
القمة،  هذه  املوضوع يف  ُيثار 
جواب  على  احلصول  ونتمنى 

واضح يف هذا الشأن«.
اإلنتخابات  قانون  مصري  وعن 
ان  أجد  »ال  قال:  البلدية، 
يف القانون املقدم من احلكومة 
الكفاية،  فيه  مبا  إصالحات 
واعترب ان القانون فيه اقرتاحات 
لبعض اإلصالحات«. ورأى أن 
ومثة  يضغط  الوقت  »عامل 
النواب  اآلراء بني  تضارب يف 
النسبية  موضوع  وال سيما يف 

يف اإلنتخابات البلدية«.
ال  الذين  من  »أنا  أضاف: 
وسأصّوت  النسبية  يؤيدون 
الوقت  ان  أعتقد  ألني  ضدها 
ال يكفي لشرح النسبية للناس 
ثانية  جهة  ومن  جهة،  من 
داخلية  صعوبات  ختلق  ألنها 
املدن  يف  اللوائح  تأليف  يف 
أحّبذ  أني  اىل  إضافة  والقرى، 
العمل  فريق  يكون  أن  دائما 
خلدمة  متجانسا  البلديات  يف 
اعتمدت  إذا  أما  املواطنني. 
مرشحون  فسيفوز  النسبية 
فإن  وبالتأكيد  الطرفني،  من 
هذين الطرفني سيعرقالن عمل 
بعضهما البعض، ألن البلديات 
انتخابها من الئحتني  يتم  اليت 
أكثرها  يكون مصري  متقابلتني 
وحّل  استقاالت  العادة  يف 
البلدية فكيف إذا مت تعميم هذا 
كل  ويف  البلديات  على  األمر 

املناطق؟«.
واشار اىل ان »الوقت يسمح 
وأنا  اإلصالحات،  بعض  بإقرار 
مع اإلنتخابات البلدية يف مطلق 
وفق  جرت  لو  حتى  األحوال 
يتم  أن  على  القديم  القانون 
وإذا  فورًا.  جديد  قانون  إقرار 
تأجيل  النواب  جملس  ارتأى 
ضمن  من  سأكون  اإلنتخابات 

الطاعنني«.
ومتنى على اجلميع أال »حياولوا 
متييع احلوار باغراقه يف مواضيع 
هذه  وال  وقتها  اآلن  ليس 
أن  معتربًا  مكانها«،  الطاولة 
الوطين  احلوار  طاولة  »هدف 
طائف  باتفاق  اخلروج  ليس 
الطائف  اتفاق  محاية  بل  آخر، 
كل  توفري  جلهة  وتطبيقه 
وحصر  الدولة  قيام  مقومات 
والسلم  احلرب  وقرار  السالح 

بها«.
يرى  »البعض  ألن  وأسف 
املقاومة  شأن  يف  اجلدل  ان 
انه  وسالحها هو ثرثرة ويقول 
ضجر من هذه السخافات ويتهم 
من يتحدثون يف هذا املوضوع 
وارتباطات  أدوارًا  هلم  بأن 
مدفوعة األجر ويقول انهم جيب 
ان يستحوا. هذا البعض حّر يف 
اختاذ املوقف الذي يراه مناسبًا 
ولبنان بلد يتميز بتعددية اآلراء، 
ويف موضوع مصريي وحساس 
كموضوع سالح »حزب اهلل« 

ليس  ولكن  املسعى،  هذا  يف 
عندي أي خوف يف هذا اجملال 
مجيع  متسك  مدى  أعرف  ألني 
التالقي  آذار بهذا  مكونات 14 
اجلميع  أن  وأعرف  التارخيي، 
يف 14 آذار يدركون ما حياول 
الطرف اآلخر أن يقوم به ولن 

يقعوا يف هذا الفخ«.
وعن القداس الذي حضره رئيس 
واالصالح«  »التغيري  تكتل 
حارة  يف  عون  ميشال  النائب 
اعادة  يف  جنح  وهل  حريك 
املسيحيني اىل املنطقة، قال: 
املشهد  جدا  يسعدنا  »طبعا 
حارة  كنيسة  يف  رأيناه  الذي 
حريك، ولكن اذا كان املؤمنون 
فاألهم  القداس  يف  شاركوا 
بامكان  املسيحيون  يؤمن  أن 
العودة اىل حارة حريك يف ظل 
على  ومتنى  الراهن«.  الوضع 
على  العمل  أن »حياول  عون 
والكراهية  احلقد  من  التخفيف 
على  والعمل  املسيحيني،  بني 
ما  يف  املسيحيني  تصاحل 
تصاحلهم  يكتمل  لكي  بينهم 
تنوعهم  احرتام  اآلخرين مع  مع 

السياسي«.

اسرائيل  ان  كله  للعامل  القول 
هي اليت تعتدي ابتداء من غزة 
اىل  ووصوال  بالقدس  مرورًا 
العربي  العامل  وايضا  لبنان 

واالسالمي«.
ـ  اللبنانية  العالقات  وعن 
»لبنان  قال:  السورية، 
عالقات  يف  هما  اآلن  وسوريا 
يوصي  الرسول  وكان  جيدة، 
انه  قيل  حتى  دائما  باجلار 
باالحرى  فكيف  يورثه  ان  كاد 
اللذان  وسوريا  لبنان  كان  اذا 
دولتني  يف  واحد  شعب  هما 
العالقات  لذلك؟.  توأم  هما 
اللبنانية ـ السورية هي أكثر من 
ضرورة للبنان وايضا لسوريا. 
للبنان من دون سوريا  أمن  ال 
دون  من  لسوريا  أمن  وال 
يكمالن  وسوريا  لبنان  لبنان. 
ان  واحلقيقة  البعض،  بعضهما 
العامل العربي كله يكمل بعضه 
ببعض. وأعتقد ان االسرائيليني 
ال يتمادون يف ظلمهم للشعب 
العرب  كان  لو  الفلسطيين 
على  ومنسقني  أكثر  جمتمعني 

االقل يف ما بينهم«.
وسوريا  »لبنان  بأن  وذكر 
ضد  مشرتك  تاريخ  هلما 
وايضا ضد  الفرنسي  االنتداب 
االعتداءات االسرائيلية املتكررة 
على لبنان، وال ننسى ان سوريا 
هي البلد العربي تقريبا األوحد 
الذي ال يزال يقف جبانب لبنان 
ومقاومته وجبانب بطوالت اهل 

اجلنوب وتضحياتهم«.
النظرية  »ان  اىل  ولفت 
السياسة  يف  اجلديدة  الرتكية 
اآلن وخصوصا يف هذه املرحلة 
هي ان العالقات مع اجلوار جيب 
مشكلة«  »صفر  تكون  ان 
مع  مشكلة  اي  دون  من  اي 
»هذا  أن  معتربًا  اجلوار«، 
األمر سينجح مع تركيا يف كل 
لن  بالتأكيد  ولكن  امليادين 

ينجح مع اسرائيل«.
واستقبل بري يف مقر الرئاسة 
امس  التينة  عني  يف  الثانية 
حلزب  العام  االمني  االول، 
هوفيك  »الطاشناق« 
على  لشكره  والعائلة  خمتاريان 

تعزيته هلم بوالده.
النائب  حضور  التقى، يف  كما 
علي حسن خليل، الوزير السابق 
له  شكر  الذي  سالمة  غسان 

مواساته بوالدته.
من  شكر  برقية  بري  وتلقى 
حسين  حممد  املصري  الرئيس 
بنجاح  تهنئته  على  ردا  مبارك 

العملية اليت أجريت له أخريا.
اجلزائري  الرئيس  اىل  وأبرق 
معزيا  بلال  بن  امحد  السابق 
بعقيلته. وكلف رئيس املكتب 
السياسي حلركة »أمل« مجيل 
حايك املوجود يف اجلزائر تقديم 
وباسم  بامسه  العزاء  واجب 

قيادة احلركة.

أكد أن لبنان وسوريا يكمالن بعضهما البعض والعالقات بينهما جيدة

بري يشيد باملوقف املوحد للرئاسة 
واحلكومة مبقاطعة القمة

مكاري: اهلدف من احلملة على سليمان إفهامه أنه ممنوع
على الرئيس اللبناني احملافظة على سيادة لبنان وقراره احلر

اجمللس  رئيس  نائب  وجه 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
امس  نداء  قبالن  األمري  عبد 
وامللوك  الرؤساء  إىل  االول، 
إىل  املتوجهني  العرب  واألمراء 
طالبهم  العربية،  القمة  مؤمتر 
»صادقني  يكونوا  بأن  فيه 
مع  التعاطي  يف  شفافني 
ولتكن  األمة وشجونها،  قضايا 
موسى  اإلمام  تغييب  قضية 
الصدر وأخويه أول أمر تبحثونه 
احلقيقة  نريد  ألننا  قمتكم،  يف 
الصحيحة  الواقعة  ومعرفة 
والتسويف  املماطلة  ونرفض 
منكم  نريد  والدوران.  واللف 
يكشف  وكرميا  واضحا  موقفا 
مصري  حول  املالبسات  كل 

اإلمام الصدر وأخويه«.
تناديكم  »القدس  وقال: 
ملأساتها  حد  بوضع  وتطالبكم 
ووقف محالت ضربها وتهويدها 
أن  وعليكم  شعبها،  وتشتيت 
تعملوا لتكون هذه القمة حازمة 
اختاذ  على  وقادرة  وجادة 
واجلريئة،  احلامسة  القرارات 
فتبحثوا يف الوضع الفلسطيين 
برمته وتنسوا خالفاتكم وتبددوا 
وتعملوا  ساحاتكم  عن  الغيوم 
وتكون  شعوبكم،  ملصاحل 
مباركة  ومساعيكم  جهودكم 
اهلل  يرضي  عمل  يف  ومنصبة 

أوال والشعوب ثانيا«.
فلسطني  »إن  اضاف: 
وهي  خطر  طرق  مفرتق  على 
وإنقاذ  قضيتها  حلل  تناديكم 
استباحة  ووقف  مقدساتها 
وعليكم  الفلسطينية.  األرض 
وتعمقوا  كلمتكم  توحدوا  أن 
تعاونكم  ليكون  تشاوركم 
الرشيدة  ومواقفكم  وتضامنكم 
القضية  حل  بداية  واملسؤولة 

أن  نريدكم  حنن  الفلسطينية. 
الباطل  تنتصروا للحق وحتاربوا 
املظلومني  إلنصاف  وتعملوا 
للظاملني.  باملرصاد  وتكونوا 
املطلق  الشر  هي  فإسرائيل 
الصدر،  موسى  االمام  عرب  كما 
وهي غدة سرطانية كما وصفها 
االمام اخلميين، فكونوا باملرصاد 
مؤامراتها  وأحبطوا  إلسرائيل 
وتصدوا لفتنها وادعموا عناصر 
املقاومة يف األمة ألنها مصدر 
تكونوا  أن  نريدكم  لألمة.  قوة 
البعض  بعضكم  على  منفتحني 
موحدي  اخلري  على  متعاونني 
والتوجهات  والصف  املوقف 
أمة  أمتنا  تكون  أن  نريد  ألننا 
ومساها  أرادها  كما  وسطا 

رسول اهلل أمة الوسط«.
منكم مصداقية  وتابع: »نريد 
نصرة  يف  وجدية  وموضوعية 
وأهلها ألن فلسطني  فلسطني 
حماصرة وحمتلة وإسرائيل تنكل 
لذلك  الفلسطيين.  بالشعب 
بصفاء  تعملوا  أن  منكم  نريد 
على  فتحافظوا  وحمبة  وصدق 
شعوبكم وتقدموا هلا ما تستحق 
واالهتمام.  الرعاية  حسن  من 
منكم  تستحق  العربية  فشعوبنا 
الكثري من االهتمام، وفلسطني 
وعزتنا،  كرامتنا  عنوان  هي 
الظلم  لرفع  ننتفض  أن  وجيب 
أن  جيوز  فال  شعبها.  عن 
ألمتنا،  الكبرية  القضايا  نهمل 
قضية  أهم  هي  وفلسطني 
تستحق أن نقدم هلا ما تستحق 

من نصرة ودعم«.
وختم: »كونوا إخوة متعاونني 
وعزتها  األمة  خلري  واعملوا 
أهداف  وحققوا  ومنعتها 
شعوبكم وارفعوا الظلم والكيد 

عن املظلومني.«

قبالن يف نداء إىل املؤمترين يف ليبيا:

لتكن قضية الصدر أول أمر تبحثونه
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»القوات  كتلة  عضو  أكد 
انطوان  النائب  اللبنانية« 
اجلمهورية  »رئاسة  أن  زهرا 
حممية من الشرفاء«. وشدد 
تقصري  »حلم  أن  على 
من  إىل  يعود  الرئاسة  والية 
ولن  عليها  اجللوس  ينتظر 

يتحقق«.
السنوي  العشاء  خالل  واعترب 
يف  املهندسني  لقطاع 
»لو  فندق  يف  »القوات« 
من  اول  ضبيه  ـ  رويال« 
امس، أن »االستقالل الثاني 
اللبناني  الشعب  حققه  الذي 
يف ثورة االرز يف العام 2005 
اىل  لبنان  عودة  اىل  أدى 
واإلقليمية،  الدولية  الساحة 
حتاكم  ال  دولة  قيام  واىل 
أيام  كانت  كما  الوطنيني 

الوصاية«.
وذكر بأنه »حصلت حماوالت 
انقالب عدة على ثورة 14 آذار 
متيزت بنهج مؤامراتي وختللتها 
مجيعا  نتذكرها  عنفية  حمطات 
الثاني  كانون   23 والسيما 
حني جلأوا اىل تقطيع أوصال 
الوطن، ألن الوطن حترر بوحدة 
أبنائه وبقيت الشعلة موجودة 

عندما كنا وحدنا«.
على  »الرد  أن  إىل  ولفت 
حققناها  اليت  اإلنتصارات 
سياسيًا  تفريقنا  مبحاولة  بدأ 
حاولوا  عجزوا  وعندما 
أنه  إىل  مشريا  جغرافيًا«، 

 زهرا: رئاسة اجلمهورية حممية من الشرفاء
استفتاء  مت  حزيران   7 »يف 
املشروع  على  اللبنانيني 
املفيد  غري  ومن  السياسي 
استفتاء  يكن  مل  انه  اإلدعاء 

على مشروع سياسي«.
»رئاسة  أن  على  وشدد 
اجلمهورية حممية من اللبنانيني 
الشرفاء وحنن يف صلبها«، 
مل  احلملة  »هذه  أن  معتربا 
فحسب،  الرئيس  تستهدف 
تنكر  ممن  جزءا  أن  حني  يف 
للحملة دافع عن موقع الرئاسة 

ونسي الرئيس«.
بأنه  البشارة  عيد  ووصف 
»عيد وطين وممارسة فعلية 
النهائي  خليارنا  وتكريس 
أساس  على  لبنان  بوحدة 
ببعضنا  واالعرتاف  التنوع 
حق  من  انطالقا  البعض 
ولكي  الطائفي،  اإلختالف 
نؤكد أن لبنان ال يستطيع إال 

أن يكون بلد احلريات«.
املقبل  السبت  وقال: »يوم 
حزب  حل  بذكرى  سنحتفل 
لنذّكر  اللبنانية«  »القوات 
من حياول إعادة قمع القوات 
حماوالتهم  ان  واستهدافها 
وسنقول  بالفشل.  ستبوء 
أن  ميكن  ال  الشعب  ان  هلم 
متحى ذاكرته ومبادئه وأحالمه 
بوطن سيد حر مستقل وبوجود 
وأساسي،  فاعل  مسيحي 
و«القوات اللبنانية« مؤمتنة 

على هذا الوجود«.

Mob: 0417 922 556
Ph: 9725 6789  -  Fax: 9725 6489

3 /42 Lisbon Street Fairfield NSW 2165

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... 

اتصلوا بالسيد 
امحد

 عبد احلميد

خربة طويلة..
صدق يف املعاملة..
دقة يف املواعيد..

التسعرية جمانية  كفالة يف العمل

دعا رئيس حزب »الكتائب« 
اىل  اجلميل  أمني  الرئيس 
املهاترات،  عن  »الكف 
املواطن  بشؤون  واالهتمام 
يف  خصوصا  حاجاته  لنليب 
مؤكدًا  اجلبل«،  مناطق 
اىل  املهجرين  »عودة  أن 
قضية  هي  وبيوتهم  قراهم 

وطنية«.
يف حني أوضح وزير املهجرين 
القرار  أن«  شهيب  أكرم 
موضوع  يف  متخذ  السياسي 
يف  عوائق  من  وما  العودة، 
ما خيص املوضوع االجتماعي، 
ويبقى املوضوع املالي، وحينما 
اإلداري  املوضوع  يصبح  يقر 

والتنفيذي أسهل بكثري«.
البيت  يف  اجلميل  استقبل 
الصيفي  يف  للحزب  املركزي 
شهيب،  الوزير  االول،  أمس 
النائبان  اللقاء  يف  وشارك 
اهلرب،  وفادي  اجلميل  سامي 
حزب  يف  العام  األمني  نائب 
فارس،  وليد  »الكتائب« 
يف  املهجرين  مصلحة  رئيس 
احلزب كريم حلود، نائب رئيس 
إقليم الشوف الكتائيب إدمون 
عدوان، ومت خالل اللقاء البحث 
املهجرين  عودة  موضوع  يف 

وتثبيتهم يف قراهم«.
وقال اجلميل: »كان االجتماع 

اجلبل  أجل  من  وللخري  جيدا 
النوع  وهذا  واملصاحلة، 
اليها  حيتاج  االجتماعات  من 
مهاترات،  فكفى  املواطن، 
ودعونا نهتم بشؤون املواطن 
يف  خصوصا  حاجاته  لنليب 
عانت  اليت  املناطق  هذه 
احلرب«.  سنوات  كل  يف 
يف  حبث  »كان  أنه  واوضح 
العامة  السياسية  املواضيع 
والعالقة مع »احلزب التقدمي 
الرتكيز  ومت  اإلشرتاكي«، 
وموضوع  اجلبل،  موضوع  على 
الغربي،  والشحار  بريح 
كفرسلوان وكل املناطق اليت 
من  أو  التهجري  من  تعاني 
جديا  البحث  وكان  الالمباالة، 
وعمالنيا من أجل التسريع يف 
بعض اخلطوات، ومعاجلة هذه 
مكانها  تراوح  اليت  املشكلة 
أضاف:  طويلة«.  فرتة  منذ 
وطنية  مقاربة  اآلن  »هناك 
الفئوية  عن  بعيدة  جامعة 
ألن  اجلميع،  وتعاون  واحلزبية 
قراهم  اىل  املهجرين  عودة 
وطنية  قضية  هي  وبيوتهم 
بالتعاون  ونستطيع  بامتياز 
األطراف  كل  ومع  اجلميع  مع 
معالي  وبإشراف  والفئات 
اجلبل  يعرف  الذي  الوزير 

جيدا«.
املناطق  يف  األهالي  وناشد 
ثقتهم  »وضع  املعنية 
فرصة  ولدينا  بقياداتها 
امللف  هذا  لقفل  جديدة، 

اإلنساني والوطين«.
وأشار شهيب اىل أن »هناك 
يف البيان الوزاري بندًا أساسيًا 
وهو  الناس  بأولويات  يتعلق 
ومنذ  املهجرين.  موضوع 
استلمت هذه احلقيبة أقوم بعمل 
يومي مع كل فريق العمل، من 
أجل انهاء املصاحلات ونتوءات 
الواحدة والعشرين  املصاحلات 
اليت جرت يف السابق. ونولي 
املصاحلات الثالث الباقية كل 
الناس  أجل عودة  األهمية من 
العيش  وعودة  ديارهم  إىل 
املشرتك وعودة احلياة الواحدة 
فإذا  لبنان،  قلب  اجلبل  يف 
كله  فالوطن  خبري  اجلبل  كان 

خبري«.
اليوم  »اللقاء  وقال: 
هذا  على  أكد  االول(  )امس 
الوزارة  يف  ونعمل  املنطق، 
شاء  وان  امللف،  هذا  إلنهاء 
يف  نتيجة  إىل  سنصل  اهلل 
بتوجيهات  العودة  موضوع 
اجلمهورية  رئيس  فخامة 
الوزراء  جملس  رئيس  ودولة 
السياسية«.  القيادات  وكل 
تشكيل  »قبل  بأنه  وذكر 
وزارة املهجرين عقد أول لقاء 
خبصوص هذا امللف مع رئيس 
وقتها  »الكتائب«  حزب 
املرحوم جورج سعادة. وكانت 
هناك رغبة صادقة يومها يف 

إنهاء هذا امللف«.
حوار

اإلعالميني،  مع  حوار  ويف 
قانون  أن  اىل  شهيب  لفت 
يزال  »ال  البلدية  االنتخابات 
هو  الذي  النيابي  اجمللس  يف 
يصدر  وعندما  نفسه،  سيد 

قرار واضح بشأنه فلكل حادث 
البلدية  فلالنتخابات  حديث. 
ظروف أخرى تتحكم بها، وهي 
املبكر  من  ومناطقية،  عائلية 
البلدية  االنتخابات  عن  احلديث 

برأيي«.
وعن موقف حزب »الكتائب« 
من اجراء االنتخابات يف موعدها، 
يف  »لنبقى  اجلميل:  أجاب 
إىل  اجلبل  ابناء  عودة  موضوع 
اجلبل، فهو املوضوع األساسي 
و«الكتائب«  لدينا، 
احرتام  جلهة  واضح  موقفها 
الدستورية  االستحقاقات 
جتري  أن  وضرورة  والوطنية 
وقتها،  البلدية يف  االنتخابات 
وكلنا  معطلة،  بلديات  فهناك 
البلدية  اجملالس  أهمية  ندرك 

لتلبية حاجات املواطنني«.
ملف  من  االنتهاء  موعد  وعن 
املصاحلات الباقية، أكد شهيب 
متخذ  السياسي  »القرار  أن 
من  وما  العودة،  موضوع  يف 
املوضوع  خيص  ما  يف  عوائق 
املوضوع  يبقى  االجتماعي، 
املالية.  وزيرة  عند  املالي، 
وضعنا برناجمًا مشرتكًا، حينما 
املوضوع  املالي  الربنامج  يقر 
يصبح  والتنفيذي  اإلداري 
على  وشدد  بكثري«.  أسهل 
يف  املهجر  تثبيت  »أهمية 
مشروعًا  يتطلب  وهذا  بلدته، 
مع  بالتعاون  واسعًا  إمنائيًا 
وكذلك  أساسية  وزارات 
واملؤسسات  املدني  اجملتمع 
دور  ذكر  من  بد  وال  املاحنة، 
ساعدت  اليت  العربية  الدول 
يف إعمار اجلنوب بعد العدوان 
تقصر  لن  وهي  اإلسرائيلي، 
على  املساعدة  يف  بالتأكيد 
عملية العودة وتثبيت اإلنسان 

يف مناطقه يف اجلبل«.
وعلق اجلميل على احلديث الذي 
أدىل به الرئيس السوري بشار 
األسد أول من أمس، بالقول: 
كان  األسد  الرئيس  »كالم 
تأكيدا ملواقف سوريا املعروفة، 
األول  ولفتين فيه موضوعان: 
جتاه  سوريا  مبوقف  عالقة  له 
وأكد  السالم،  مفاوضات 
أن  على  السوري  الرئيس 
السالم  ملسار  هي  األولوية 
مهم  موقف  وهذا  والتفاوض، 
أهميته  نستوعب  أن  جيب 
كيف  أعرف  وال  لبنان.  يف 
مسار  تؤكد  اليت  سوريا  أن 
السالم  ومسار  املفاوضات 
ومقتنعة به، بينما حلفاؤها يف 
لبنان يبشرون خبط آخر. فهذا 
املوضوع مهم، فليبدأ التعاون 
اإلطار،  هذا  من  سوريا  مع 

بينما  للسالم  فرصة  ونعطي 
نتحضر ملواجهة أي عدوان«.

الثانية  »املالحظة  أضاف: 
عندها  التوقف  أريد  اليت 
وما  شبعا،  مبزارع  تتعلق 
ركزت عليه باستمرار هو عدم 
على  الوطنية  السيادة  وضوح 
سيادة  هي  هل  املزارع،  تلك 
غري  أو  سورية  أم  لبنانية، 
كان  األسد  الرئيس  ذلك؟ 
واضحا عندما وصف الوضع يف 
وإعالن  باملعقد،  شبعا  مزارع 
حقوق  لسوريا  يكون  رمبا  أنه 
فهذا  األراضي،  هذه  على 
به  مبتوت  غري  األمر  أن  يعين 
وهذا  السوري،  الصعيد  على 
بأن  املقولة  مع  يتناقض  ما 
سيادة لبنان على تلك املزارع 
»من  أن  ورأى  مبتوتة«. 
األمر،  هذا  توضيح  الضروري 
ومعرفة موقف سوريا منه، وأن 
بالتالي  اللبنانيني  كل  يتفهم 
أن السيادة اللبنانية على تلك 
األقل  على  ثابتة  غري  املزارع 
بالنسبة اىل اإلخوة السوريني، 
العرب جلهة شرعية  واستخالص 
يف  بالذات  اللبنانية  املقاومة 
بقي  طاملا  شبعا،  مزارع  إطار 
على  اللبنانية  بالسيادة  الشك 
تلك املزارع حسب ما ورد يف 

كالم الرئيس األسد«.
من  وفدا  اجلميل  واستقبل 
اجلنوبي  املنت  ساحل  بلديات 
رئيس  اإلحتاد  رئيس  برئاسة 
رميون  الشباك  فرن  بلدية 
بلديات:  رؤساء  وضم  مسعان 
احلدث أنطوان كرم، كفرشيما 
أنطوان  بعبدا  راضي،  أنطوان 
جان  احلازمية  حلو،  اخلوري 
األمسر، بسابا خليل بو أنطون 
حضور  يف  غاريوس،  وإدمون 
للحزب  العام  األمني  نائب 
إقليم  رئيس  فارس،  وليد 
األمسر  موريس  الكتائيب  بعبدا 
البلدي  اجمللس  ورئيس 
غابي  احلزب  يف  واإلختياري 

مسعان .
الوفد  بإسم  غاريوس  وحتدث 
أمور  فقال: »أتينا نبحث يف 
فهناك  بعبدا،  منطقة  قضاء 
مشاريع إمنائية كبرية جيب أن 
اليت  املنطقة  هذه  يف  تبحث، 
إمنائية،  مشاريع  اىل  تفتقر 
مناطق  هناك  أن  وخصوصا 
عانت من التهجري يف الساحل 
احلدث،  الشياح،  بينها  ومن 
الرئيس  من  وطلبنا  املرجية. 
اجلميل مساعدتنا لتحصل هذه 
املنطقة على حقوقها من وزارة 
امللفات  إقفال  قبل  املهجرين 

فيها«.

شهيب يؤكد أن ال عائق يف موضوع العودة سوى املال
اجلميل للكّف عن املهاترات واالهتمام بشؤون املواطن

نصر اهلل يبحث التطورات 
مع كرامي

اهلل  السيد حسن نصر  لـ«حزب اهلل«  العام  االمني  استقبل 
امس االول، الرئيس عمر كرامي وجنله فيصل، وجرى عرض 
الوضع  مستجدات  وآخر  اللبنانية  السياسية  القضايا  ملختلف 
يف املنطقة وخصوصا التطورات يف فلسطني وما يتعرض له 

الشعب الفلسطيين.
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لتعليم قيادة السيارات  
اعتمدوا مدرسة "نهيدة" 

نؤمن حصولكم على رخصة قيادة 

P
سيارة جديدة - أسعار مهاودة - معاملة حسنة 

االتصال بالسيدة مجال على الرقم 

Email: jamalkaraali@hotmail.com
0415 939 009
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»التغيري  تكتل  اعترب 
على  الكالم  أن  واإلصالح« 
احلر«  الوطين  »التيار  ان 
االنتخابات  إجراء  يريد  ال 
موعدها »سخيف  البلدية يف 
ورفض  الرد«.  يستحق  وال 
الرئيس  ملقام  »التعرض 
واملطالبة  سليمان  ميشال 
باستقالته«، مشددًا على أنه 

»حاجة وطنية«.
]أكد عضو التكتل النائب وليد 
اجلمهورية  رئيس  أن  خوري 
وإقليمية  وطنية  »حاجة 
بدوره  يقوم  وهو  وعربية، 
بشكل جيد ويعرف كيف يدير 
أية  وجود  نافيًا  الوطن«، 
نية إطالقا لتقصري مدة والية 

الرئيس«.
قناة  إىل  حديث  يف  وأوضح 
»يوافق  أنه  »اجلديد«، 
وهاب  وئام  األسبق  الوزير 
تقوية  بضرورة  يتعلق  ما  يف 
»ولكننا  الرئيس  صالحيات 
التعرض  أو  استقالته  نرفض 
أن  إىل  مشريًا  ملقامه«، 
الرابية  يف  وهاب  »تصريح 
أحرجنا وما كان جيدر به أن يأخذ 

هذا املنحى يف اإلعالم«.
اسرائيل خلط  اخرتاق  ووصف 
خطري  »أمر  بأنه  الوزاني 
العمل  جدًا«، متسائاًل: »ما 
الذي تقوم به »اليونيفيل« 

اليوم حتديدًا؟«.
]اشار أمني سر تكتل »التغيري 
إبراهيم  النائب  واإلصالح« 
على  أن »الكالم  اىل  كنعان 
ان التيار »الوطين احلر« ال 
البلدية  االنتخابات  إجراء  يريد 
وال  »سخيف  موعدها  يف 
أن  مؤكدًا  الرد«،  يستحق 
»التيار موجود وبقوة وسوف 
االنتخابات  نهار  ذلك  يثبت 

للذي ال يصدق«.
حمطة  إىل  حديث  يف  وشدد 
»OTV«، على أن »اجلدل 
حول قانون االنتخابات البلدية 
أن  معتربًا  أن حيسم«،  جيب 
إىل  باالحتكام  يكون  »احلل 
كل  ولتعرب  النيابي  اجمللس 

كتلة عن موقفها«.
ملقام  »التعرض  أن  وأكد 
وصالحيات  اجلمهورية  رئيس 
والتعرض  أمحر  خط  الرئيس 
خط  أيضا  الرئيس  لكرامة 
أن »ما عرب  أمحر«، موضحا 
النائب(  التكتل  )رئيس  عنه 
يف  عون  )ميشال(  العماد 
يكون  قد  للتكتل  اجتماع  آخر 
اختالف  امللفات  بعض  يف 
مع رئيس اجلمهورية ولكن ال 

خالف جوهري«.
وعن العالقات مع سوريا، قال: 
»يهّمنا أن تكون العالقة جيدة 

وملصلحة البلدين«. 

توجه رئيس جملس الوزراء سعد 
احلريري امس االول، بالتهنئة من 
البشارة  عيد  ملناسبة  اللبنانيني 
السيدة  باسم  يقرتن  »الذي 
واصبح  السالم،  عليها  مريم 
اعتبارًا من هذا العام عيدًا رمسيًا 
املشرتكة  احلياة  ارادة  عن  يعرب 
يف  واملسيحيني  املسلمني  بني 
املتنامية  الثقافة  وعن  لبنان 
ارجاء  كل  يف  احلضارات  حلوار 

العامل«.
االول:  امس  بيان  يف  وقال 
اليوم  هذا  اعالن  من  »أردنا 
لرتسيخ  مناسبة  رمسيًا  عيدًا 
والوطنية  الروحية  املفاهيم 
ورمزًا  اللبنانيني،  بني  للتالقي 
لتكامل الرساالت السماوية اليت 
العربي  الشرق  هذا  من  اختذت 
قاعدة  لبنان حتديدًا  ومن وطننا 
واالنساني  الثقايف  للتفاعل 
بني  الدائم  للتواصل  وجسرًا 
االسالمية  الكبريتني  الديانتني 

واملسيحية«.
اضاف: »حنن ال نريد هلذا اليوم 
أن يتحول اىل جمرد عدد يضاف 
اىل أيام التعطيل الرمسي. وهنا 
تقع مسؤولية القيادات الروحية 
طوائفهم  مبختلف  الدين  ورجال 
مسؤولية  تقع  كما  ومذاهبهم، 

احلريري يهنئ اللبنانيني بعيد البشارة:

أردناه مناسبة لرتسيخ مفاهيم التالقي
هذا  جعل  يف  املدني  اجملتمع 
ووطنية  روحية  مناسبة  اليوم 
مجيعًا  اللبنانيني  تعين  حقيقية 
من دون استثناء وجتعل من اسم 
السيدة مريم عليها السالم عالمة 

مضيئة لسالمنا الوطين«.

 »التغيري واإلصالح«: نرفض التعرض 
ملقام الرئيس والكالم عن أن التيار ال 

يريد االنتخابات سخيف املاروني  البطريرك  أمل 
بطرس  اهلل  نصر  الكاردينال 
صفري أن »تكون األيام املقبلة 
خريا من األيام اليت نعيشها«، 
هلذا  زاهرا  »مستقبال  متمنيا 
ابنائه  مجيع  فيه  يعمل  الوطن 

يف سبيل وطنهم«.
من  وفد  أمام  جاء  كالم صفري 
»القوات  يف  الرياضة  قطاع 
بودي  برئاسة  اللبنانية« 
معلولي ويف حضور األمني العام 
املتقاعد  العميد  لـ«القوات« 
منطقة  ومسؤول  قاطيشا  وهبة 
كسروان ـ الفتوح زياد معلوف. 
مسرية  انطلق يف  الوفد  وكان 
سيدة  كنيسة  أمام  من  صامتة 
مكايل ملناسبة  زوق  النجاة يف 
»القوات  حزب  حل  ذكرى 

اللبنانية«،
تذكارية  درعا  البطريرك  وسلم 

تقديرا ملواقفه الوطنية.
فيها  رحب  كلمة  صفري  وألقى 
أنكم  »علمنا  وقال:  بالوفد، 
للرياضة  اليوم  هذا  كرستم 
يف  وأنكم  والروحية  اجلسدية 
ان  لبنان،  سيدة  إىل  الطريق 
شاء اهلل تقضون هذا اليوم يف 
صالة ويف طلب اىل اهلل تعاىل 
كما  تنشأوا  وان  حيفظكم  ان 
نشأ السيد املسيح بالنعمة امام 
الناس. واننا نتمنى  اهلل وأمام 
لكم مستقبال زاهرا تعملون فيه 
يف سبيلكم ويف سبيل وطنكم، 
سعيدا  وطنا  لكم  نتمنى  كما 
تسعدون فيه وأياما مقبلة تكون 
نعيشها،  اليت  األيام  من  خريا 
خطاكم  وسدد  معكم  اهلل  كان 

مجيعا إىل التوفيق واخلري«.
اللجنة  وفد  البطريرك  والتقى 
برئاسة  بشري  جلبة  السياحية 

وليم منسى، متنى عليه رعايته 
آب   6 يف  الرب  عيد  قداس 
مشامسة  من  وفد  ثم  املقبل، 
االكلرييكية البطريركية املارونية 
للمعايدة  جاؤوا  غدير  يف 
والتزود  بركته  والتماس 
على  أصبحوا  كونهم  بإرشاداته 
الكهنوتية،  سياماتهم  أبواب 
وطالئع  فرسان  من  فوفدا 
العذراء يف بلدة حبديدات قضاء 

جبيل، وعصام خليفة.
وظهرا، استقبل صفري وفدا من 
مؤسسة »مجعية املاجد للثقافة 
ضم  اإلمارات،  يف  والرتاث« 
الرقباني  سعيد  السابق  الوزير 
وصاحب املؤسسة مجعة املاجد، 
كلوفيس  والشيخ  محدان  حممد 

اخلازن.
على  البطريرك  املاجد  وأطلع 
اليت  املؤسسة  »نشاطات 
الكتاب  محاية  مسؤولية  تتحمل 
وبأية  كان  أينما  واملخطوطات 
عرق  او  دين  وألي  كتبت  لغة 
او فكر ينتمي، من خالل إعادة 
وتقديم  املخطوطات  ترميم 
والتدريب  واألدوات  املعدات 
املخطوطات  لصيانة  الالزمة 
ما  إىل  وإرجاعها  ومحايتها 
كانت عليه، وهو يقدم خدماته 
وما ميلك من كتب وخمطوطات 
جمال  يف  والعلماء  للباحثني 
اإلمكانات  عرب  اإلنساني  الرتاث 

املتوافرة لديه«.
صفري  من  الوفد  وطلب 
وتسهيل  املشروع  هذا  »دعم 
إىل  للوصول  املركز  مهمة 
حتتوي  اليت  واملكتبات  األديرة 
سيما  ال  الثمينة،  املخطوطات 
وان دير مار يوحنا هو أول من 

طبع احلرف العربي«.

استقبل وفوداً رياضية ودينية وثقافية وشخصيات

صفري: اللبنانيني العمل يف سبيل وطنهم
يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  أسف 
جعجع  مسري  اللبنانية«  »القوات 
رئاسة  مقام  تطال  اليت  للحملة 
اجلمهورية  ورئيس  اجلمهورية 
واملطالبة  سليمان  ميشال 
باستقالته، جمددًا استغرابه التهام 
قوى األمن الداخلي »بالعمالة مع 
أمريكا وما هو ابعد من امريكا يف 
اليت  األمنية  املؤسسة  انها  حني 
كانت  جتسس  شبكات  اكتشفت 
ورأى  اسرائيل«.  ملصلحة  تعمل 
أنهم »ال يريدون إجراء االنتخابات 
الدستوري«،  موعدها  يف  البلدية 
ينالوا  »لن  أنهم  على  مشددًا 
آخر  إىل  سنبقى  اننا  إذ  مبتغاهم، 
حلظة مع اجرائها اما مع التعديالت 
حت يف جملس الوزراء ام  اليت اقرترُ
»مطالبة  وانتقد  دونها«.  من 
الفريق اآلخر بإحلاح مبوازنات كبرية 
»كما  أنهم  معتربًا  لوزاراتهم«، 
»القوات«  حزب  حّل  يف  فشلوا 
يستطيعوا  لن   1994 العام  يف 
العام  يف  اللبنانية  الدولة  تعطيل 

.»2010
استقباله  خالل  جاء  جعجع  كالم 
يف  الرياضة  قطاع  يف  عداء  مئة 
احلزب، الذي نّظم ملناسبة الذكرى 
السادسة عشر حلل حزب »القوات 

اللبنانية«.
اىل  بالصالة  كلمته  جعجع  استهل 
وانه  »خصوصًا،  النجاة  سيدة 
عيد  االول(  )امس  اليوم  صادف  يرُ
خّلص  من  فهي  البشارة،  سيدة 
ومنه  اللبناني  والشعب  لبنان 
من  أنهم شاؤوا  ولو  »القوات« 
إجياد  كنيستها  استهداف  خالل 
أعماهلم  لتغطية  كبرية  ذريعة 
العذراء  السيدة  ولكن  السيئة، 
أعطت  ثم  قلياًل  أمهلتهم  كالعادة 

احلق ألصحابه«.
»القوات  حزب  حّل  مبرحلة  وذّكر 
اللبنانية« يف العام 1994 »حيث 
احلزب،  حلّل  حماولة  هناك  كانت 
لكنهم فشلوا يف ذلك، اما اليوم يف 
العام 2010 فيحاولون هدم أسس 
ومؤسساتها«.  اللبنانية  الدولة 
وإذ شرح »ما حيصل منذ 3 اىل 4 
االنتخابات  الجراء  رفض  من  اشهر 
البلدية من خالل تقييدها باملطالبة 
حني  والتعديالت، يف  باإلصالحات 
انه بإمكانهم السري مع حلفائهم بهذه 
التعديالت«، لفت إىل أنهم »ال 
والتعديالت  اإلصالحات  يتذكرون 

إال يف اللحظة األخرية بغية تعطيل 
االستحقاق االنتخابي«.

إجراء  يريدون  ال  »انهم  وقال: 
موعدها  يف  البلدية  االنتخابات 
الدستوري، ولن ينالوا مبتغاهم اذ 
اننا سنبقى اىل آخر حلظة مع اجرائها 
حت يف  اما مع التعديالت اليت اقرترُ

جملس الوزراء ام من دونها«.
اآلخر  الفريق  »مطالبة  وانتقد 
لوزاراتهم،  كبرية  مبوازنات  بإحلاح 
للدولة  املالي  الوضع  يعي  وكلنا 
يهامجون  نفسه  الوقت  ويف 
بشراسة زيادة الضرائب«، داعيًا 
هذا الفريق املعارض اىل »القبول 
ام  حاهلا  على  املوازنات  بهذه 
الضرائب«.  لزيادة  الرضوخ 
األمن  قوى  اتهام  استغرابه  وجدد 
الداخلي بـ«العمالة مع أمريكا وما 
انها  حني  امريكا يف  من  ابعد  هو 
اكتشفت  اليت  األمنية  املؤسسة 
شبكات جتسس كانت تعمل لصاحل 
لزج  أسفه  عن  معربًا  اسرائيل«، 
اسم الرئيس فؤاد السنيورة »هذا 
الرجل الوطين الكبري يف التآمر مع 
تبعًا  رأيه  على  مصر  ألنه  امريكا، 

لقناعاته«.
تطال  اليت  لـ«احلملة  وأسف 
ورئيس  اجلمهورية  رئاسة  مقام 
اجلمهورية ميشال سليمان واملطالبة 
كن حتقيق  باستقالته، علمًا انه ال ميرُ
ضيقة  حاالت  يف  اال  املطلب  هذا 
فضيحة  او  العظمى  كاخليانة  جدًا 
بإمكان  »هل  سائاًل  كربى«، 
بهكذا  الرئيس سليمان  اتهام  احد 

اتهام؟«.

جعجع يأسف للحملة على الرئاسة: لن 
يستطيعوا تعطيل الدولة
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املسلمون  احتفل  األوىل،  للمرة 
موحد  ديين  بعيد  واملسيحيون 
مريم،  السيدة  بشارة  عيد  هو 
الذي مجع اللبنانيني على خمتلف 
فقد  وطوائفهم.  مشاربهم 
والقداديس  االحتفاالت  عمت 
وألقيت  املناطق.  والصلوات 
مناخات  على  شددت  عظات 
التالقي بني اللبنانيني خاصة يف 
ظل حكومة الوحدة الوطنية، اليت 
قرار  الوزراء  جملس  يف  إختذت 
إعتبار هذا العيد عيدا وطنيا، نظرا 
ملكانة السيدة العذراء يف القرآن 

الكريم واإلجنيل املقدس.
فقد احتلفت ثانوية البلمند بعيدها 
عيد البشارة بقداس أقيم يف دير 
البطريركي حبضور  البلمند  سيدة 
الرابع  أغناطيوس  البطريرك 
هزيم، رأسه مطران صيدا وصور 
األرثوذكس  للروم  وتوابعهما 
رئيس  وعاونه  الكفوري  إلياس 
الدير األرمشندريت اسحق بركات 
ولفيف من الكهنة. وخدمت جوقة 
الدمشمقي  يوحنا  القديس  معهد 
مبشاركة  البلمند،  يف  الالهوتي 
عميد املعهد جورج حناس ونائب 
رئيس جامعة البلمند ميشال جنار 
ومدير الثانوية عطيه موسى وأمناء 
وأساتذة  األهل  وجلنة  الثانوية 

وأهالي وحشد من املؤمنني.
عظة  هزيم  ألقى  وللمناسبة، 
استهلها مبعايدة مجيع املؤمنني، 
شاكرا للمطران الكفوري رئاسته 
عيد  إىل  تطرق  ثم  القداس. 
يف  وأهميته  ومعانيه  البشارة 

الكنيسة.

اللبنانيون يتوحدون يف االحتفال بعيد بشارة السيدة واحتفاالت وقداديس تعم املناطق.. واملسلمون يشاركون

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

                      تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، وأشياء أخرى كثرية

 توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحًا حتى 8 لياًل
يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل
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واألم،  املرأة  دور  عن  وحتدث 
الفتا إىل »أننا نعيش يف جمتمع 
شرقي، جنل فيه املرأة وحنرتمها 
إىل  األسرة  يف  املهم  لدورها 
القداس،  بعد  األب«.  جانب 
تقبل اجلميع التهاني يف صالون 

الدير.
»التغيري  تكتل  عضو  زار 
نقوال  نبيل  النائب  واإلصالح« 
يرافقه جان أبو جودة مركز احملبة 
يف نادي قرطبون ـ جبيل وتناول 
الغداء مع كبار السن حبضور مدير 
مؤسسة »جاد« جوزيف حواط.

مدرسة  استضافت  صيدا  ويف 
وفدا  احلريري  الدين  بهاء  احلاج 
املخلص  دير  مدرسة  تالمذة  من 
يف جون رافقه مدير املدرسة األب 
عبدو رعد واألب وسيم املر، يف 
لقاء حتية لسيدة البشارة العذراء 
مريم، وألرض البشارة اليت ولد 
فيها السيد املسيح القدس وبيت 
استقباهلم  يف  كان  حيث  حلم. 
مديرة  الرتبوي  البهاء  جممع  يف 
املدرسة وداد النادري واملشرف 

العام نبيل بواب.
كلمة  النادري  املديرة  وألقت 
ترحيب، ثم شدد رعد على أهمية 
جتمع  اليت  واألعياد  املناسبات 
»اإلنسان  وقال:  اللبنانيني، 
عندما  وكيانه  شخصيته  يبين 
يتعرف على غريه من بين البشر، 
ويفتش على مناسبات حتى يزيد 
احللوة  املناسبات  ومن  املعرفة. 
ذكرى  أي  البشارة  سيدة  عيد 
بشارة العذراء مريم بأنها ستعطي 
للعامل السيد املسيح واملالك محل 

هذه البشارة من قبل اهلل. وحنن 
حنمل  أن  علينا  حياتنا  يف  أيضا 
امحلوا  ذهبتم  »أينما  البشارة 
وهكذا  حلوة«.  بشارة  معكم 
نكون فعال نعيد عيد البشارة«.

يف  السيم  درب  بلدة  واحتفلت 
شفيعتها  بعيد  صيدا،  قضاء 
مبسرية  وذلك  البشارة  سيدة 
شعبية حاشدة انطلقت من ساحة 
البلدية  رئيس  يتقدمها  البلدة، 
األب  الرعية  وكاهن  جحا  مارون 
فيها  وجتسدت  كساب.  شارل 
الوحدة الوطنية من خالل مشاركة 
مسيحيني  واجلوار  البلدة  أبناء 
ومسلمني، ميزه مشاركة وفد من 
من  ووفد  اجملاورة  زغدرايا  بلدة 
نادي سريوب الشعيب يف صيدا. 
لبنان  كشافة  مجعية  وشاركت 
املستقبل بفرقتها املوسيقية اليت 
اللبناني  الوطين  النشيد  عزفت 

وبعض املعزوفات الرتاثية.
الكنائس،  أجراس  وقع  وعلى 
الرئيسي  الشارع  املسرية  جابت 
للبلدة، حيث رفعت خالهلا أيقونة 
البشارة،  لسيدة  صغري  ومتثال 
من  جمموعة  أمامها  سارت  فيما 
أطفال البلدة يرتدون زيا مالئكيا 
أبيضا وحيملون الشموع. وانتهت 
اليت  البلدة  كنيسة  يف  املسرية 
حتمل اسم شفيعتها سيدة البشارة 
حيث أقيم قداس احتفالية رأسه 
القمر  ودير  صيدا  أبرشية  راعي 
نصار  إلياس  املطران  للموارنة 
الذي ألقى كلمة باملناسبة تناول 
الذي  البشارة  عيد  معاني  فيها 

بشر خبالص البشرية.

وقال إن »ثقافة السالم تقتضي 
السماوية  اخلريات  التماس 
بني  هلا  والشهادة  وإدراكها 
يف  وجتسيدها  بتقامسها  الناس 
الثقافة  هذه  واملسالك،  األعمال 
تنطلق من حق كل إنسان وشعب 
يعين  ال  الذي  بالسالم  ينعم  أن 
فقط انعدام احلرب، بل هو إعطاء 
األساسية،  حقوقه  إنسان  كل 
احلياة  يف  حقه  منها  والسيما 
والنمو وحتقيق الذات وخروجه من 

حالة الفقر واجلهل واحلرمان«.
سيدة  جامعة  كرمت  بدورها، 
عيدي  ملناسبة  برسا  ـ  اللويزة 
طالبها  أمهات  والبشارة  األم 
أبرشية  راعي  حضره  احتفال  يف 
بو  جورج  املطران  طرابلس 
مسؤولة  الرئيس  ونائب  جودة 
مؤسسة  يف  االجتماعية  الشؤون 
صفري  ميالني  صفري  البطريرك 
بريدي ورئيس احلركة اإلجتماعية 
ورئيس  مفرج  جون  اللبنانية 
بلدية برسا آالن رزق وخمتار برسا 
اجلامعة يف  ومدير  أيوب  يعقوب 
ونواب  األب مسري غصوب  برسا 
وأمهات  والعمداء  اجلامعة  رئيس 

الطالب.
على  اجلامعة  بريدي  شكرت 
على  الطالب  وحثت  التكريم، 
»بذل كل ما يف وسعهم للتميز 
والطموح إىل األفضل ألن احلياة 
قصرية. ثم كانت وصلة لكورال 
الفيحاء وقدم طالب اجلامعة بعض 

املعزوفات واألغاني الغربية.
املسيحية  الطوائف  واحتفلت 
يف قضاء الكورة بعيد البشارة. 

القداديس  للمناسبة  فأقيمت 
ورفعت الصلوات.

ففي كنيسة مار جرجس ـ برسا، 
شربل  األب  الرعية  كاهن  رأس 
وألقى  باملناسبة،  قداسا  أيوب 
عظة تناول فيها أهمية دور مريم 

العذراء يف الكنيسة.
ورأس األب نقوال داوود قداس 
العيد يف كنيسة القديسة بربارة 
وشدد  مسقا،  رأس  بلدة  يف 
البشارة  معنى  على  عظته  يف 
»التضحية  إىل  املؤمنني  ودعا 

واإلميان والصالة واحملبة«.
كنائس  كافة  الصلوات  وعمت 
عكار  حمافظة  وبلدات  قرى 
السيدة  بشارة  بعيد  احتفاال 
اليت  العظات  وألقيت  العذراء، 
حتدثت عن معاني العيد، مشددة 
على أهمية القرار الذي اختذ يف 
باعتبار  ورمزيته  الوزراء  جملس 
تلتقي  وطنيا  عيدا  العيد  هذا 
الروحية  العائالت  كافة  حوله 
العذراء يف  السيدة  ملكانة  نظرا 

األديان مجيعها.
ويف كنيسة »سيدة البشارة« 
بلدة  يف  االرثوذكس  للروم 
قداس  أقيم  عكار،  العبدة 
من  كبري  حشد  حضره  احتفالي 
اجملاورة  والقرى  البلدة  أبناء 

ورأسه األب جوزيف خوري.
ويف راشيا ، أقيمت القداديس 
معظم  يف  الصلوات  ورفعت 
احتفاال  املنطقة  قرى  كنائس 
العذراء،  السيدة  بشارة  بعيد 
واملصلون  املؤمنون  أم  حيث 
كنائس بلداتهم، وألقيت عظات 

معاني  على  ركزت  باملناسبة 
مريم،  السيدة  ودور  البشارة 
التالقي  مناخات  على  وشددت 
ظل  يف  خاصة  اللبنانيني  بني 
اليت  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
قرار  الوزراء  جملس  يف  إختذت 
وطنيا،  عيدا  العيد  هذا  إعتبار 
كون  اللبنانيني،  كل  جيمع 
السيدة العذراء هلا مكانة روحية 
اللبنانيني  كل  قلوب  عميقة يف 

ويف خمتلف الطوائف.
التضحية  إىل  العظات  ودعت 
السيد  بتعاليم  والعمل  واحملبة 

املسيح والرساالت السماوية.
احلكومية  املؤسسات  وكانت 
والثانويات  الرمسية  واملدارس 
إحتفاء  أبوابها  أقفلت  واملعاهد 

بالعيد الوطين.
بدورها، احتفلت رابطة اخلرجيني 
اجلامعات  من  اللبنانيني 
بقداس  البشارة  بعيد  اليونانية 
كاتدرائية  يف  أقيم  احتفالي 
الدهليزـ  جاورجيوس  مار 
اليونان،  دولة  نية  عن  أميون 
لدولة  الوطين  اليوم  وملناسبة 
اللبناني  الوطين  واليوم  اليونان 
نصار  إلياس  االكسرخس  رأسه 
حبضور  الكنيسة  جوقة  وخدمته 
جورج  لبنان  يف  الرابطة  رئيس 
يف  الرابطة  ورئيسة  شعيب 
وأعضاء  موسى  مسرية  الكورة 
من السفارة اليونانية وحشد من 

اخلرجيني.
اجلميع  التقى  القداس،  بعد 
وتقبلوا  الكنيسة  صالون  يف 

التهاني.

Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها

)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي
)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:
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عقد تكتل التغيري واإلصالح اجتماعه 
ميشال  العماد  دارة  يف  األسبوعي 
االجتماع  وبعد  الرابية،  يف  عون 
أّنه مّت البحث يف  أعلن العماد عون 
البلدّية مستنكرًا  اإلنتخابات  موضوع 
الّنيابّية  الّلجان  القانون يف  سقوط 
بعد أن متت املوافقة عليه يف جملس 
العماد  تساءل  كما  جمتمعًا.  الوزراء 
إىل  أّدت  اليت  األسباب  عن  عون 
إفالس صندون الّضمان اإلختياري، 
من  فئة  أجور  ختفيض  واستغرب 
إقرار  بعد  الثانوّيني  املعّلمني 
الّزيادة على احلّد األدنى من األجور. 
كذلك أشار العماد عون إىل أّنه مّت 
متسائاًل  املوازنة  مبوضوع  التداول 
الّتأخري  إىل  أّدت  اليت  األسباب  عن 
مّت  أّنه  إىل  أيضًا  ولفت  بّتها،  يف 
البحث بقانوني متّلك األجانب والّلجنة 

األمنّية.
مواد  هناك  كانت  وقال:»اليوم 
بدأنا  األعمال،  جدول  على  كثرية 
اإلنتخابات  موضوع  بدراسة  أواًل 
البلدية اليت أصبحت مطروحة اليوم 
القانون  ُقّدم  لقد  عشوائي.  بشكل 
اىل جملس النواب بعد سبع جلسات 
يف جملس الوزراء ، ومعلوم أن كل 
الوزراء  جملس  يف  ممّثلة  األحزاب 
وتوافقوا مجيعهم على صيغة معّينة. 
اليت  نفسها  هي  الصيغة  هذه 
الوزراء،  جملس  يف  عليها  وافقوا 
الّلجان  يف  اليوم  يسقطونها  وهم 
وقت.  لديهم  ليس  أن  ويّدعون 
املناقشة  أثناء  كانوا  أنهم  ولو  كما 
وكأن  غائبني،  الوزراء  جملس  يف 
ال  ووزارئهم  غائبة  كانت  األحزاب 

ميثلونهم يف السلطة.
وغريب،  مستهجن  الشيء  هذا 
خصوصًا أن قانون اإلنتخابات الذي 
أقر العام 2008، ُبث به مدة أربع 
سنوات بلجنة وطنية مت تأليفها من 
وُقّدم  والتوّجهات،  األحزاب  خمتلف 
عليه  ووافقت  النواب،  جملس  اىل 
اآلخر  يف  والعدل.  اإلدارة  جلنة 
ُذبح، على يد من؟ على يد اجلمعية 
األحزاب  كيف.  نفهم  مل  العمومية. 
اللجنة  يف  عليه  ووافقوا  قدمته 
يف  عليه  وافقوا  األحزاب  الوطنية. 
ُيذبح  فكيف  والعدل.  اإلدارة  جلنة 

على يد األحزاب نفسها؟
الدراسات  أن  نقول  أن  ميكن  هل 
غري جدية وأن ليس هناك صدق يف 
التعامل مع التشريع؟ مجيعكم رأيتم 
اجمللس،  يف  لوحدنا  صرنا  كيف 
مادة  يسقط،  والقانون  يدنا  نرفع 
واملواد  يدنا  نرفع  حنن  مادة.  بعد 

تسقط.
املشهد نفسه يتكرر اليوم، القانون 
الذين  الوزراء  خمتلف  عليه  وافق 
ميثلون كل األحزاب، واآلن بدأ ُيذبح 

على يد اللجان.
وال نعرف إذا ما كانوا سيدفنوه غًدا 
أو  اللجان  يف  العامة  اجلمعية  يف 

يسقطونه هكذا مبرور الزمن.
وهذا شيء غري مقبول. ومن يقولون 
على  اإلنتخابات  يريدون مترير  إنهم 
الوقت،  بتضييع  القديم  القانون 
رسم  إعادة  حياولون  أنهم  معناه 

اخلريطة السياسية يف لبنان.
يقّروا  كي  طرق  عدة  هناك 
ألن  عليها،  اتفقنا  اليت  اإلصالحات 
القصة أخطر مما يتصّورون، ويكفي 
رقص ولعب على الكالم ورقص يف 

الساحات و«فذلكات«.
أثناء  فعلوه  ما  نعيد  أن  نريد  ال 

سوف تنتهي السنة وال موازنة بعد، أظن أن التأخري قطع اخلط األمحر
العماد عون: مهما حصل لن نقبل أن جتري اإلنتخابات يف بريوت على أنّها دائرة واحدة

عندما  النيابية،  اإلنتخابات  حتضري 
عّدلوا مادة يف القانون حتى يسمحوا 
لبعض رؤساء البلديات بشكل جمتزأ 
كثرًيا، مبواصفات تنطبق على بعض 
ويتمّكنوا  يستقيلوا  كي  األشخاص 

من الرتشح اىل النيابة.
باملفّرق،  بيع  دكانة  أصبحنا  يعين 
ونفّصله  وخنيطه  القانون  »نقيس 
الذي  الشخص  قياس  على 

نريده«.
بهذا  السري  يتم  اال  نتمنى  فإًذا، 
ميارسونه  الذي  باألسلوب  املوضوع 
خطرة  ستكون  نتائجه  ألن  حالًيا 

كثرًيا.
ليبيا  قضية  الثاني،  املوضوع 
ومشاركة لبنان يف اجتماع الرؤساء. 

نتمنى ونطلب ونصّر.
اآلن نطلب، ويف املرة املقبلة إصرار 

وبعدها يصبح لنا موقف آخر.
وطين  موقف  هناك  يكون  أن  جيب 
يف موضوع عالقاتنا مع ليبيا، وهذا 
وكما  ومعلنًا  معروفًا  يكون  املوقف 
يقال »مرة لكل املرات«، وليس 
قضية  كل  وعلى  موسم  كل  يف 

هناك مزايدة وتشهري...
بالنسبة  ليبيا  وضع  فليحددوا 
للحكومة اللبنانية كي يعرف الناس 

كيف سيعملون وكيف سيتعاطون؛
فليقولوا  لليبيا؟  مقاطعة  هناك  هل 
عدم  هناك  مقاطعة.  هناك  إن 
مشاركة يف أي مؤمتر تقوم به ليبيا؟ 

فليقولوا.
مرة  يريدونه  ما  كل  فلريمسوا 
نصرف  أن  نريد  ال  املرات.  لكل 
خطابات  يوًما  و20   15 مرة  يف كل 
ال  من  ويصبح  معنّي،  موضوع  على 
وإذا   ، باألمر  يقبل  وكأنه  يصّرح 
معني  ملوضوع  استنكار  هناك  كان 
رصاص  مثل  يصبح  استنكار  أو 
جمرب  واحد  كل  واالسهم.  االبتهاج 
أن يرمي بعض األسهم أو أن يطلق 
النار من املسدس ليظهر أنه مبتهج 
اإلجتاه  من  اعُترب  وإال  مستنكر  أو 

الثاني.
ولنكن  املوقف  هذا  فليؤخذ  إذًا،. 

واضحني.
الضمان  أيضًا موضوع  وتابع، بثنا 
على  اإلعتداء  أصبح  اإلختياري. 
اجلرمية.  ارتكاب  حد  يوازي  الناس 
يطّببوا.  كي  أمواهلم  دفعوا  الناس 
وال  بهم  تعرتف  الصحة  وزارة  ال 
ويلن  »ويا  يطّببهم،  الضمان 
ترتاكم  الدفع«،  عن  ختّلفوا  إذا 

الغرامات عليهم .
ابتزاز  فيه  وضع  شاذ،  وضع  هذا 
أريد أن أقول أن فيه  للمواطن. ال 
عدم  فيه  األقل  على  ولكن  سرقة 
املواطنني  مع  بالتعامل  مسؤولية 
جيب  ويف  املواطنني  وبأمالك 
ظرف  يف  نعيش  حنن  املواطنني. 
ال  وهم  األيام  هذه  يف  جًدا  قاٍس 
يأخذون املوضوع بعني اإلعتبار. هذا 
موضوع جيب أن يبّت. هي مسؤولية 
عن  واملسؤولني  الوصاية  وزارة 
مواقف  فليأخذوا  الضمان.  صندوق 
ويشرحوا املوضوع. نريد أن نعرف، 
حنن منّثل الناس الفقرية، نريد أن 
انكسر  وملاذا  السبب؟  ما  نعرف 
الصندوق وأين أمواله؟ أين ذهبت؟ 
هذا  صّمم  كيف  نعرف  أن  نريد 

الصندوق وكيف فشل.
املعلمني  قضية  أيًضا  اليوم  هناك 
أن  عليهم  كان  هؤالء  الثانويني. 
يعّلموا مخس ساعات إضافية مقابل 

ولكن  اياه.  أعطوهم  معني  بدل 
الرتب  بسلسلة  النظر  اعادة  بعد 
اخلدمة  يقّدمون  ظلوا  والرواتب، 
يتقاضونه  ما  نقص  ولكن  نفسها 

بنسبة %60.
الرواتب مل ختفض يف أي ميدان من 
هلؤالء  جيوز  وال  التوظيف،  ميادين 
رواتبهم.  هلم  ختفض  أن  املعّلمني 
املستوى  يف  فليبقوهم  األقل  على 
نفسه إذا مل يريدوا منحهم زيادة. 
الرواتب  ختفيض  جيوز  ال  ولكن 
وسّلم احلياة يرتفع والقوة الشرائية 

تضعف.
أن  وجيب  حق،  موضوع  هذا  ايًضا 
األساتذة  ملصلحة  اجياًبا  به  يبّت 

الثانويني.
وتابع، بثنا أيضًا موضوع املوازنة، 
مل  وملاذا  تأخرت؟  ملاذا  ونسأل 
تبّت؟ ال جيوز أن تتأخر أبًدا. ألسباب 
اليت يتذّرعون بها خاطئة، ألنه عندما 
ُطرحت األسئلة عن بعض املواضيع 
مل تأِت األجوبة، بل أتت بعدم التكّلم 
عن املوضوع. فداخل جملس الوزراء 
الكالم واقف، وداخل جملس النواب 
وكل  املوازنة.  عن  واقف  الكالم 
و«األسبوع  »غًدا«  نسمع  مرة 
السنة  تنتهي  سوف  املقبل«.... 
وال موازنة بعد. أظن أن التأخري قطع 
اخلط األمحر، ألن املوازنة هي العمل 
النواب  يسمح جمللس  الذي  الوحيد 
بعض  ميارس  أن  من  يتمكن  أن 
حيصل  الذي  الشواذ  على  املراقبة 

يف الدولة.
عندما أتينا اليوم لنضبط الوضع من 
وضع  على  الصحيحة  املراقبة  خالل 
املوازنة وعلى مراقبة صرفها، بدأوا 
باهلروب. ال، حنن موجودون كي ال 
حيصل هذا الشيء وحتى نعرف كيف 

ستصرف أموال الدولة.
الوضع،  هذا  يستمر  أن  نقبل  لن 
الوقت..  وإعطاء  املهادنة  وحالة 
لقد استسهلوا التصرف معنا، ألننا 
سرنا  أننا  فظّنوا  الوقت،  أعطيناهم 

معهم باللعبة.
وليعرفوا  باللعبة  نسري  لن  حنن 
السلطات  وكل  الوزراء  جملس  يف 
نسري  ال  أننا  وأياهم،  نتعاون  اليت 
حلل  وقًتا  نعطي  حنن  باللعبة. 
حتى  تعاون  كل  ونبدي  املشكلة، 

حتّل املشاكل ال أن نعّقدها.
فإًذا ال يستسهل أحد التعامل معنا.

وتابع: هناك قانونان، قانون متّلك 
األجانب قدمناه يف اجمللس السابق. 
اللجنة  قانون  هو  الثاني  والقانون 
 ،2005 العام  يف  قدمناه  األمنية 
وهو ضرورة. »سنكلف فرق بث 
قانون  أصبح  أين  ليبحثوا  وحتري 

اللجنة  وقانون  الضائع  التمّلك 
األمنية املقدم يف 2005«..

أيًضا،  جًدا  مهم  قانون  وهناك 
النيابة  فصل  وهو  للبحث  وضعناه 
أين  أيًضا  نعرف  ال  الوزارة.  عن 
أصبح وإذا كانوا أقّروه يف اللجنة، 
على  لالدراج  اال  باجة  ليس  وهو 
التصويت. وإذا مل تقره جلنة اإلدارة 
األمر  والعدل فلتتفضل، فأواًل هذا 
وبهيكليته  النيابي  باجمللس  يتعّلق 
واحلكم، كي يعرف النواب منذ اآلن 
وليبدأوا بتوجيه من سيأتي بعدهم، 
يكون  أن  يريد  البعض  كان  إذا 
يكون  أن  حيب  من  فهناك  وزيرا. 

وزيًرا ومرشًحا للوزارة.
هناك موضوع مهم جًدا على صعيد 
يف  ورد  والقوانني  األحكام  تنفيذ 
عبود  مي  السيدة  به  قامت  حتقيق 
أبي عقل عن دير مار الياس الراس 
25 شباط  بتاريخ  النهار  جريدة  يف 

.2010
هناك 18000 مرت مربع من دير مار 
من  ليس  مصادرة،  الراس  الياس 
الدولة بل هناك وضع يد عليها من 
أحكام  صدرت  نافذين.  أشخاص 
وهناك  بالتنفيذ،  تالعبوا  ولكنهم 
يؤّجلوا  كي  معهم  قضائي  تعاون 
هذه  يف  الساكنني  أحد  التنفيذ. 
يقول  فيها  الشاغلني  أو  املؤسسة 
إنه هو من ميلك املكان، حتى يهرب 
صاحب العالقة من املالحقة. والكل 

يعرف ملن هي هذه األشغال.
فإًذا ال مسّوغ قانوني، ال اجيار وال 
أي  وال  استثمار  رخصة  وال  ملكّية 
والبيئة  ُتنهب  الدير  أموال  شيء. 
أشجار  هناك  رهيب.  بشكل  ُتشّوه 
أصبحت  275 سنة،  الدير،  عمر  من 

مطمورة
فإَذا، هذا برسم القائمقام، احملافظ، 
وزير الداخلية، وزراة العدل... من 
ومن  يعطه،  مل  ومن  األمر  أعطى 
مجيعهم  يهم،  ال  هذا  ينّفذ...  مل 
هيبة  من  ألنه  بالكالم،  معنّيون 
القاضي بتنفيذ احلكم هو من هيبة 
القاضي الذي حكم فيه، ومن هيبة 
أدوات  عنده  الذي  الداخلية  وزير 
ومن  البلدية،  هيبة  ومن  التنفيذ، 
هذا  منّثل  كنواب  أيضا  هيبتنا حنن 
وكمراقبني  حقوقه،  ومنّثل  الشعب 
اىل  مدعو  الكل  القانون.  لتطبيق 
وقت  بأسرع  احلكم  هذا  تنفيذ 
ممكن. ولنا لقاء آخر بهذا املوضوع 
أعدكم  املقبل  واألسبوع  وبغريه. 
وأدسم.  هذه  مثل  ثانية  بفضيحة 
ألن اإلصالح عندنا على خّطني. خّط 
اآلداء ضمن القوانني املعمول بها، 
والثاني إصالح القوانني اليت فيها 

أخطاء وشوائب. فإًذا ننتظر زمالءنا 
اخلط  معنا يف  النواب كي يسريوا 
الثاني ولكن ال مينع اآلن أن نشّهر 
مبا هو شاذ حتى نقوم باإلصالح يف 

األداء.
ثّم أجاب على أسئلة الصحافّيني.

س: ما سيكون موقف وزراء التّيار 
لبنان  مشاركة  من  الغد  جلسة  يف 
يف القّمة العربية يف ليبيا، هل هم 

مع املشاركة أم ضّدها؟
ج: سيتّم بث هذا املوضوع غدًا يف 
جملس الوزراء. املهّم هو أّننا حكومة 
وحدة وطنّية وهناك اعتداء مرّجح أو 
منذ  مهّمة  شخصّية  إختفاء  باألحرى 
مّدة طويلة يف ليبيا. حنن نتضامن 
ونطالب  الوطنّية  احلالة  هذه  مع 
أصبحت؟  فأين  عنها،  مبعلومات 
احلكومة  من  باملعلومات  ونطالب 
اختفاء  حصل  حيث  طبعًا  الّليبّية 
الّسّيد موسى الّصدر. ولكن ال نريد 
موضوع  ليبيا  مع  العالقة  تكون  أن 
سجال، ويأتون من اجلامعة العربّية 
أّي  من  أو  اجملاورة  البلدان  من  أو 
املوضوع،  هذا  يف  للبحث  مكان 
وانطالقًا  معنّي  موقف  إخّتاذ  علينا 
مع  العالقة  تتحّدد  املوقف  هذا  من 

ليبيا.
س: مع انتهاء مهلة مناقشة الّلجان 
اإلنتخابات  قانون  ملشروع  النيابّية 
اثنني،  من  خيار  أمام  بتنا  البلدية، 
بسب  موعدها  يف  إجراؤها  فإّما 
فما  تأجيلها،  أو  القديم  القانون 

مصري هذه اإلنتخابات؟
البارحة  إمكانّية.  هناك  كاّل،  ج: 
يومًا،  عشر  اخلمسة  مهلة  انتهت 
القانون  من   35 املاّدة  وبسب 
حيّق  النّواب،  جمللس  الّداخلي 
إىل  النّواب حتويلها  لرئيس جملس 
على  يطرحها  أو  املشرتكة،  الّلجان 
اجلمعّية العمومّية. جيب ان يطرحها 
إن  ما  ألّنه  العمومّية،  اجلمعّية  على 
نافذًا  القانون  يصبح  عليها  ُتطرح 
فيصّدره  يومًا،  األربعني  نهاية  يف 
رئيس اجلمهورّية، واملشكلة ليست 
هنا. ليس هناك مشكلة يف الوقت 
يستطيعون  قد  كما  يّدعون،  كما 
حتويلها إىل اللجان املشرتكة لتمرير 
املزيد من الوقت، وهذا ليس بتصّرف 
قانوني ألّنه مّت صرف سبع جلسات 
يف جملس الوزراء على هذا القانون، 
وكان باعتقادنا أّنه سيتّم اعتماده، 
مهما  إسقاطه؟  يتّم  أّنه  اآلن  فنرى 
حصل لن نقبل أن جتري اإلنتخابات 
أّنها دائرة واحدة،  يف بريوت على 
وقد تنازلنا عن تقسيم بريوت بسبب 
املقبول  من  ليس  النسبّية.  قانون 
فنحن  املناورات،  هذه  بكّل  القيام 
لسنا بصدد »الضحك على بعضنا 
ببعضنا  سنثق  كيف  البعض«. 
البعض يف احلكم إذا مّت إقرار قانون 
إسقاطه  ليتّم  الوزراء  جملس  يف 
الحقًا يف الّلجان النيابّية ومن دون 

أن تطرأ عليه أّية متغرّيات؟
تعمد  اليت  األحزاب  هي  من  س: 

إسقاط القانون؟
يف  أحد  حماسبة  بصدد  لست  ج: 
تأتي  احملاسبة  احلالي.  الوقت 

الحقًا.
س: كيف تقّيمون حّتى اليوم أداء 
ترون  وكيف  اجلمهورّية  رئيس 

استمرار احلملة على الّرئاسة؟
على  محلة  أّي  هناك  ليس  ج: 
الّسابقني  الوزراء  أحد  الرئاسة. 
أدىل بتصريح. ما أّدى هلذه احلملة 

على الّرئاسة هو الّتكرار الذي حصل 
حصل  وقد  اإلعالم.  وسائل  يف 
ويف  املنرب  هذا  على  من  الّتصريح 
تي يف«  »أو  ال  أعلنت  املساء 
أّن ال عالقة لنا بالكالم الذي صدر. 
ال  أن  اعالمنا  وسائل  من  وطلبنا 
تضع هذا اجلزء من التصريح حّتى ال 
يتّم تكراره من قبل الشعب، ولكن 
وكثرت  به  باملتاجرة  بدأ  من  هناك 
أاّل  األفضل  من  كان  الّتصرحيات. 
اإلعالم،  وسائل  يف  نشره  يتّم 
نشره  أرادت  الوسائل  هذه  ولكّن 
املعنّيون  حنن  فيما  هلا.  حقٌّ  وهذا 
ومل  إعالمّيًا  املوضوع  بهذا  األوائل 
ننشره، ألّنه يف كثري من األحيان، 
يكون هناك تصاريح قد نرّد عليها 
أّن رّدنا قد خيدمها فال  ولكن نرى 
نرّد، ألّن الرّد يكون مبثابة الرتويج 

هلا.
رئيس  ألداء  تقييمك  ما  س: 

اجلمهورّية؟
ج: لست بصدد تقييمه. هو رئيس 
كرئيٍس  بواجباته  ويقوم  اجلمهورّية 
للجمهورّية. كما أّنه يعرف ارتباطاته، 
كما يعرف السياسة اليت يّتبعها. هو 
ال يطلعين على سياسته، ومعلوماتي 
مستقاة مثلكم من وسائل اإلعالم، 
هي  ما  أعرف  ال  ذلك  من  واكثر 
الّسياسة اليت يّتبعها، فأمسع فقط 
تصرحياته عرب وسائل اإلعالم، لذلك 
ال يفرتق تقييمي عن تقييم أّي فرد 
منكم. خّطي الّسياسي معروف، قد 
أتالقى وسياسة الرئيس يف بعض 
األحيان أو قد خنتلف قلياًل يف أحياٍن 
أخرى، ولكن ليس هناك أّي شيء 

جوهرّي مع رئيس اجلمورّية.
اّن  تقول  معلومات  هناك  س: 
بتخفيف  تقوم  املّتحدة  الواليات 
الّلبناننّي  لدخول  األمنّية  اإلجراءات 
تقول  معلومات  هنك  كما  إليها، 
اّن الواليات املّتحدة سرتفض نوعًا 
لبنان  يف  الفلسطينّيني  توطني  ما 
أّن العالقات  ولن تدعمه. هل ترى 
الّلبنانّية األمريكّية هي أفضل اليوم 
هل  الّسابق؟  يف  عليه  كانت  مّما 
تغرّيت  األمريكّيني  نظرة  أّن  ترى 

جتاه لبنان؟
تبّدلت  نظرتهم  أّن  أقول  كاّل.  ج: 
الواليات  أمسع  عندما  لبنان  جتاه 
إّنها رفضت  املّتحدة تقول بوضوح 
على  وأصّرت  لبنان  يف  الّتوطني 
ألّن  العودة  بّق  بالقبول  إسرائيل 
الفلسطينّيني  بتوطني  ليس  احلّل 
حالًّ  عليها  تطرح  قد  أو  لبنان،  يف 

بدياًل. هذا أّواًل.
الّسّيئة  املعاملة  ترفع  وعندما 
اخلاّصة بالّلبنانّيني وبغريهم، عندها 
أصّدق أن سياستهم تغريت، ولكن 
بـ«سني  تبدأ  اليت  الوعود  هذه 
بـ«سني  ُتعرف  اليت  املستقبل« 
التسويف«، فأقول لكم أّن »سني 

التسويف« ليست جّيدة.
وزير  رفض  على  تعليقكم  ما  س: 
دخول  على  املّر  الياس  الدفاع 
اجليش  صفوف  يف  املقاومة 

الّلبناني؟
ج: مل أّطلع عليه.

الّدفاع  وزير  عن  موقف  هناك  س: 
إىل  اهلل  حزب  دخول  فيه  رفض 

صفوف اجليش الّلبناني.
لكي  أصاًل  السؤال  واردًا  ليس  ج: 
وال  واردة  غري  فرضّية  عليه.  أعّلق 
أو  عليها  عّلق  قد  كان  إن  اعلم 

ال«.

*العماد عون*
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 Interior Fix out Specialist
Gem Carpentry& Joinery

9637 8102 M@0410 400 123

مأكوالت غربية وشرقية 
اشهر االطباق البحرية 

جلسة "عا املي" رومنطقية 

La promenade

Shop 2/ 82- 100 Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808  3533 

Mob: 0410611611
E: contact@lapromenade.com.au 

W: lapromenade.com.au

بإدارة جان شاهني

الفلسطينية،  القضية  تصدرت 
جدول أعمال اجتماع وزراء اخلارجية 
العرب الذي انعقد امس االول يف 
سرت الليبية حتضريا للقمة العربية 

اليت تعقد غدا وبعده.
وشارك يف االجتماع وزراء خارجية 
الدول االعضاء وبينهم باخلصوص 
والسعودي  كوسا  موسى  اللييب 
والسوري  الفيصل  سعود  االمري 

وليد املعلم.
ديبلوماسي  تأكيد  الالفت  وكان 
اخلارجية  وزير  ان  املستوى  رفيع 
تلقى  زيباري  هوشيار  العراقي 
تعليمات من بغداد باالنسحاب من 
احتجاجا  العربية  القمة  اجتماعات 
على استقبال العقيد اللييب معمر 
القذايف وفدا من املعارضة البعثية 

العراقية.
كما اعلن مصدر رمسي ان رئيس 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  االمارات 
القمة  يف  يشارك  لن  نهيان  آل 
الوفد  رئاسة  يف  عنه  وسينوب 
االماراتي حاكم ام القيوين الشيخ 

سعود بن راشد املعال.
مشاريع  امس  الوزراء  وناقش 
املندوبون  رفعها  اليت  القرارات 
القضية  مقدمتها  ويف  الدائمون 
ـ  العربي  والصراع  الفلسطينية 
ومبادرة  ومستجداته،  اإلسرائيلي 
خطة  حبثوا  كما  العربية،  السالم 
القدس  إلنقاذ  العربي  التحرك 
اليت اعتمدتها املندوبون، وكذلك 
رفع الدعم املخصص للقدس من 
150 مليون دوالر إىل 500 لريفع 

بعد ذلك للقادة العتماده.
قرار  مشروع  الوزراء  ناقش  كما 
حول تطورات القضية الفلسطينية، 
الوطنية  السلطة  موازنة  ودعم 
الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب 
العربي  واجلوالن  الفلسطيين، 
مع  والتضامن  احملتل،  السوري 

لبنان ودعمه.
السورية  املبادرة  الوزراء  وحبث 
لوضع آلية إلدارة اخلالفات العربية 
ـ العربية، وبندا آخر حول اإلرهاب 
الذي  مكافحته  وسبل  الدولي 
العربية  اإلمارات  دولة  به  تقدمت 

املتحدة.
قرار  مشروع  االجتماع  وناقش 
العراق،  حول تطورات الوضع يف 
واحتالل إيران للجزر العربية الثالث 
الصغرى  وطنب  الكربى،  طنب 
وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف اخلليج، ومعاجلة 
عن  املرتتبة  واإلجراءات  األضرار 

النزاع حول قضية لوكربي.
العرب  اخلارجية  وزراء  وناقش 

العراق خيفض متثيله يف القمة بعد استقبال القذايف وفداً من املعارضة ورئيس االمارات ال حيضر

القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال وزراء اخلارجية العرب يف سرت

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب 
البحرية يف سائر احناء سيدني 

اتصلو ب آرثر:  0414419090
خدمة على مدار الساعة  7 ايام يف االسبوع 

معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

العقوبات  يرفض  قرار  مشروع 
االمريكية أحادية اجلانب املفروضة 
احلصار  حول  وآخر  سوريا،  على 
سوريا  على  املفروض  اجلائر 
الواليات  قبل  من  والسودان 
املتحدة خبصوص شراء أو استئجار 
الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا 
وأمن  سالمة  تهدد  اليت  احلصار 

الطريان املدني.
كما حبث الوزراء يف مشروع قرار 
التمهيدية  الدائرة  قرار  يرفض 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األوىل 
عمر  السوداني  الرئيس  حق  يف 
مجهورية  رئيس  البشري  حسن 
السودان، وآخر حول دعم السالم 
مجهورية  يف  والوحدة  والتنمية 
حول  قرار  ومشروع  السودان، 
ودعم  الصومال،  مجهورية  دعم 

مجهورية القمر املتحدة.
يناقش الوزراء مشروع قرار يدعو 
اىل بلورة موقف عربي موحد الختاذ 
خطوات عملية إلخالء منطقة الشرق 
النووية،  األسلحة  من  األوسط 
ومشروعا آخر لتنمية االستخدامات 
يف  النووية  للطاقة  السلمية 
الدول  جامعة  يف  األعضاء  الدول 
حول  آخر  قرار  ومشروع  العربية، 
تنمية استخدامات الطاقة املتجددة 

والبديلة.
اخلارجية  وزراء  اجتماع  حبث  كما 
بسرت  العربية  للقمة  التحضريي 
مشروع قرار حول النهوض باللغة 
العربية للتوجه حنو جمتمع املعرفة، 
وآخر العتماد اجلمعية العامة لألمم 
رئيس  سيادة  ملبادرة  املتحدة 
اجلمهورية التونسية زين العابدين 
سنة   2010 سنة  بإعالن  علي  بن 
مشروع  وكذلك  للشباب،  دولية 
لتعزيز  عربية  خطة  لوضع  قرار 
واقرتاح  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
ومشروع  ثقافية،  عربية  قمة  عقد 

قرار حول تغري املناخ.
اخلارجية  وزراء  وناقش 
االقتصادية  القرارات  مشاريع 
اجتماع  من  املرفوعة  واالجتماعية 
واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
املستوى  على  للقمة  التحضريي 
للقمة،  لرفعها  متهيدا  الوزاري، 
باإلضافة إىل مشاريع قرارات حول 
التجمعات  مع  العربية  العالقات 
والتعاون  واإلقليمية،  الدولية 
والتعاون  اإلفريقي،  العربي 
احلوار  منها  األوروبي  العربي 
والشراكة  األوروبي،  ـ  العربي 
ومنتدى  املتوسطية،  ـ  األوروبية 
التعاون العربي الروسي، ومنتدى 
التعاون العربي ـ الرتكي، وكذلك 

التعاون العربي ـ اآلسيوي يشمل 
الصني،  مع  العربي  التعاون 
ومنتدى التعاون العربي ـ اهلندي، 
ـ  العربي  االقتصادي  واملنتدى 
مع  العربي  والتعاون  الياباني، 
االمريكيتني، والتعاون العربي مع 

دول أمريكا اجلنوبية.
رئاسة  تقرير  االجتماع  واستعرض 
متابعة  هيئة  نشاط  عن  القمة 
وااللتزامات،  القرارات  تنفيذ 
العمل  عن  العام  األمني  وتقارير 
حول  وبند  املشرتك،  العربي 
الوضع املالي لألمانة العامة جلامعة 

الدول العربية.
وكان وزير الدول للشؤون اخلارجية 
القطري أمحد بن عبد اهلل آل حممود، 
قد سلم يف بداية اجللسة رئاسة 
موسى  اللييب  لنظريه  االجتماع 
ضرورة  إىل  دعا  والذي  كوسا 
لرفع  فاعل  عربي  بتحرك  القيام 
الفلسطيين،  الشعب  عن  احلصار 
وإحباط خمططات إسرائيل لتهويد 
املقدسات  على  واحلفاظ  القدس، 
املدينة  يف  واملسيحية  اإلسالمية 

املقدسة.
مع سوريا  العربي  التضامن  وأكد 
االعتداءات  مواجهة  يف  ولبنان 
اجملتمع  مطالبا  اإلسرائيلية، 
الدولي بتحمل مسؤولياته يف محل 
إسرائيل على االلتزام باإلتفاقيات 
مع  التضامن  أكد  كما  الدولية، 
إنهاء  أجل  من  واليمن  الصومال 

االقتتال .
وبشأن العراق، أكد كوسا مساندة 
حترير  أجل  من  له  العربية  الدول 
العربية  بهويته  والتمسك  أرضه 

اإلسالمية.
اهلادفة  املبادرات  إىل  وتطرق 
املشكالت  من  للعديد  حل  الجياد 
على الساحة العربية. وشدد على 
أجل  من  والعمل  التنسيق  أهمية 
مشريا  العربية,  والوحدة  التكامل 
العامل  أنه »المكان يف هذا  إىل 
إال للكيانات والتكتالت الكربى«، 
االقتصادي  التكامل  أهمية  وأكد 
لتنفيذ  العمل  إىل  داعيا  العربي، 

نتائج قمة الكويت االقتصادية.
من جانبه، استعرض وزير الدولة 

للشؤون اخلارجية القطري أمحد بن 
عبد اهلل آل حممود بعض إجنازات 
وخاصة  للقمة  القطرية  الرئاسة 
العربية  الوزارية  اللجنة  جهود 
األزمة  مبعاجلة  املعنية  اإلفريقية 
التوقيع  مت  حيث  دارفور  يف 
حكومة  بني  إطاري  إتفاقني  على 
التحرير  وحركة  واملساواة  العدل 
عقد  كما  الدوحة،  يف  السودان 
يف  والتنمية  لالستثمار  مؤمتر 
عشر  التاسع  القمر  جزر  مجهورية 
حجم  وزاد  احلالي,  الشهر  من 

التعهدات 40 مليون دوالر.
الوزارية  االجتماعات  إن  وقال 
القطرية  الرئاسة  خالل  السابقة 
العام  األمني  من  الدؤوب  واجلهد 
موسى  عمرو  العربية  للجامعة 
وأن  بفاعلية  نتحرك  أن  استطعنا 
الصعوبات«.  تذليل  على  نعمل 
املدرجة  املوضوعات  أن  أضاف 
عناية  تتطلب  األعمال  جدول  على 
التطورات يف  إىل  مشريا  قصوى 
واحلصار  الفلسطينية,  القضية 
يف  العزل  لألشقاء  الالإنساني 

فلسطني .
بعد ذلك رفعت اجللسة االفتتاحية 

وبدأت جلسات العمل املغلقة.
وقال مندوب سوريا لدى اجلامعة 
العربية يوسف امحد قبيل االجتماع 
اجنازها  مت  املواضيع  ان »مجيع 

من قبل املندوبني تقريبا«.
واضاف يف تصرحيات للصحافيني 
ادارة  الية  »بقي مشروعان هما 
حل اخلالفات العربية واملبلغ الذي 
و  القدس«  لصندوق  سريصد 
االساسي  املشروع  هي  »االلية 
املطروح على اجتماع السادة وزراء 

اخلارجية«.
املصاحلة  موضوع  وحول 
نفسه  املصدر  اكد  الفلسطينية 
انه جيب »استكمال اجناز الوحدة 
الفلسطينية واملصاحلة الفلسطينية 
لكن على ارضية ثابتة وعلى اساس 
ان يكون اجلميع داعمني الجناز هذا 
املوقف الفلسطيين وان تكون كل 
مجيع  على  ضاغطة  العرية  القوى 
هذه  لتحقيق  الفلسطينبية  القوى 

الوحدة«.

كشف  االجتماع،  هامش  وعلى 
ان  املستوى  رفيع  دبيلوماسي 
هوشيار  العراقي  اخلارجية  وزير 
بغداد  من  تعليمات  تلقى  زيباري 
القمة  اجتماعات  من  باالنسحاب 
استقبال  على  احتجاجا  العربية 
العقيد اللييب معمر القذايف وفدا 

من املعارضة البعثية العراقية.
رئيس  ان  الديبلوماسي  وقال 
املالكي  نوري  العراقي  الوزراء 
سيمثل  الذي  زيباري،  من  طلب 
العراق كذلك يف اجتماعات القمة، 
االجتماعات  انتهاء  فور  االنسحاب 
وخفض التمثيل العراقي يف القمة 
الدائم لدى  اىل مستوى املندوب 

اجلامعة العربية.
انتهاء  بعد  سؤال،  على  وردا 
للوزراء،  االوىل  املغلقة  اجللسة 
سرت  سيغادر  كان  اذا  ما  حول 
ام ال، قال زيباري »ليس هناك 

قرار بعد«، مضيفا بلهجة مازحة 
باجلوع  واشعر  االن  هنا  »انا 

وسوف اتناول الغداء«.
رئيس  ان  رمسي  مصدر  واعلن 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  االمارات 
القمة  يف  يشارك  لن  نهيان  آل 
العربية املقررة السبت واالحد يف 
يف  عنه  وسينوب  )ليبيا(  سرت 
ام  حاكم  االماراتي  الوفد  رئاسة 
راشد  بن  سعود  الشيخ  القيوين 

املعال.
االماراتية  االنباء  وكالة  واوردت 
عن  »نيابة  انه  )وام(  الرمسية 
رئيس الدولة )...( يرأس الشيخ 
عضو  املعال  راشد  بن  سعود 
القيوين  ام  حاكم  االعلى  اجمللس 
الدورة  يف  املشارك  الدولة  وفد 
اليت  العادية  العربية  للقمة  ال22 
تعقد يومي السبت واالحد املقبلني 

يف مدينة سرت الليبية«.

العاهل االردني: االستيطان يف القدس يهدد 
العالقات االردنية ـ اإلسرائيلية

حذر العاهل االردني امللك عبد اهلل الثاني، يف مقابلة نشرت امس 
االول، من ان املمارسات االستيطانية االسرائيلية تهدد العالقات 
بني اململكة واسرائيل، مؤكدا ان القدس الشرقية احملتلة »جيب 

ان تكون عاصمة للدولة الفلسطينية«.
الصحف  حترير  رؤساء  مع  مقابلة  يف  الثاني  اهلل  عبد  امللك  وقال 
كل  ويدين  يرفض  واالردن  بالنار،  تلعب  »اسرائيل  االردنية 
املواقف واالجراءات االسرائيلية اليت تستهدف تغيري معامل القدس 
وتفريغها من اهلها العرب املسيحيني واملسلمني«، يف اشارة اىل 

االستيطان.
اصال  وإسرائيل »باردة«  اململكة  بني  العالقات  أن  اىل  واشار 
»بسبب ممارسات اسرائيل اليت حتول دون إنصاف الفلسطينيني 
برمته  االوسط  الشرق  بإشعال  ايضا  وتهدد  السالم،  وحتقيق 
وتقويض كل جهودنا لتحقيق السالم يف املنطقة«. واضاف امللك، 
يف املقابلة اليت نشرتها الصحف االردنية امس، ان هذه االجراءات 

»لن تؤدي اال اىل املزيد من االزمات والصراع«.
احتلتها  اليت  الفلسطينية  االراضي  من  جزء  »القدس  ان  واكد 
الفلسطينية  االراضي  باقي  مثل  وتتعرض   1967 عام  اسرائيل 
واضاف  قانونية«.  وغري  شرعية  غري  اسرائيلية  احادية  الجراءات 
الدولة الفلسطينية  ان »القدس الشرقية جيب ان تكون عاصمة 
املستقلة اليت جيب ان تقوم وبأسرع وقت ممكن، الن ذلك هو السبيل 

الوحيد حلل الصراع الفلسطيين االسرائيلي وحتقيق السالم«.
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تتوّفر كافة أنواع السمانة العربية واملعلبات والزيوت والزيتون
 وخاّصة منتجات  شركة الدّرة  العاملية املشهورة

مبيع باملفّرق

Hawat’s Coffee and Nuts

292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280

مشّكل اكسرتا      8.99$
كاجو حممص            7.99$
جوز كالفورنيا      9.99$
لوز "ني"        5.99$

مسيد ناعم/خشن      0.75¢ 
ماء زهر 250مليرت     1.99$
1.99$ ماء ورد 250 مليرت   
مسنة الوري           15.99$
زيت ذرة 3 ليرت           6.99$
مسحوق غسيل 15 كيلو انزاميو 24.99$
1.50$ بامية )الدّرة(            
زيت دانيت 4 ليرت    24.99$
6.99$ زيتون اخضر 2 كيلو  
رب البندورة 3 كيلو )الدرة( 6.99$
3.99$ حالوة سادة )الدرة( 1كلغ 

حالوة فستق حليب 
اكسرتا)الدرة( 1كلغ  4.99$ 
رب البندورة )الدرة( 850غرام 1.99$

- Roasted Mix Nuts “Extra”
- Roasted Cashews
- WallNuts “California”
- Almonds “Raw”
- Semolina “Fine, Coarse”
- Rose Water 250 ML
- Orange Blossom  250 ML
- Allowrie GHEE 1.8 Kg
- Corn oil 3 LTR
- Enzymo 15 kg
- Okra “Durra” Tin/Jar
- Dante 4 LTR
- Green Olives “Durra Palmyra” 2 kg
- Tomato Paste 3 kg “Durra”
- Durra Plain Halawa 1 kg
- Durra Pistashio 
Halawa 1 Kg
- Durra Tomato Paste -Tin 850g -Jar 750g

حسومات كبرية مبناسبة األعياد
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*احملامية بهية ابو امحد*

Article Seven
1. The Capital of the Northern 
Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin
4) Perth

2. Which is the smallest Australian 
State
1) Australian Capital Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania

3. Who chooses the ministers?
1) The Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister
4) the Governor General

4. You can only be elected to 

parliament
1) if you have an Australian 
passport
2) if you served Australia in the 
Army, Navy, or Air Force
3) if you lived in Australia long 
enough
4) if you are an Australian citizen

5. Canberra is
1) Australia’s main city and 
industrial centre
2) Australia’s smallest territory
3) the capital of New South Wales
4) Australia’s capital city

:Correct answers to   إجابات صحيحة
I Question 1 : 3
II Question 2 : 4
III Question 3 : 3
IV Question 4 : 4
V Question 5 : 4

ما هو القانون الذي أقره وزير اهلجرة يف 18 آذار 2010؟
اهلجرة  وزير  أقّر   2010 آذار   18 يف 
تشريعات قانونية جديدة  حيدد مبوجبها 
العمل  لتأشريات  األقصى   العدد 
مهارات  اليت من املمكن أن متنح خالل 
حزيران  و30   –  2009 متوز   1 فرتات 
أعطيت  2010  -  اىل 6530 تأشرية – 
إلقرار  اهلجرة  لوزير  القانونية  القوة 
هذا القانون مبوجب بند 85 من قانون 

اهلجرة لعام  1958.

عليها  يطّبق  اليت  التأشريات  نوع  هو  ما 
القانون؟ 

متى يصبح القانون اجلديد نافذا؟
يصبح القانون اجلديد نافذا يف 18 آذار 2010.

من اجلدير التنبه بأنه منذ 1 متوز 2009 لغاية وقتنا احلالي منحت تأشريات عدة 
عندما  لذا –  من الفئات املشار أليها أعاله  ومل يصل عددها اىل 6530 تأشرية – 
يصل عدد التأشريات اىل العدد املذكور عندها يتوقف منحها فورًا وال متنح أي 
تأشرية من الفئة املشار إليها أعاله على اإلطالق حتى 30 حزيران 2010 -  يعاد 
جيب أن متنح 6530 تأشرية ما بني  مبعنى آخر –  إعادة منحها بعد هذا التاريخ – 
يتوقف  عندما يتحقق هذا العدد –  فرتة 1 متوز 2009 لغاية 30 حزيران 2010 – 
منح التأشريات فورًا لغاية العام اجلديد الذي ينتهي بتاريخ 30 حزيران 2010 

– يعاد منح التأشريات املذكورة بعد 30 حزيران 2010.

انه  فاغ  ستيوارت  اعلن 
بناء   اسرتاليا  على  جيب 
إضايف حبلول  500.000منزل 
عام 2020 أو مواجهة الصعود 
املساكن  أسعار  يف  الكبري 
اليت من شأنها أن جتعل متلك 
بالنسبة  املنال  بعيد  املنازل 

للكثريين. 
صناعة  رابطة  واعلنت 
تطوير  متثل  واليت  اإلسكان 
العقارات والصناعة "إنه ما مل 
املهارات يف  يتم سد نقص 
صناعة البناء ولوائح التخطيط 
االسرتاليني  ،فان  ومعاجلتها 
سيواجهون مستقبال من ارتفاع 
أسعار الفائدة واملمتلكات ال 

ميكن حتمله. 
مل  "اذا  فيليبس  بن  قال 
حلل  استجابة  على  حنصل 
يف  النقص  تراكم  مشكلة 
أماكن  وجود  وعدم  املساكن 
العقارات  واستئجار  مناسبة 
فانها لن تزداد إال سوءا ، يف 
حني أن الضغوط على أسعار 
املساكن سوف تستمر قائمة 
فيه...  مرغوب  غري  مبعدل 
أسعار املنازل ارتفعت بنسبة 
العام  املئة  10 يف  من  أكثر 

املاضي«.
املنزل  سعر  متوسط  ويبلغ 
 485،000 اآلن  األسرتالي 
سداده   يتطلب  حيث  دوالر 

أسعار املنازل يف االرتفاع وسط أزمة نقص امللكية 
 3100 بقيمة  شهرية   دفعة 

دوالر.
الرئيس  كوين  ماثيو  قال 
التطوير  لشركة  التنفيذي 
هو  "هذا   Stockland العقاري 
أيضا بعيد عن متناول معظم 

مشرتي أول منزل".
االحتياطي  البنك  ان  كما 
إزاء  قلقه  اعلن  االسرتالي 
املنازل  عدد  يف  النقص 

اجلديدة. 
البنك  حمافظ  مساعد 
فيليب  األسرتالي  االحتياطي 

ارتفاع  من  النبيذ  صانعو  حذر 
دّن Cask من  12 دوالرا اىل 
حوالي 38 دوالرا يف حال تبنى 
وزير  مقرتحات  الكومنولث 

اخلزانة سوان.
فحسب تقرير من الزميلة "نورث 
احتاد  فان  نيوز"  تريتوري 
صانعي النبيذ يف اسرتاليا حذر 
من فرض ضريبة على الكحول 

حسب الوزن واحلجم".
)كني  هنري  لتقرير  وطبقا 
اخلزانة(  دائرة  رئيس  هنري 
فانه  1000 صفحة  من  املؤلف 
سيتم فرض ضريبة على النبيذ 
من كحول مما  ملا حيتويه  تبعا 
سريفع دّن النبيذ )4 ليرت( من 

12.55 دوالرا اىل 38دوالرا.

حتذير من ارتفاع صاروخي للنبيذ يصل اىل 38 دوالر

التنمية  مؤمتر  يف  قال  لوي 
احلضرية يف وقت سابق من 
هذا الشهر ان اسرتاليا جيب 
من  أكرب  حصة  ختّصص  ان 
لبناء  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
املعروض من  لزيادة  امللكية 

العقارات اجلديدة. 
لوي   فيليب  السيد  واضاف 
"اذا مل حيدث هذا ، فان اي 
تعديل آخر يف أسعار املساكن 
واالجيارات غري مرجح أن حيدث 
العرض  بني  التوازن  لتحقيق 

والطلب".

صانعي  احتاد  رئيس  وتوقع 
ستيفن  االسرتالي  النبيذ 
العمل  مت  حال  يف  سرتاتشن 
مبيعات  تنخفض  ان  بذلك 
املئة  يف   34 مبعدل  النبيذ 
رفسة  "اكرب  بأنه  ذلك  واصفا 
يف  العنب  زارعي  امعاء  على 

هذه اللحظة".

حذر عامل بارز يف علم السكان 
والعادات  التقاليد  ان  من 
اىل  املستندة  االسرتالية 
الرياضة  ثقافة  مثل  الرتاث 
واللغة العامة املشرتكة مهددة 

بسبب اهلجرة اجلماعية.
السكان  علم  خبري  اعلن  فقد 
يف جامعة موناش يف ملبورن 
ان  بريال  بوب  الدكتور 
التدفق اهلائل للسكان الذين 
انكليزية  مهارات  لديهم 
قليلة جدا او حتى ال مهارات 
انكليزية لديهم، خلق مشكلة 
اجتماعية يف ضواحي ملبورن 
شاين   وصن  داندينونغ  مثل 
معظم  ويف  وبرودميدوز 
الرئيسية، كما ذكرت  املدن 

الزميلة "اهلريالد صّن".
"انها  بريال  الدكتور  وقال 
مجيلة... صورة  ليست 

االنقسامات  اصبحت  لقد 
وضوحا  اكثر  االجتماعية 
ان  حتى  جغرافيا،  وتركزت 
بعض املناطق سيطرت عليها 

تعريفات اثنية".
فقد ادىل الدكتور بريال بهذه 
التعليقات املتفجرة يف مادة 
للجناح  خرباء  مركز  نشرها 

اليميين.
راد  حلكومة  مناشدة  ففي 
املهاجرين  عدد  لتقليص 
الفا يف   180 والبالغ  احلالي 

داعيا احلكومة اىل تقليصها
عامل سكاني حيذر من تهديد اهلجرة اجلماعية 

للتقاليد والثقافة االسرتالية 
السنة حّذر الدكتور بريال من 
املتوقع  السكاني  العدد  ان 
نسمة  مليون   35 يبلغ  ان 
كارثة  سيكون  العام  حبدود 

للحياة املدنية والبيئية.
"ان  بريال  الدكتور  واضاف 
االعمى واالخرس واالبكم من 
ال يالحظ كيف قّلص االزدحام 
املدني نوعية احلياة يف املدن 

االسرتالية الكبرية".
كمية  "ان  يقول  واضاف 
عليها  يسيطر  اليت  اهلجرة 
غري  خلفيات  ذوو  مهاجرون 
اىل  تؤدي  باالنكليزية  ناطقة 

تغيري اسرتاليا".
وتابع يقول"حنن نفقد عناصر 
يف  مشرتكة  كانت  رئيسية 
اللغة  مثل  االيام  من  يوم 
الرياضية  والثقافة  املشرتكة 

والرتاث".
مجاعية  هجرة  ان  وقال 
يف  اثنية  جيوبا  ختلق  كانت 
االسكان  حيث  الضواحي 
التخطيط  وقوانني  الرخيص 
كانت جترب االسرتاليي املولد 
غري  خلفيات  من  واملهاجرين 
ناطقة باالنكليزية على العيش 
يف احياء مزدمحة "متالحقة".

اال ان رئيس  الوزراء كيفن 
راد اوضح بانه يؤمن باسرتاليا 
خطاب  يف  اعلن  اذ  كربى، 
اهلجرة  ان  مؤخرا  به  ادىل 

القومي  المننا  "جيدة  كانت 
ولالزدهار على املدى الطويل 
يف  دورنا  وحتسني  ولتعزيز 

املنطقة والعامل".
الفيدرالية  املعارضة  ان  غري 
جيب  انه  قاال  اخلضر  وحزب 
توجيه هذه االسئلة عن خطط 
اهلجرة اىل اسرتاليا حيث صرح 
الناطق باسم املعارضة حلقيبة 
ماديسون  سكوت  اهلجرة 
لراديو اي بي سي انه جيب 
حول  حتقيق  هناك  يكون  ان 
كم هو عدد االشخاص الذين 

تستطيع البالد دعمهم".
وقال "ان املسألة حول ما هي 
واالستيعاب..  التحمل  قدرة 
اننا حباجة للحصول على ذلك 
االقليميةـ  للمناطق  سواء 
حيث  املدن  لضواحي  وايضا 
وقابلية  االزدحام  مسائل 
التحمل السكنية هي مشاكل 
النقل  وايضا  رئيسية 

العام".
من  "االهم  يقول  واضاف 
التخطيط.  عملية  هي  ذلك 
للواليات  ليست  مثال 
يف  مساهمة  واملقاطعات 
وعدد  اهلجرة  حول  االسئلة 
)الواليات  ولكنها  املهاجرين 
يف  اليت  هي  واملقاطعات( 
النهاية عليها ان ختدم وتليب 

حاجات املهاجرين.
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 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007 

Phone: (07) 3868 4480 
Fax: (07) 3868 4481 

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860

4 Trafalgar street
Manly ( Manly Harbour)

Manly ومن الجنوب على مرفأ البواخر ومن الغرب على شاطئ Moreton يطل من الشرق على خليج
يقفل ايام  االثنني ويفتح َّـ العطل بأسعار اضافية

من الثالثاء حتى الخميس:
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٢،٣٠ بعد الظهر
للعشاء من الـ ٦،٠٠  مساء حتى الـ ٨،٠٠ مساء 

ايام الجمعة والسبت
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٢،٣٠ بعد الظهر
للعشاء من الـ ٦،٠٠  مساء حتى الـ ٩،٣٠ مساء 

األحد: من ١٢ ظهرا حتى الـ ٣،٠٠ بعد الظهر
مساء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى الـ ٨،٣٠ ليال

ÂiçÌãi@¿@ÊÏn‹flbÁ@Ú‘�‰fl@¿@7Ëì€a@ÚÌãzj€a@p¸Ï◊dæa@·»�fl
يتسع لـ ٣٥٠ شخصا.. منظر رائع على ضفاف النهر

اقصدوا مطعم Whilson ` Boathouse   واستمتعوا بجلسة رائعة وخربة 
طويلة َّـ تحضري األطعمة البحرية

يفتح من االثنني حتى السبت:
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٣،٠٠ بعد الظهر

للعشاء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى وقت متأخر من الليل
األحد:

 من ١١،٣٠ صباحا حتى الـ ٤،٠٠ بعد الظهر
مساء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى الـ ٩،٠٠ ليال

OYSTER بار الـ
من االثنني اُّـ األحد طيلة النهار  حتى الـ١٢،٠٠ ليال

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

مطعم اِّـأكوالت البحرية الشهري َّـ منطقة  مانلي َّـ بريزبن
يتسع لـ ٢٠٠ شخص.. منظر رائع على ضفاف النهر على ثالث جهات

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

آذار 2010 Saturday 27 March 2010السبت 27 

 قال رئيس شرطة فيكتوريا 
رسائل  من  سلسلة  "ان  
اهلجومية  اإللكرتوني  الربيد 
شرطة  ضباط  بني  املشرتكة 
فيكتوريا  صدمتنا لدرجة انها 

مل تنشر علنا".
ما يصل اىل 100 من الضباط 
وميكن  معهم  التحقيق  جيري 
إلرسال  االقالة  يواجهوا  أن 
الرسائل العنصرية عرب الربيد 
أجهزة  وعلى  اإللكرتوني 

كومبيوتر العمل. 
 بعض الضباط اخربوا وسائل 
كانت  الرسائل  ان  االعالم 
وتتضمن  العنصرية  غاية  يف 

االباحية اخلوف من املثليني.
ان  "االيج"  الزميلة  ذكرت 
الربيد اإللكرتوني االخطر يظهر 
رجال اثنيا يتعرض للتعذيب. 

وقال رئيس الشرطة املفوض 
بي  اي  لراديو  برا  سيمون 
سي "حنن ال نتحدث عن بند 
بنود  عن  نتحدث  ،بل  واحد 

متعددة". 
على  يؤكد  ان  برا  يشأ  مل 
الربيد  رسائل  موضوع 
"ان  قال  لكنه  اإللكرتوني 
للغاية  خطرية  منها  البعض 

وبعضها هجومية". 
ما  التأكيد  رفض  انه  كما 
الربيد  رسائل  كانت  اذا 
تعليقات  تتضمن  اإللكرتوني 
اهلنود  الطالب  ضد  عنصرية 

شرطّيو فيكتوريا  يواجهون 
الفصل بسبب رسائل عنصرية

األقليتان  وهما  األفارقة  أو 
اللتان انتقدتا سلوك الشرطة 

يف االشهر االخرية. 
وقال تقرير صدر مؤخرا "ان 
أستهدفوا  األفارقة  الشباب 
معاملتهم  وأسيئت  وضربوا 

من قبل الشرطة".
 وقال السيد برا "ان بعض 
من رسائل الربيد اإللكرتوني 
حبيث  اخلطورة  من  هي 
حقيقية  تساؤالت  تثري  أنها 
بعض  استمرارية  مدى  حول 
األفراد يف عملهم مع شرطة 

فيكتوريا". 
ادارة  شرطة  واستخدمت 
خرباء  االخالقية  املعايري 
الربيد  لتعقب  الكومبيوتر 

اإللكرتوني. 
اثنان من الضباط منحا "قسم 
الربيد  فضيحة  بسبب   "68
هؤالء  واحد  اإللكرتوني. 
استقال  الرقيب  الضباط 
على  اقدامه  قبل  منصبه  من 

االنتحار. 
احلدث  "إن  برا  السيد  وقال 
أن  يريد  أحد  ال  املأساوي، 
حيدث.  الشيء  هذا  يرى 
حباجة  وحنن  العميق،  لألسف 
الدروس  من  نتعلم  أن  إىل 
أنين  يعين  ال  هذا  ولكن 
حول  مسؤولياتي  سأجتنب 
يف  واحلكم  النظام  حسن 

فيكتوريا الشرطة". 

يف  االحرار  حزب  زعيم  اّكد 
والية اسرتاليا نيك مينتشن انه 
يرتشح  ولن  السياية  سيعتزل 

يف االنتخابات املقبلة.
يف  مينتشن  السيناتور  وقال 
"انه  االول"  "امس  له  بيان 
لي  بالنسبة  جدا  صعب  قرار 
يف  دائما  اخذه  كنت  ولكين 

يبدو ان رئيس والية نيو ساوث 
ويلز السابق بوب كار يؤيد العامل 
السكاني الدكتور بوب بريال يف 
دعوته لتقليص اعداد املهاجرين 
يف  السكاني  النمو  ان  معلنا 
حد  عند  يقف  ان  اسرتاليا جيب 
28 مليون نسمة النقاذ البيئة من 

اي اضرار اضافية.
هذا  كار  السيد  كالم  جاء  وقد 
احمللية  للحكومات  منتدى  يف 
برزبن حيث دعا  )البلديات( يف 
ملستقبل  وطنية  خطة  لوضع 
:"ان  قائال  اسرتاليا  سكان 
اسرتاليا حتتاج لسياسة سكانية 
التعداد  تثبيت  علينا  بان  تقول 
مليون   28 حدود  عند  السكاني 

شخص".
وسأل السيد كار رئيس الوزراء 
كيفن راد حول ما جاء يف بيان 
االول  تشرين  شهر  يف  له 
تهدف  ان  جيب  اسرتاليا  بان 
تعداد  يصل  االكرب"  "السرتاليا 
مليون    35 اىل  فيها  السكان 

نسمة".

كار يدعو لوضع سقف 28 مليون 
نسمة لتعداد سكان اسرتاليا 

ساوث  نيو  والية  رئيس  وقال 
ويلز السابق "انا ال اوافق على 
قد  السكاني  التعداد  الن  ذلك 
لن  االنهار  لكن  اكثر   يصبح 
تصبح  لن  واالمطار  اكرب  تصبح 
اثخن  يصبح  لن  وترابنا  اغزر 
تتمتع  لن  ونباتاتنا  وحيواناتنا 

حبماية اكرب".
لدى  بان  كار  السيد  واوضح 
اسرتاليا مشكلة حقيقية بقدرتها 
بسبب  للبشر  االستيعابية 

بيئتها.

 51( ديفني  جون  غاري  اتهم 
عاما( بتنظيم الدعارة لفتاة عمرها 
12 عاما ألكثر من 100 رجل يف 

منزله يف مدينة هوبارت. 
حكمت  العليا  احملكمة  وكانت   
سنوات   10 ملدة  بالسجن  عليه 
مع  اجلنس  متارس  الفتاة  جلعل 
 Glenorchy الرجال يف منزله يف

العام املاضي. 
استمعت   قد  احملكمة  وكانت 
انه  اعرتف  حيث  ديفني  اىل 
للفتاة يف  الدعارة  برتويج  "بدأ 
متوز العام املاضي بعد ان كانت 
والدتها تعاني مشاكل مالية". 

داريل  العام  املدعي  قال 
والفتاة  الوالدة  :"ديفني، 
ممارسة  يف  البدء  على  صمموا 
ملدة  دوالر   100 بكلفة  البغاء 
قدره  آخر  ومبلغ  ساعة  نصف 
الرجال  كان  اذا  50دوالر  
الواقي  استخدام  يريدون  ال 

الذكري". 
ديفني وضع اعالنا يف صفحات 
اجلنس يف إحدى الصحف لفتاة 
تدعى  عاما   18 العمر  من  تبلغ 

رجل يسجن يتهمة ترويج البغاء لفتاة صغرية

*املتهم*
"أجنيال". ثم انه حجز غرفة ملدة 
ليلتني يف فندق Midcity ، حيث 

حصلت االنتهاكات األوىل. 
ديفني   احضر  الحق  وقت  ويف 
رجاال لرؤية الفتاة يف شقته من 

اخلميس إىل األحد. 
كوتس:"ان  السيد  واضاف 
نفسها  تومس  كانت  الفتاة 
ليس  اجلنس  متارس  وكانت 
أو  واحد  شخص  مع  فقط 
شخصني،  ولكن مع مئات من 
الرجال ، وقال:"من احملتمل أن 
التنفس  تكون عندها ضيق يف 

جّدي نتيجة هلذا".
األم  اىل  احملكمة  واستمعت 
انها كانت حتصل  اعرتفت  اليت 
على اكرب حصة من األرباح ، مع 
حصص أصغر لديفني والفتاة. 
يتعاطون  كانوا  الثالثة  ان  كما 

املخدرات يف ذلك الوقت.
الفتاة  اىل  احملكمة  استمعت 
االمراض  من  اآلن  تعاني  اليت 
اجلنسي  باالتصال  تنتقل  ليت 
مبا يف ذلك الكالميديا، والثآليل 

التناسلية. 

مينتشن يؤكد عزمه اعتزال السياسة
االعتبار منذ هزمية االئتالف يف 

االنتخابات العام 2007".
خدميت  يقول"بعد  واضاف 
جملس  يف  سنة   17 حوالي 
سنة   14 ذلك  وقبل  الشيوخ 
اعترب  للحزب،  احتياطي  كذراع 
انه حان الوقت اليوم لوضع حد 

حلياتي السياسية". 

* السيد بوب كار *
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@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

@÷�ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@�›◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@

@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@0411 575 323
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

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@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Sydney Landscaping and Excavations
ö^œfi˜]<ÿœfiÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

 Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals

 Plant and Grass – Sprinkler System 

Z·z‹fl@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma
04 1929 1261 M@@02 9785 8685

@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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

يستعمل أقمشة اوروبية (سويسرا، ايطاليا 
وانكلترا) ذات نوعية عالية اجلودة 

شعاره: الصدق في املعاملة

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

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

<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
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l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<
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P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèfl
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

مناقيش - حلم بعجني - صفائح 
جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك- 

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160
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جامعة  رئيس  شرف  على  غداء  مأدبة  سليمان  متام  السفري  أقام 
 ، العرب  السفراء  حبضور  باومان  سكوت  الربوفيسور  كوينزالند 
السفري الفلسطيين عزت عبد اهلادي والسفري الكوييت مجال الغنيم 
والسفري اللبناني د. جان دانيال والدكتور أمحد صاحل من السفارة 
العراقية وسفرية البوسنة السابقة أمرية كابيتونوفيتش والسيدة 
الوزير  السورية  السفارة  من  املأدبة  وحضر   ، الرمحن  عبد  ديانا 
املفوض جودات علي والسكرتري األول د. عمار عوض ومن جامعة 

كوينزالند الدكتور علي أبو ســامل وجيف ويسلينغ.
وقد رحب السفري سليمان بالربوفيسور سكوت باومان والضيوف 
وحتدث عن العالقة املتميزة بني السفارة السورية وجامعة كوينزالند 
واليت توجت مؤخرًا بزيارة الربوفيسور باومان مع الربوفيسور كني 

رئيس جامعة كوينزالند يف ضيافة السفارة السورية حبضور السفراء العرب

*حديث ودي بني رئيس اجلامعة والسفراء العرب**رئيس اجلامعة وضيوف السفارة*

*رئيس اجلامعة وسليمان أمام مدخل السفارة **السفري سليمان مرحبًا برئيس اجلامعة*

هوكينز املدير التنفيذي يف اجلامعة ، ود. علي أبو سامل املدير 
املسؤول عن الشرق األوسط يف اجلامعة ، وجيف ويسلينغ مدير 
الربامج األكادميية يف اجلامعة  إىل سورية . وحتدث رئيس اجلامعة 
عن لقائه مع السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات والسيدة 
وزيرة الدولة لشـؤون البيئة كوكب الداية ورئيس جامعة دمشق 

د. وائل معال وعدد من املسؤولني . 
وكانت اجلامعة قد استضافت السفري سليمان يف العام املاضي 
حضرها  السالم"  لصنع  وسيلة  "التعليم  بعنوان  حماضرة  إللقاء 

أساتذة وطالب اجلامعة .
ودار خالل اللقاء حديث ودي بني السفراء ووفد اجلامعة حول نشاط 

اجلامعة وتعزيز التبادل الثقايف والعلمي مع الدول العربية .

استقبل السفري السوري متام سليمان السيد ناصر الزوي رئيس 
رئيس  طراد  قيصر  والسيد  واألفريقية  العربية  اجلمعيات  احتاد 

مجعية الصداقة اإلسالمية األسرتالية يف مقر السفارة السورية .
وقدم السيد الزوي الشكر للسفري السوري ملشاركته يف مهرجان 
اخلط العربي األول الذي عقد يف مدينة سيدني يف 27 شباط 2010 

مبشاركة ثقافية ودينية كبرية .
نشاط  وعلى  العربي  اخلط  مهرجان  على  سليمان  السفري  وأثنى 
العربي واإلسالمي  الرتاث  إحياء  واألفريقية يف  العربية  اجلمعيات 
والثقافة العربية من خالل الرتكيز على فنون اخلط العربي وآثار 

الكلمة العربية اليت ال تزال ماثلة يف املدونات العربية .
وقدم السيد طراد إىل السفري سليمان نسخة من املصحف الشريف 
املتضمن ترمجة للمعاني السامية فيه ، وهو خالصة عمل سنوات 
طويلة ويتضمن شروحات باللغة اإلنكليزية ملضامني اآليات الكرمية 
بأسلوب لغوي حديث .                                                

السفري سليمان يستقبل رئيس احتاد 
اجلمعيات العربية واألفريقية

*السفري سليمان والزوي وطراد*

أسرتاليا  جامعة  طالب  من  جديدة  جمموعة  السفارة  استضافت 
الوطنية ANU  يف مرحلة الدراسـات العليا ضمن برنامج التدريب 
طالبًا   40 املشاركني  الطالب  عدد  وبلغ   Internship Programme
اللقاء اخلامس الذي تستضيفه  برئاسة د. روبرت كامبل ، وهو 
السفارة من جامعة  ANU. وحضر اللقاء الزميالن الوزير املستشار 

جودات علي والسكرتري األول د.عمار عوض .
ورحب السفري متام سليمان مبجموعة الطالب قائاًل إنها املرة اخلامسة 
اليت تستضيف فيها السفارة جمموعة الطالب املتمرنني من جامعة 
ANU . وجرى نقاش سياسي واجتماعي وثقايف  وقدم السفري 
سليمان عرضًا للوضع السياسي يف املنطقة ، وأكد على أهمية 
الدولية كدولة  الساحة  أسرتاليا على  تلعبه  أن  الذي ميكن  الدور 
ضمن العامل السياسي الغربي من جهة وألنها دولة هامة يف القارة 
مواقف موضوعية  أسرتاليا  تتخذ  بأن  األمل  عن  معربًا   ، اآلسيوية 
إىل جانب احلق والعدل وأال تضع نفسها يف صف إسرائيل باختاذ 
مواقف ضد القضايا العادلة العربية يف األمم املتحدة خالفًا ملواقف 

الدول األوروبية .
القضايا  وحموريًا يف مجيع  هامًا  دورًا  لسورية  إن  السفري  وقال 
الراهنة يف املنطقة وأهمها عملية السالم ، وإن لسورية وللعرب 
حقوقًا ثابتة هي استعادة األراضي العربية احملتلة ومنها اجلوالن 
ولبنان  فلسطني  يف  املقاومة  ودعم  الالجئني  وعودة  السوري 
ومساندتها يف مقاومة االحتالل الذي هو حق مشروع لكل الشعوب 
احملتلة . وقال السفري إن إسرائيل دولة إرهابية ترتكب اجلرائم 
بشكل يومي حبق الشعب الفلسطيين ، وإن جرمية قتل "املبحوح" 
يف دبي تشكل دلياًل قاطعًا على إرهابها وانتهاكها ألبسط القوانني 

طالب جامعة أسرتاليا الوطنية يف السفارة السورية

*طالب اجلامعة يف لقطة تذكارية**حوار بني الطالب**طالب اجلامعة أمام مدخل السفارة*

الدولية . 
قال   ، للعراق  األمريكي  االحتالل  دوافع  حول  سؤال  على  وردًا 
السفري إن االحتالل قام على ادعاءات باطلة بامتالك أسلحة دمار 
شامل ، وقد ثبت فيما بعد أنها مزاعم باطلة لتربير العدوان واحتالل 
العراق . وقال إن سورية عارضت االحتالل شأنها شأن دول عديدة 
مثل فرنسا وأملانيا ونيوزيلندا وكندا ، وهي مجيعها دول صديقة 

ألسرتاليا .
وردًا على سؤال حول الضغوط الغربية على إيران ، قال السفري 
إن حالة إيران هي مثال واضح على املعايري املزدوجة اليت يتخذها 
على  تستند  ال  مواقف  وهي   ، القضايا  من  العديد  جتاه  الغرب 

أسس قانونية وإمنا حتركها بواعث سياسية . فالغرب يعارض حق 
إيران يف استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية ، وهو احلق 
الذي أجازته معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ، بينما تسكت 
من  لرتسانة  إسرائيل  امتالك  عن  إيران  تنتقد  اليت  ذاتها  الدول 
األسلحة النووية وألكثر من مئيت رأس نووي ، وال جترؤ تلك الدول 
على إطالق كلمة واحدة عن إسرائيل خوفًا من اللوبي الصهيوني 

وتأثرياته والقصة معروفة .
حول  األسئلة  من  جمموعة  عن  السفري  أجاب  اللقاء  نهاية  ويف 
التحديات اليت تواجه املنطقة ودور سورية فيها ، ثم حضر الطالب 

مأدبة غداء يف السفارة أقيمت على شرفهم.
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دامت وصلته الغنائية اكثر من مخس ساعات نقل فيها احلضور اىل لبنان والشرق

فارس األغنية العربية الفنان سايد فارس يتألق يف حفلته السنوية 

برنامج سيادة املطران يف اجلمعة العظيمة 
املقدسة وأسبوع الفصح اجمليد

األحد 28 مارس – اذار   أحد الشعانني
10,30 صباحا القداس اإلهلي وزياح الشعانني

 يف كنيسة القديس يوحنا اإلجنيلي يف غرينايكر
6  مساء القداس االحتفالي وزياح الشعانني 

يف كنيسة القديسة ريتا يف ليفربول

اخلميس 1 أبريل  -  نيسان
6:00 مساء  خدمة اآلالم اخلالصية املقدسة

 ورتبة غسل األرجل يف كنيسة سيدة االنتقال يف سكوفيلدز

اجلمعة  2 أبريل  -  نيسان
3,00 ب ظ خدمة اجلناز يف كاتدرائية املالك ميخائيل

6:00 مساء خدمة اجلناز يف كنيسة القديس يوحنا اإلجنيلي يف غرينايكر

السبت   3 أبريل  -  نيسان                       
10,30 صباحا القداس اإلهلي ورش الغار 

يف كنيسة النيب الياس يف غيلفورد
11,00 ليال رتبة اهلجمة وقداس الفصح اإلهلي اجمليد 

يف كاتدرائية املالك ميخائيل 

األحد 4  أبريل  -   نيسان أحد الفصح اجمليد            
 10,30 صباحا القداس اإلحتفالي يف كنيسة القديس

غرين إيكر،   ويليه املعايدة يف صالون املطرانّية  يوحنا احلبيب – 
6,30 مساء   القداس اإلهلي يف كنيسة القديس

غرين إيكر،   ويليه املعايدة يف صالون املطرانّية  يوحنا احلبيب – 

اإلثنني 5 أبريل  -   نيسان    
10,30 صباحا القداس اإلهلي يف كنيسة النيب الياس  

العربية  االغنية  فارس  احيا 
حفلته  فارس  سايد  الفنان 
السبت  مساء  السنوية 
املاضي يف صالة الفودافيل 
غصت  حيث  ريغزبي  يف 
متذقي  باملئات من  الصالة 
والفن  االصيل  الطرب 
صوت  عشاق  ومن  اجلميل 

فارس االغنية العربية.
اعتلى الفارس املسرح فعال 
وعلى  واهلتاف  التصفيق 
خضر  الفنان  فرقة  انغام 

*الفنان شادي فارس يف وصلة غربية* *الفنان سايد فارس يصدح وخلفه الفرقة املوسيقية* *الفنان سايد فارس يصدح*

*فارس معماري وعقيلته واصدقاء** التيار الوطين احلر* *مجعية القبيات اخلريية*

بدأ  املوسيقية  النابوش 
الفنان سايد فارس  صوت 
ليضمخ  الصالة  يف  يصدح 
االنس  باريج  اجواءها 

والطرب.
من  اكثر  امتداد  فعلى   
مخس ساعات غنى الفارس  
يبح  او  صوته  خيف  ومل 
بدأ  حنجرته..  تضعف  او 
"يابا  باغنية  الفنية  وصلته 
و"  له"،   يابا  يابا  له  يابا 
ريس"  يا  حبرية  عندك 
ليتبعها بعتابا وميجانا" ثم " 
ختيار العاعكازة عنت عا بالو 
اجلامعة"  "بنت  و  اجلازة" 
بالنسوان"  تطّلع   "عم  و 
احلاصودي"  وانا  و"مسرية 
املوج"،  شق  بابور  "يا  ثم 
لتنعقد مع كل اغنية حلقات 
وتتمايل  والرقص  الدبكة 

احلضور فرحا وسعادة.
والن املثل يقول "فرخ البط 
وصلة  هناك  كانت  عوام" 
غربية لنجله املطرب شادي 
مبستقبل  له  تبشر  فارس 

واعد.
فارس  عاد  العشاء  وبعد 
واعتلى  العربية  االغنية 
املسرح من جديد يف وصلة 
 " ب  بدأها  رائعة  طربية 
علواه نرجع متل ما كنا" و"يا 
حيب اللي كان" و "وال مرة 
"انا  و  مرة"   كنا سوا وال 
للمليحة  وقل  انا"  بعشقك 
وغريها  االسود"  اخلمار  يف 
انتشى خالهلا احلضور  حيث 
الذي غصت به الصالة وعاد 
بالذاكرة اىل لبنان والشرق 
طربا  الطرب  كان  عندما 

صرخيا  وليس  فنا  والفن 
و"عياطا" ال اكثر وال اقل.

اكثر من مخس ساعات من 
الفنان  خالهلا  اثبت  الغناء 
فارس  انه  فارس  سايد 

االغنية العربية عن جدارة.
فهنيئا للفارس سايد فارس 

.. لقد اثبّت هذه املرة كما 
لالغنية  فروسيتك  مرة  كل 

العربية.
ألف شكر لك على هذه اليلة 
ايها  اللقاء  واىل  الرائعة 

الفارس يف حفالت مقبلة.
تصوير شارل نصر

حييي عندليب االرز 
الفنان حلود احلدشييت 

حفلته السنوية 
يف صالة الويستيال الكربى ليدكمب 

يف 2010-2-12
لالستعالم واحلجز االتصال على:

0400440089
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)تتمة ما نشر العدد املاضي(
يف الباربكيو السنوي الذي 
احلر  الوطين  التيار  اقامه 
مقر  يف  اذار   14 مبناسبة 
صغاب  كفر  اهالي  مجعية 
الفت   حضور  هناك  كان 
جانب  اىل  املردة  لتيار 
واحلزب  القومي  احلزب 
اجلالية  وجملس  الشيوعي 

اللبنانية.
اىل  بالذاكرة  عدنا  ولو 
الوراء لوجدنا ان تاريخ 14 

يف ذكرى 14 اذار عون :املسرية بدأت بشعار حرية سيادة استقالل وتطورت اىل مرحلة بناء الدولة 

*املطرب مسري مرعب* *املطرب فيليب رستم* *فارس االغنية سايد فارس**السيد حممد درباس* *عندليب االرز حلود احلدشييت*

*ايف خوري، ايلي ناصيف، أمحد االيوبي وحضور*

*ماريات نقفور وحضور*

*تيار املردة*

*عبد الباقي، االيوبي، شريدي وحضور* *املطرب فارس والسيد نسيب اهلاشم*

*الرقص والدبكة واشارة التيار*

*طراد، عبد الباقي والبايع*

اذار هو تاريخ جميد وضع االساس لالستقالل الذي ننعم 
من  اخرى  وتيارات  احزاب  تسرقه  ان  وحاولت  اليوم  به 

التيار الوطين احلر ونسبه اليها.
غري ان املتابع لالحداث يعلم ان 14 اذار من العام 1989 هو 
يوم رفع فيه التيار الوطين احلر شعار حرية سيادة استقالل 
حتى العام 2005 يوم خرج اجليش السوري واستعاد لبنان 

استقالله وسيادته.
ويقوم التيار الوطين احلر باالحتفال بهذه املناسبة الغالية 
والعزيزة كل عام ويف كل عام يشارك تيار املردة يف 
الوطين  التيار  يقيمها  مناسبة  كل  بل يف  املناسبة  هذه 
احلر نظرا للقواسم املشرتكة يف املواقف واالهداف بني 
التيارين عامة وبني رئيسيهما العماد ميشال عون والوزير 

سليمان فرجنية خاصة.
فنيا أحيا احلفل كل من املطربني حلود احلدشييت وسايد 

يصور املخرج االيطالي غيدو كيازا حاليًا يف تونس فيلمه اجلديد 
"فليكن" الذي يطرح مــوضــوع االمــومة "من خالل عالقة السيدة 

مريم العذراء بابنها".
ويروي الفيلم الذي باشر املخرج تصوير مشاهده االولية يف مدينة 
"قصة  احلالي  اذار  مطلع  التونسي  اجلنوب  يف  مبطماطمة  زوارة 
السيدة مريم يف عالقتها بابنها من خالل قصة فتاة عاشت يف 
الطرف  اعلن  ما  الفي عام" على  الفلسطينية قبل  اخلليل  منطقة 

التونسي املنتج للفيلم الذي فضل عدم الكشف عن امسه.
يف  االدوار  بأهم  للقيام  تونس  من  ممثلني  على  كيازا  واعتمد 
"رؤية  على  يعتمد  انه  التونسي  املنفذ  املنتج  رأى  الذي  الفيلم 

انرتوبولوجية".

»فليكن« فيلم إيطالي عن العذراء يف تونس 
وتؤدي الطفلة اهلاوية نادية خليفي دور مريم العذراء اىل جانب 
ممثلني حمرتفني من بينهم امحد احلفيان وعيسى حراث وحممد قريع 
ولطيفة القفصي. تستمر عملية تــصــويــره حنــو مثانية اسابيع يف 
كل من املنستري يف الساحل والكاف يف الشمال الغربي ودوز 

وشنيين يف اجلنوب.
مشاهد  لتصوير  التونسية  املناطق  هذه  االيطالي  املخرج  واختار 
الفيلم "بسبب تشابه املناظر الطبيعية مع مدينة اجلليل يف تلك 

الفرتة"، على ما ذكر املصدر.
ويعد غيدو كيازا )51 عاما( احد املخرجني البارزين يف ايطاليا. 
حملية  مهرجانات  يف  مشاركاته  خالل  اجلوائز  من  عددا  واحرز 

ودولية.

*تيار املردة*

وتصفيقا وانعقدت حلقات الدبكة والرقص.فارس وفيليب رستم ومسري مرعي فأشعلوا الصالة هتافا 

لتعريف سائر مناسباتكم
 اتصلوا بالشاعر جوزيف عقيقي 

علىالرقم 
0414664226
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اعالنات

*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام 2009*

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award
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اعالنات ملبورن

"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"
مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت 

أجبان وألبان ومجيع أنواع الزيوت واخلالية من 
الكولسرتول خاّصة زيت الزيتون الصايف

 باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان 

فرع لبيع االلبسة النسائية والالجنريي
يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يوميًا

COBURG MARKET
بإدارة ميالد احلليب

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

زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يسّركم 
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية
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WHEN:   Friday 9th April 
WHERE: Divine Reception,  6 Kane St. 
               Guildford, Sydney 
TIME:     7PM—9PM 

RSVP by 1st April, Faraj 0404 422455 

  
 

FROM THE OUTSIDE LOOKING IN 
 

A book of  poetry for Lebanon, about Lebanon 
and the Lebanese - for the love of  Lebanon 
Meet the author, Suzanne Maraea, who will 

personally sign your copy of  her book 
Supper provided 

ABOUT THE AUTHOR

SUZANNE MARAEA PACKER was 
born and raised in New Zealand, 
and lived in Lebanon since 1979,

Having worked in the print media as 
a Marketing/Advertising Consultant 
for years, she fell into teaching 
English as a Second Language to 
adult students in war-torn Beirut 
near the ancient city of Byblos, was 
where her love of the Lebanese 
colloquial language, music, food 
and art flourished.

She has often been asked about the 
culture shock and living with Arabs 
(you know, camels and deserts) and 
she always has a positive answer 
plus a run down on Lebanon’s unique 
history on hand. To clarify any of the 
many mystified enquirers Despite 

Devine Reception                                                  
6 Kane St Guildford NSW

Mobile 0404 422 455                                                              
the war, only one aspect of living in 
Lebanon bothered her (and still
does) and that’s the unruly, time-
wasted traffic jams.

Now Suzanne Maraea residing in 
Melbourne, her passion for charity 
work and writing often returns her 
to Lebanon, the land that captivated 
her spirit.
To Melbourne SUZANNE MARAEA is 
deeply indebted as that is the place 
where pencil truly aligned with paper 
and motivated her.

Amidst the many roles she has played 
in the last 33 years, Suzanne’s 
favourite is being a mother - utmost 
and foremost. Being a grandma is 
her ultimate bonus.

Faraj Harb

مواقف مؤمنة للسيارات
Security Parking 

 لسائر مناسباتكم من: 
اعياد ميالد، 
عمادات، اول 
قربانة، خطوبة، 
ليلية، اعراس، 
سهرات نسائية، 

لقمة رمحة، 
سهرة امليالد 
ورأس السنة...

Birthdays, Christenings, Holy Communion, 
Engagements, Pre Weddings, Weddings, Ladies 

Night Out, Wakes, Christmas & New Year

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

الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي 250 شخصًا
اسعار مهاودة وخدمة 

ممتازة
نؤمن طلبيات كافة 

املناسبات

يف  احلق  كلمة  أقول  أن  ساعدني  رب  »يا 
وجه األقوياء... وأال أقول الباطل كي أكسب 

تصفيق الضعفاء!« 
جربان خليل جربان

*****
ان  األعتبار  بعني  األخذ  ُيرجى  قبل كل شيء 
لبنانية لبنان«  التيار –  كتابي »جتربيت مع 
حيمل توقيعي فقط ال غري ويتضمن شهادتي 
اخلاصة اليت أنقلها بكل شفافية ودقة وأختصار 
واضعًا أياها بتصرف الرأي العام كون القضية 
لبناني  لكل  ملك  هي  أجلها  من  عملت  اليت 
وليست ملكًا شخصيًا ألي كان. ومن البديهي 
التأكيد على انه ال عالقة قطعًا ألي تيارات او 
جمموعات قد أنتمي اىل خطها السياسي حاليًا 
او أدعمها او أناصرها خبطوة نشر الكتاب او 
مبا حيتويه من مواضيع، وبالتالي فأنين أحتمل 
وحدي مسؤولية كل كلمة واردة يف«جتربيت 
مع التيار«. كما أنين على أمت األستعداد من 
خمتلف النواحي وعلى كافة املستويات للتعاطي 
او  أستفسارات  أي  مع  وأحرتام  أنفتاح  بكل 

ردود قد تصدر مبوضوعية. 
 : الكتاب  مقدمة  من  مقتطفات  يلي  وفيما 
كتابي  نشر  من  البداية   يف  النية  »كانت 
بنشر  تقضي  التيار«  مع  »جتربيت  اجلديد 
اليت  لبنان«  »لبنانية  زاوييت  من  خمتارات 
»اهلريالد«  جريدة  اسبوعيًا  استضافتها 
وأثناء  لكنه   ،2004 اىل   1996 من  اللبنانية 
مراجعة األرشيف وردتين فكرة ختصيص قسم 
من الكتاب يف إجراء نوع من أرشفة او تأريخ 
العاملية  اجلبهة  يف  فيها  عملت  اليت  املرحلة 
لتحرير لبنان- التيار الوطين احلر يف اوسرتاليا 
وعلى  التيار  مستوى  على   )2005-1989(

املستوى الشخصي. 
مع  »جتربيت  تضم  ان  على  حرصت  وقد 

التيار  املراحل األساسية من مسرية  التيار« 
اليت  واالجنازات  اوسرتاليا،  يف  احلر  الوطين 
حتققت على يد خنبة من املناضلني، واألخطاء 
الطويلة  املسرية  تلك  خالل  وقعت  اليت 
بصورة  الضوء  بتسليط  قمت  كما  والشاقة. 
وعلى  الناشطني  كأحد  دوري  على  مقتضبة 
امساء تيارية بارزة بإجيابياتها و«سلبياتها« 
وحاولت ان تأتي الصورة ضمن إطار موضوعي 
ال خيلو يف بعض األحيان من التفاعل االنساني 
والتعليقات اليت تتأثر باملعاناة الشخصية يف 

مطلق االحوال.
أقّدم »جتربيت مع التيار« وأنا متشوق اىل 
عرض احداثها وتطوراتها يقينًا مين انه لو مل 
أفعل ذلك لكانت كل احداث تلك احلقبة مبا فيها 
كافة تضحيات الرفاق، كل الرفاق، ضاعت يف 
غياهب النسيان والتقزيم واإلختزال وسقطت 
الرؤية  وانعدام  املتعمد  التشويه  ضحية 
الشمولية واملنطقية. وقد إستندت يف إعداد 
مع  »جتربيت  ختص  اليت  املواضيع  وكتابة 
التيار« على وثائق ومراجع ورسائل وتقارير 
اخلاص  أرشيفي  حفظتها يف  وصور  وحماضر 
الذي أضعه يف تصرف من يرغب بإستعراض 

حمتوياته ومراجعتها. 
لبنان«  و«لبنانية  التيار«  مع  »جتربيت 
أهديها  ارادتي،  صميم  من  تنبع  خمتارات 
واىل  حمقة،   بقضية  مؤمن  انسان  كل  اىل 
واىل  احلقيقي،  التغيري  تلتزم  مؤسسة  كل 
الوجدانية  أوجاعه  األيام  هضمت  مظلوم  كل 
وتضحياته وحرمته من إيصال صوته اىل حيث 
جيب، واىل كل لبناني يؤمن حقًا بقيامة وطنه 
وبوحدة شعبه، واىل كل عربي يلتزم بالدفاع 
انسان  كل  واىل  وعزتها،  أمته  قضايا  عن 
ميلك شجاعة قول احلق مهما واجه من مصاعب 

وحتديات«.

 بقلم سركيس كرم

ملاذا جتربيت مع التيار ! 
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مقتطفات من سرية عائلية لطفل مصري يف أسيوط 

عبادة االمسنت وعنف أسري وحياة منفصمة بني سفاح القربى والدين
هذه األسطر هي الفصل االول من سرية كتبها شاب مصري يف 
حنو 500 صفحة، استهلها بوقائع طفولته االسرية بني األخوة واألم 

واألب، ورفاق املدرسة االبتدائية واالعدادية. 
ال يعرف يف أي سن بالضبط وال يف أي سياق، وقع هذا املشهد 
املبتور الذي يتذكره كأول مشهد يف حياته. يتذكر أنه كان يرتدي 
الوقت لياًل، والسكون يغطي الكون.  جلبابًا أبيض، ويبكي. كان 
العتمة املندفعة من النافذة والباب املفتوحني، حتاصر ضوء املصباح 
الكهربائي يف الصالة اليت ينام على أريكة فيها. صالة يف شقة 
صغرية مبنية بالطوب األمحر، يف منزهلم يف إحدي حواري أسيوط.

 استيقظ الطفل بهاء باكيًا على صوت شجار مكتوم بني أمه وابن 
عمه مجيل. يف املساحة اخلالية من سطح املنزل أمام باب الشقة، 
ميسك كل منهما مبالبس اآلخر يف غضب شديد وكأن القيامة قامت. 
يف مراوحتهما بني الدرجات املظلمة والضوء الباهت، بديا كشخصني 
يف جهنم بفعل الغضب. ابن عمه عاري الصدر تقريبًا بعد احنسار أو 
متزق فتحة جلبابه الصعيدي، وحبات العرق تتألأل على جبينه وأنفه 
الطويل، وقد بدا طوياًل جدًا، مقارنة بأم بهاء األقرب إىل القصر. 
بعدما احننى يف اجتاهها وهي جتذبه بغضب من أعلى فتحة جلبابه، 

قال: الواد صحي.
هذا ما يتذكره بهاء، غري متأكد ما إذا كان املشهد حلمًا أم حقيقة. 
ال يتذكر ماذا حدث بعد ذلك، وال كيف انتهى املشهد. هل انتهى 
شجارهم عندما استيقظ؟ هل نام وأكملوا هم شجارهم؟ وما سبب 
الشجار؟ وما نتيجته؟ وأين كان والده وشقيقه األكرب منه بتسع 
سنني وشقيقته األكرب منه بعامني؟ كلها أسئلة مل يهتم بطرحها 
على نفسه يف أي من مراحل عمره. مل يكن ليهتم بتفسري هذا 
إىل  أقرب  مشهد  أهمية  فما  القدم،  يف  املوغل  الباهت  املشهد 
مثل  األسئلة،  نفسه  يف  يثري  ال  منسيًا  مهماًل  حلمًا  كان  احللم؟ 
الكثري من األحالم واملشاهد التافهة وغري املهمة اليت حتدث يف 
فجر الطفولة وتبقى يف الذاكرة من دون  فائدة، وال سبب لذكرها 
أو السؤال عنها أو تذكرها، أو حتى التأكد مما إذا كانت حلمًا أم 

حقيقة.
لكن األقدار أرغمت بهاء وبعد أكثر من ثالثني عامًا، على التفكري يف 
عدد ال حصر له من األسئلة الصعبة واأللغاز احملرية، ومنها األسئلة 
املتعلقة بهذا املشهد، وغريه من املشاهد اليت كان يعتربها تافهة 

ونائمة يف أعماق الوعي.
ولد بهاء ألسرة تسكن يف حارة. واحلارة يف حي عشوائي بأسيوط. 
يتذكر من أحاديث والدته وصفها مجاله يف طفولته املبكرة، قائلة 
إنه كان ممتلئًا كالبطة، وإنها كانت تلبسه مالبس الفتيات حتى 
ال حيسده أحد على بياض وجهه، ومجال شعره الفاحم، الذي يليق 
هذا  أن  الناظرون  يظن  حتى  احليلة،  هذه  إىل  فعمدت  بالفتيات. 

اجلمال لفتاة، فيقيه هذا من شر احلسد.
األهل واجلريان

ال حيمل بهاء أي ذكريات مجيلة عن أبيه. يتذكر عندما كان جيلس 
على  جيلسان  أصدقائه  وأحد  وأبوه  ويلهو،  يلعب  االرض  على 
من  الصعيدي  الصديري  يظهر  اليت  اجلالبيب  يرتديان  كرسيني. 
حتتها، يدخنان احلشيش ويتحادثان. صديق والده من إحدى القرى 
رغم  وملبسهم،  هلجتهم  البدو يف  إىل  أقرب  هم  الذين  اجملاورة 
أنهم يعملون يف الزراعة. ويظهر هذا من أمساء هذه القرى اليت 
تسبقها دائمًا كلمة "عرب". فهناك "عرب مطري" و"عرب العطيات" 

وغريها.
يتذكر ايهاب صديق والده يقول بلهجة صعيدية أقرب إىل هلجة 
البدو: العيال الصغرية مثل البهائم ال يعرفون شيئًا أبدًا، وجيب 
مثل  ياليتهم  أبوه:  ويرد  الكالم.  ليسمعوا  كالبهائم  تضربهم  أن 
البهائم، الواحد أحسن كان يشرتي بهائم يستفيد منها، لكن العيال 
ليس منهم فائدة. ويعرف بهاء من أحاديث والدته مع والده بعد 
ذلك بسنوات،  أنها مل تكن حتب أن يصادق أبوه هذا الرجل، ألنه 
ذاكرته  علقت يف  مشاهد  بهاء  ينسى  وال  وسالح.  خمدرات  تاجر 
وقالت  املنزل.  إىل  خلسة  أبوه  حيملها  كان  سالح صغرية  لقطع 
أمه ألبيه بعدما صدر حكم قضائي على الرجل يف إحدي القضايا: 
أعلم مبا كان سيحدث لك جراء مصائبه، لو مل تستمع  اهلل وحده 

لنصيحيت وتبتعد عنه.
وعى بهاء على احلياة ليجد أسرته تقضي معظم الوقت مع األسرة 
القبطية اليت متتلك املنزل املقابل لمنزهلم. أمه وأم ونيس القبطية 
تذهبان إىل السوق معًا. تتشابهان يف املالمح، ويف طريقة املشي 
بالسمرة،  املشربة  الربونزية  البشرة  ولون  الصعيدية،  واللهجة 
األسود،  اجللباب  متشابهة.  مالبس  ترتديان  العسلية.  والعيون 
والطرحة السوداء على الرأس، واليت حيل حملها الشال األسود يف 
الشتاء. استمر هذا االرتباط بعد وفاة رب العائلة القبطية، حيث 
كانت احلياة يف نظر الطفل متتد يف  احلارة يف املسافة ما بني 
منزهلم ومنزل أم ونيس املزدحم بأبنائها الذين كان عددهم أكثر 

من ضعف عدد أبناء أم بهاء الثالثة، نصفهم أكرب من بهاء.
وال يعرف بهاء سببًا مقنعًا لتحول احلياة املشرتكة بني العائلتني 
اىل التوتر البالغ. يتذكر بكاء أمه شبه الدائم، وشكواها ألقاربها 
عليها  يقسو  بهاء  أبو  أن  مؤكدة  أيضا،  والده  أقارب  هم  الذين 

لدرجة أنه يطفيء السجائر يف جسدها. ويتذكر أنه شاهد مرة أثر 
إطفاء السجائر يف جسد أمه وهي تعرضه على إحدى اجلارات. كان 
كثريًا ما يسمعها وهي منكفئة على ماكينة اخلياطة، توجه الشكوى 
إىل اهلل باكية قائلة: ليس لي أب وال أخ وال أحد حيميين. بوجه 
مكفهر غاضب كانت ترد على إزعاج بهاء وشقيقته باللعب الزائد، 
قائلة: أنا مش عارفه انتم بتدلعوا على إيه، ده انا طافحة الدم ليل 
نهار على املاكينة علشان خاطركم، مش كفاية الذل اللي باشربه 
من مع أبوكم، والذي أحتمله من أجلكم؟! وكان معتز، شقيق بهاء 
االكرب، يكرر عبارة أمه: أنتم بتدلعوا على إيه؟ أنا مش عارف. لكنه 
كان أكثر قسوة من األم، فيمسك احلذاء وينهال به على الطفلني 

وخاصة بهاء، الذي كان شقيًا،  وفقًا لوصف شقيقه.
استمر التوتر بني األسرتني منذ دخول بهاء اىل املدرسة االبتدائية. 
يشعر باحلرج إذا عرفت أمه أنه خاطب أحد أبناء أم ونيس الذين 
كان حيبهم، بل كان حيب أم ونيس ذاتها حبًا شديدًا. فهي ترتبط 
يف ذهنه بسنوات احلياة املشرتكة اليت قطعها التوتر. عندما جترأ 
مرة وسأل أمه: ملاذا ال أحتدث مع أوالد أم ونيس؟ حتول وجهها 
إىل شبح مرعب ذكره بوجه أبيه عندما يغضب، وقالت آمرة: إمِش 
شوف هاتذاكر وال هاتعمل إيه؟!  كان يستطيع أن خيمن السبب 
من األحاديث املتناثرة، ومل يكن مقتنعًا باتهامات أمه ألم ونيس 
بأنها السبب يف املعاملة السيئة اليت تلقاها أم بهاء من زوجها، 
فلم ير من أم ونيس ما يدل اىل اتهامات أمه هلا. بل إن ذاكرة 
إحساسه ال حتمل من نظراتها اليه سوى احلب والود الصادقني. 
لكنه مل يكن يستطيع جمادلة أمه يف هذا الشيء الغامض. ومل 

يكن يهمه سوى اللعب مع أبناء أم ونيس.
مل يتعود بهاء على طرح األسئلة اليت تدور يف ذهنه على أحد يف 
املنزل. فالتجاهل واالستخفاف والسخرية كانت أقل ما تقابل به 
أسئلته، ناهيك عن العنف اللفظي، مثلما حدث عندما سأل أمه عن 
سبب القطيعة بني األسرتني. وكان العنف  يتحول يف أحيان كثرية 
عنفًا بدنيًا. تعلم الطفل مبكرًا جدًا أال يفصح عن أفكاره، ال عن 
ذكرى الشجار بني أمه وابن عمه مجيل، وال عن ذكريات الضرب 
الذي كانت تتلقاه أمه من أبيه، وال عن احلياة السرية اليت تركت 

يف ذاكرته مشاهد ال متحى.
األستاذ أمين

بعد صالة ظهر  املسجد  من  لبهاء خيرج  املشاهد مشهد  من هذه 
املوظف يف  أمين  األستاذ  ومعهم  معتز،  أبيه وشقيقه  مع  اجلمعة 
يف  الشقق  إحدي  يف  يسكن  والذي  احلكومية،  املصاحل  إحدى 
يتألق األستاذ  الذي يقع فيه منزهلم.  البناء  االرضية من  الطبقة 
املوظف بقامته املتوسطة وأسنانه البيضاء اليت تزين وجهه األمسر. 
الطيبة.  الروائح  منه  تنبعث  أبيض  جلباب  يف  مهل  على  ميشي 
اجلميع مستغرق يف التسبيح، بينما يسّبح أبو بهاء باملسبحة اليت ال 
تفارق يده. املسافة من املسجد اىل املنزل قصرية جدًا، والشوارع 
املساجد  من  اخلارجني  باملصلني  اجلمعة  ظهر  صالة  بعد  مكتظة 
يبعث  املشهد  الدافئة.  الشتاء  بطيئًا يف مشس  يسريون  الذين 
الراحة والطمأنينة يف قلب بهاء، خاصة أن الثناء ينهال عليه من 
اجلميع، لذكائه ومواظبته على الصالة، وطاعته ألبيه وأمه وشقيقه 
األكرب. يطيل والد بهاء الثناء، مؤكدا أن ابنه ابن ابيه، وأن ذكاءه 
األكرب  شقيقه  ذكاء  فاقا  املدرسة  األول يف  عامه  وشطارته يف 
وشطارته، عندما كان يف مثل سنه. وبعد وصوهلم إىل املنزل، 
معه  الطفل  يأخذ  ان  والده  من  بهاء. وطلب  أمين  األستاذ  نادى 

ليشرتي له حاجيات من البقال أو العطار.
ذهب بهاء إىل شقة األستاذ أمين الذي ادخله غرفة داخلية، ووضعه 
على ساقيه واحتضنه. ثم راح يقبله يف وجهه، ويطلب منه أن 
يرد له القبلة، فيقبله بهاء على خده، ثم يقبله األستاذ يف فمه، 
ويطلب منه رد القبلة. كانت لعبة لطيفة للطفل، وخملوطة بطعم 
وأحيانا  الكولونيا،  ورائحة  أمين،  األستاذ  له  يقدمها  اليت  احللوى 
املسك، اليت تنعش بهاء. متتد يد الرجل إىل سروال الطفل لتزحيه 
بهاء  فيشعر  ليداعبه،  الطفل  ذكر  إىل  يده  متتد  ثم  أسفل.  إىل 
بالنشوة ويضحك قائاًل: اهلل..إعمل تاني، إعمل تاني، فريد عليه 
االستاذ آمرًا وحمذرًا: وطي صوتك، فيخفض بهاء صوته، ويطلب 
منه بصوت أقرب إىل اهلمس: إعمل تاني. يستمر الرجل يف مداعبة 
الطفل، ثم خيرج ذكره الذي يدهش بهاء يف كل مرة يلعب فيها 

هذه اللعبة، اليت تكررت مرات كثرية. 
مل يكن بهاء يتأذى من هذه اللعبة اليت كانت ختلو من أي أمل. 
فلم يكن األستاذ يدخل ذكره يف بهاء. وكان األستاذ مشهودًا له 
باالستقامة واخللق القويم، مواظبًا على الصالة مثل كل أفراد أسرة 
بهاء، وظل ميارس اللعبة مع الطفل حتى بعد أن ترك الشقة وسكن 
يف منزل آخر يف إحدي احلواري القريبة. فكان كثريا ما  مير على 
منزل بهاء ويصطحبه إىل شقته القريبة، حيث يلعبان لعبتهما اليت 

أصبحت حمببة.
اللعبة باجلديدة، فشقيق بهاء األكرب يفعل نفس الشيء  مل تكن 
تزيح  شقيقه  ويد  الليل  منتصف  يف  يستيقظ  بهاء  كان  معه. 
سرواله إىل أسفل، وشقيقه ملتصق به من اخللف. ال يستطيع أن 
جيزم من منهما )األخ االكرب ام األستاذ( الذي بدأ اللعبة معه قبل 

اآلخر، وما إذا كانت هذه األلعاب قد بدأت قبل سن املدرسة أم 
مع دخوله إليها. لكنه متأكد أنها كانت معتادة يف السنة األوىل 

من املدرسة.
مع األخت

ال يستطيع أن يتذكر بدقة ما ما إذا كانت كل هذه األلعاب، سابقة 
أم الحقة لأللعاب اجلنسية اليت كان يلعبها مع أخته. لكنه يعتقد 
أن ألعابه مع شقيقته أقدم يف ذاكرته من أي شيء أخر. ومل يكن 
يسبقها يف القدم سوى مشاهد قليلة جدًا، أبرزها الشجار بني أمه 

وابن عمه مجيل.
كل  ويداعب  جسديهما،  يتحسسا  أن  اعتادا  قد  وأخته  بهاء  كان 
وعروسة".  "عريس  لعبة  ويلعبان  لآلخر،  اجلنسية  األعضاء  منهما 
يلعبان  كانا  أحيانا  املنزل.  خلو  إىل  يطمئنا  أن  بعد  ذلك   حيدث 
لعبتهما السرية عند خلو املنزل إال من أمهما، اليت تقضي معظم 
الوقت منكفئة على ماكينة اخلياطة، أو نائمة من أثر السهر على 

املاكينة.  
ومل يكن ذهن الطفل بقادر على الربط بني كل تفاصيل حياتهم، 
مبا يف ذلك احلياة السرية، والتشنجات األشبه بالصرع اليت كانت 
تصيب شقيقته فيتحول وجهها القمحي اللون إىل األصفر، وتسقط 
على األرض ويتصلب جسدها كله. وأصبح من املعتاد على مدى 
املنزل،  القرآن يف  يقرأون  بهاء شيوخًا  يرى  أن  متتالية  سنوات 
ويشعلون البخور، ويكتبون األحجبة، وشقيقته تفيق من آن آلخر، 
وتصرخ. وتقول أم بهاء إن ابنتها ختربها بأنها ترى أشباحًا خميفة. 
وقد استمر مرض شقيقة بهاء لسنوات كان يذهب عنها املرض 

لفرتات قصرية ثم يعود مرة أخرى.
هو  وذهب  ساكنيها،  من  منزهلم  إحدى شقق  خلت  عندما  يتذكر 
مالبسه  وخلع  الساخن،  املاء  أحضر  اخلالية.  الشقة  يف  ليستحم 
كلها،  مالبسها  وخلعت  الباب،  فأغلقا  شقيقته،  وجاءت  كلها. 
وأصبح اجلسدان القمحيان عاريني متامًا. أخذا يف حتسس أعضائهما  
كاملعتاد. مل يكن لألخت الصغرية ثديني بعد. استغرقا يف النشوة 
بعيدًا عن العامل، قبل ان ينفتح الباب فجأة ويدخل شقيقهما األكرب 
ليجدهما عاريني، وبهاء فوق شقيقته. انتفض بهاء وأخته واقفني، 
اليهما عاريني. كانت نظرته غريبة جدًا مل  ونظر شقيقهما األكرب 
يفهم بهاء معناها، لكنه غرق يف اهللع الذي جعل حركته مضطربة، 

وكاد قلبه أن يتوقف عن اخلفقان من هول املفاجأة.
هذه  غري  شيئًا  األكرب  شقيقهم  يفعل  ومل  تقم،  مل  القيامة  لكن 
النظرة اليت مل يفهمها بهاء ومل يفكر فيها، ومحد اهلل أن املوقف 

مر بسالم.
كان كثريًا ما يتخيل نفسه وهو ميارس اجلنس مع عدد من النساء 
والرجال. يتخيل أنه ميارس مع النساء مثلما كان يفعل مع شقيقته. 
كانت  معه.  الرجال تشبه ممارسة شقيقه  مع  املتخيلة  وممارسته 
خياالته كثريًا ما جتمعه هو وشقيقته وشقيقه ووالدته ووالده يف 

مشهد واحد من هذه املشاهد.
القسوة واحلياة السرية

ال يعرف بهاء إن كانت احلياة السرية قد بدأت أثناء العالقة الوطيدة 
بني أسرته واألسرة القبطية، أم مع بداية التوتر بني األسرتني. لكن 
كل مشاهد احلياة السرية ختلو من أي شعور باإللفة، وأي مسحة 
املشاهد.  هذه  من  حموها  جرى  اليت  القبطية  األسرة  مع  اختالط 
فذكريات العالقة باألسرة القبطية ختتفي منها احلياة السرية، بل 
ال أثر فيها ملظاهر القسوة العائلية. احلياة السرية تالزمها مشاهد 

القسوة العائلية اليت ختتفي منها األسرة القبطية.
ومن مشاهد القسوة املبكرة اليت تغيب عنها األسرة القبطية، مشهد 
لبهاء وهو جيلس على األرض مرتديًا بيجامة منزلية بها خطوط طولية 
بنية اللون، وقد سيطر عليه الشعور بأنه حماصر. يكتم الدموع اليت 
تكاد أن تفر من عينيه. يكتب ما ميليه عليه شقيقه معتز الذي 
يرتدي بيجامة منزلية كاليت يرتديها بهاء.  أمهما جتلس خلف ماكينة 
اخلياطة، واىل جانبها شابة يف عمر شقيقه األكرب، جاءت لتحيك 
هلا أمه بعض األقمشة. شقيقه يضربه باملسطرة على يديه، وهو 
يشعر حبرج شديد من أنه ُيضرب يف حضور شابة غريبة. يرفض أن 
ميد يده فيضربه شقيقه على يديه املطبقتني، ويقرصه يف فخذه 
الدموع من عينيه، ويصرخ، فيسمع  ويصفعه على وجهه. تنهال 
صوت والده من حجرة جماورة مظلمة قائالً له: بتبكي تاني، مش 
هاتبطل تبكي زي النسوان كل ما حد يقرب منك؟!  الرعب جيرب 
بهاء على ابتالع دموعه، فتأتيه النجدة من أصوات مكربات الصوت 
يف املساجد بأذان العشاء )اهلل أكرب اهلل أكرب(، فتخلصه من اجلحيم 
املضروب حوله. مبشقة بالغة محل جسده املرتعش وذهب يف اجتاه 
دورة املياه ليتوضأ فيما  الشابة تثين على شقيقه األكرب قائلة: 
ربنا يقويك، أصل تعليم العيال صعب قوي، ولو إني شايفة إن 
بهاء شاطر. ويف دورة املياه انفجر بهاء بالبكاء واطمأن إىل أن 
أحدًا لن يسمع بكاءه. برودة املياه اليت تنزل على ذراعيه وقدميه، 
مل تكن كافية إلطفاء نريان البكاء املكتوم. خرج قاصدًا املسجد. 
سار مسرعًا متفاديًا أن يراه أقرانه يف احلارة والدموع ما زالت تسح 
من عينيه. عندما انتهى من الصالة توقفت الدموع، وهدأ قلياًل، 

رفع يديه داعيًا اهلل أن يتوقف شقيقه وأبوه عن ضربه وإيذائه.
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الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني "ان بي آي"

تشارلوت على طريق "البالي أوف" للمرة األوىل 

وفريق  الشرقي  اجلنوب  جمموعة  رابع  بوبكاتس  تشارلوت  حقق 
مايكل جوردان، رقما قياسيا جديدا له يف عدد االنتصارات هذا 
للمحرتفني  السلة  لكرة  الشمالي  االمريكي  الدوري  يف  املوسم 
"ان بي آي"، وهو 36 انتصارا يف مقابل 35 املوسم املاضي، 
وخطا خطوة أخرى حنو التأهل لألدوار النهائية "البالي أوف" للمرة 
االوىل يف تارخيه. وفاز بوبكاتس على مضيفه واشنطن ويزاردز 
خامس اجملموعة والذي مين خبسارته الـ12 تواليا منذ 28 شباط 
95 بعد  املاضي، يف قاعة "فرييزون سنرت" يف واشنطن، 86 – 
 ،82  – 82 ،64  – 65 ،38  – 44 ،27 وقت اضايف )االشواط 23 – 
95(. سجل للفائز جريالد واالس 17 نقطة اىل 19 متابعة،   – 86
وللخاسر جافال ماكغي 14 نقطة اىل 12 متابعة. وأدى خالف بني 
مدرب ويزاردز فيليب ساوندرز والالعب اندراي بالتش، اىل ركن 

االخري على مقعد االحتياط منذ الربع االول من املباراة.
ومين ديرتويت بيستونز خامس جمموعة الوسط خبسارته السادسة 
"ذا  قاعة  اجملموعة، يف  رابع  بايسرز  انديانا  ضيفه  امام  تواليا 
 ،52  – 49 ،29 98 )االشواط 18 –  باالس" يف أوبرين هيلز، 83 – 
98(. سجل للفائز داني غرينجر 32 نقطة اىل ست   – 83 ،77  – 66
متابعات وبراندون راش 20 نقطة، وللخاسر تايشون برنس 14 نقطة 

اىل تسع متابعات وست متريرات حامسة.
وسقط دنفر ناغتس متصدر جمموعة الشمال الغربي امام مضيفه 
"ماديسون  قاعة  يف  االطلسي،  جمموعة  ثالث  نيكس  نيويورك 
 ،27 104 )االشواط 26 –  سكوير غاردن" يف نيويورك، 109 – 
104(. سجل للفائز االيطالي دانيلو   – 109 ،74  – 83 ،53  – 49
كارميلو  وللخاسر  نقطة،   23 هارينغتون  وآل  نقطة   28 غاليناري 

انطوني 36 نقطة وتشاونسي بيالبس 25 نقطة.
وجتاوز داالس مافرييكس متصدر جمموعة اجلنوب الغربي خسارتني 
تواليا وفاز على ضيفه لوس أجنلس كليربز ثالث جمموعة اهلادي، 
96 )االشواط  يف قاعة "أمريكان آيرالينز سنرت" يف داالس، 106 – 
96(. سجل للفائز جايسون   – 106 ،77  – 76 ،48  – 62 ،24  – 32
26 نقطة هي االعلى له  الذي احتفل بعيد ميالده الـ37 –  كيد – 

حياول منع  اىل اليمني –  *مدافع لوس أجنلس كليربز راسدال باتلر – 
جناح داالس مافرييكس جايسون كيد من التسجيل، يف داالس*

*العب نيويورك نيكس االيطالي دانيلو غاليتاري بعد تسجيله سلة يف 
فريق دنفر ناغتس، يف نيويورك*

هذا املوسم اىل ست متابعات و12 متريرة حامسة، وللخاسر درو 
غودن 26 نقطة اىل 20 متابعة.

النتائج والرتتيب
وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:

وقت  )بعد   95 بوبكاتس  تشارلوت   –  86 ويزاردز  واشنطن 
اضايف(.

انديانا بايسرز 98 ديرتويت بيستونز 83 – 
دنفر ناغتس 104 نيويورك نيكس 109 – 

لوس أجنلس كليربز 96 داالس مافرييكس 106 – 

وهذا ترتيب الفرق:
املنطقة الشرقية

• جمموعة االطلسي:
 25 بوسطن سلتكس 45  –   – 1

 34 تورونتو رابتورز 35 –   – 2
 45 نيويورك نيكس 26 –   – 3

 47 فيالدلفيا 76 24 –   – 4
 63 نيوجريزي نتس 7 –   – 5

• جمموعة الوسط:
y 15– 56 كليفالند كافاليريز  – 1

 30 ميلووكي باكز 39 –   – 2
 37 شيكاغو بولز 33 –   – 3

 46 انديانا بايسرز 25 –   – 4
 48 ديرتويت بيستونز 23 –   – 5

• جمموعة اجلنوب الشرقي:
 ×21 أورالندو ماجيك 50  –   – 1
  ×25 أتالنتا هوكس 45 –   – 2

 34 ميامي هيت 37 –   – 3
34 تشارلوت بوبكاتس 36 –   – 4
48 واشنطن ويزاردز 21 –   – 5

البطوالت األمريكية اجلنوبية الوطنية لكرة القدم

فوز ثاٍن حلامل اللقب 
حقق استوديانتس دي البالتا االرجنتيين حامل اللقب فوزه الثاني 
0( يف املباراة اليت  0 )الشوط االول 0 –  على بوليفار البوليفي 2 – 
اجريت بينهما على ملعب "خوسيه لويس مايشنر" يف كويلميس 
يف ختام املرحلة الرابعة من تصفيات اجملموعة الثالثة للدور االول 
من كأس النوادي االمريكية اجلنوبية لكرة القدم "ليربتادوريس" 
اليت يشارك فيها 40 فريقًا من 11 دولة وتعادل دوري األبطال 
التسجيل  أرنستو سوسا  الدفاع خوسيه  األوروبي. وافتتح ساعد 
يف الدقيقة 50. وأضاف املهاجم ماورو بوسيللي االصابة الثانية 

يف الدقيقة 79.
تسع  وله  اجملموعة  فرق  ترتيب  البريوفياني  ليما  أليانزا  يتصدر 
 ،)5 6(، يليه استوديانتس 7 )8 –  نقاط من أربع مباريات )11 – 
.)7 9(، وبوليفار 1 )1 –  ثم خوان أوريتش البريوفياني 6 )7 – 

ويف افتتاح املرحلة الرابعة من تصفيات اجملموعة الرابعة، تعادل 
ليربتاد الباراغواياني ويونيفرسيتاريو دي ديبورتيس البريوفياني 
0( يف املباراة اليت أجريت بينهما على  1 )الشوط األول 0 –   – 1
لالول  اسونسيون. سجل  تشاكو" يف  دل  "ديفنسوريس  ملعب 
فيكتور أياال يف الدقيقة 56 بكرة من حافة املنطقة، وللثاني لويس 

رامرييز يف الدقيقة 87.
منهما  ولكل  اجملموعة  صدارة  يف  نقاطًا  الفريقان  ويتساوى 
مثاني نقاط ويتقدم ليربتاد يونيفرسيتاريو دي ديبوريتس بفارق 

االصابات.
وتستكمل اليوم وغدًا بقية املباريات كاآلتي ونذكر أواًل الفريق 

املضيف:
• اجملموعة األوىل:

ميدايني  انديبندينيت   – )األوروغواي(  مونتيفيديو  راسينغ 
)كولومبيا(.

• اجملموعة الرابعة:
بلومينغ سانتا كروز )بوليفيا(. النوس )األرجنتني( – 

• اجملموعة اخلامسة:
إمييليك )األكوادور(. ديبورتيفو كيتو )األكوادور( – 

كولو كولو )تشيلي(. فيليز سارسفيلد )االرجنتني( – 
• اجملموعة السابعة:

ديبورتيفو إيطاليا )فنزويال(. كروزيرو )الربازيل( – 
• اجملموعة الثامنة:

كراكاس اف سي )فنزويال(. يونيفرسيداد كاثوليكا )تشيلي( – 

اجلائزة الكربى ألوسرتاليا االحد

املرحلة الثانية من بطولة "الفورموال 1" 
جيري يف عطلة نهاية االسبوع على حلبة "ألربت بارك" يف ملبورن، 
الكربى الوسرتاليا،  اجلائزة  املدينة، سباق  وهي جزء من شوارع 

وهو املرحلة الثانية من بطولة العامل للسيارات "الفورموال 1".
أقيم  والذي  للبحرين  الكربى  للجائزة  االفتتاحي  السباق  وكان 
على حلبة صخري أسفر عن احتالل سائقي "فرياري" بطل العامل 
مرتني االسباني فرناندو ألونسو والربازيلي فيلييب ماسا املركزين 
االول والثاني، وتالهما بطل العامل السابق سائق "ماك الرن – 
رينو"  مرسيدس" الربيطاني لويس هاميلتون، فسائق "رد بول – 
االملاني سيباستيان فيتيل الذي كان أول املنطلقني وتقدم يف 

ثلثي السباق، لكنه عانى فشاًل يف حمّرك سيارته.
تبلغ  بينما  كيلومرتات،   5,303 بارك"  "ألربت  حلبة  طول  ويبلغ 

مسافة السباق 307,547 كيلومرتات ويتضمن 58 لفة.
وتقام غدًا اجلمعة الفرتتان االوليان من التجارب احلرة، من الساعة 
بريوت.  بريوت  صباحًا   9:00 اىل   7:30 ومن   5:00 اىل   3:30
تليها   ،6:00 اىل   5:00 الساعة  من  ثالثة  بفرتة  السبت  وتتابع 
ترتيب  ضوئها  يف  يتحدد  اليت  املؤهلة  التجارب   8:00 الساعة 

االنطالق يف السباق الساعة 9:00 صباح االحد.
ويف سباق املوسم املاضي، كان سائق "براون جي بي" الربيطاني 
الذي أحرز لقبه العاملي االول يف نهاية املوسم  جنسون باتون – 
ثم  املؤهلة.  التجارب  يف  لفة  أسرع  لتسجيله  املنطلقني  أول   –
الربازيلي  الفريق  يف  رفيقه  يليه  السباق،  يف  نفسه  هو  فاز 
اسبوع  بعد  أسقط  الذي  هاميلتون  فلويس  باريكيللو،  روبنس 
التهامه بتضليل مفوضي السباق عمدًا. اما أسرع لفة يف السباق، 
فسجلها عام 2004 بطل العامل سبع مرات األملاني ميكايل شوماخر 
انتقل  وقد  "فرياري"،  لفريق  كان سائقًا  اذ  دقيقة   1:24:125
اآلن اىل فريق "مرسيدس" مع عودته عن اعتزال للسباقات استمر 
ثالث سنوات. ويذكر ان سائقي "فرياري" حققوا أكرب عدد من 
االنتصارات يف ملبورن، وهو ستة، يف مقابل أربعة لسائقي "ماك 
السنوات  ويف  األخرية،   12 الـ  السنوات  من  تسع  ويف  الرن". 
األربع االخرية تواليًا، أحرز الفائز يف أوسرتاليا لقب بطولة العامل! 
لكن أي أوسرتالي مل يفز قط باجلائزة الكربى لبالده، ورمبا كان 
رينو" مارك ويرب مهيأ لذلك، ذلك ان سيارته  سائق "رد بول – 
تعد األسرع يف البطولة، اضافة اىل انه فاز يف سباقني للجائزة 

الكربى املوسم املاضي.
ان يكون  البطولة، يؤمل  ادخلت على نظام  اليت  التغيريات  ومع 
السباق االوسرتالي أقل رتابة من السباق البحريين، بفضل طبيعة 

طرق احللبة واالمكانات املتاحة للتجاوز.

الدورات الدولية يف كرة املضرب

تصفيات ميامي ثانية املاسرتز 
ميامي  دورة  من  الثاني  للدور  دولكو  جيزيال  االرجنتينية  تأهلت 
دورات  ثانية  وهي  املضرب،  لكرة  املفتوحة  الدولية  االمريكية 
 4,5 جوائزها  قيمة  والبالغة  السنة  هلذه  الكربى  التسع  املاسرتز 
اولغا  البيالروسية  على  االول  الدور  يف  بفوزها  دوالر،  ماليني 

.1  – 6 ،4 غوفورتسوفا 6 – 
وفازت االوسرتالية أليسيا موكيك على االمريكية أشلي هاركلرود 
تاتيانا  االيطالية  على  كفيتوفا  برتا  والتشيكية   ،1  –  6  ،1  –  6
4، والصينية بينغ شواي على االمريكية فانيا   – 6 ،4 غاربني 6 – 
3، والرومانية سورانا كريستيا على   – 6 ،6  – 1 ،4 كينغ 6 – 
 ،)9  –  11(  6  –  7  ،5  –  7 بريتو  دي  الرشر  ميشيل  الربتغالية 
 6  – 7 ،7 والكرواتية برتا ماريتش على الفرنسية جولي كوان 5 – 
3، والقازاقية ياروسالفا شفيدوفا على الكرواتية   – 6 ،)1  – 7(
 ،5  –  7 ،)3  –  7( 6  –  7 ،)7  –  1( 7  – أيال تومليانوفيتش 6 
والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا على التشيكية لوسي هراديكا 
2، والسلوفينية بولونا هرتشوغ على التشيكية   – 6 ،4  – 6 ،6  – 3

0، والرومانية الكسندرا   – 6 ،3 باربورا زاهالفوفا سرتيكوفا 6 – 
 ،3  –  6  ،1  –  6 اوالرو  رالوكا  ايوانا  مواطنتها  على  دولغريو 
 1( 7 والتشيكية لوسي سافاروفا على االستونية كايا كانييب 6 – 
3، والروسية آال كودريا فتسيفا على مواطنتها   – 6 ،4  – 6 ،)7  –
4، والسويسرية باتي شنايدر   – 6 ،1  – 6 ،6 فريا دو شيفينا 4 – 
 ،1  – 6 ،)7  – 3( 7  – 6 ،2 على السلوفينية كاتارينا سريبوتنيك 6 – 
 – 6 ،4 والنمسوية تامريا باشيك على الربيطانية آن كيوتهافونغ 6 – 
2، والفرنسية أليزيه كورنيه على السويسرية ستيفاني فويغيلي 
2، واالسبانية كارال سواريز نافارو على الروسية   – 6 ،6- 0 ،3  – 6
3(، وااليطالية سارا   – 7( 6  – 7 ،1 اناستزيا بيوفافاروفا 6 – 
0. ويف افتتاح   – 6 ،1 ايراني على على االملانية تاتيانا ماليك 6 – 
ترافر على القازاقي  بطولة الرجال، فاز االسباني دانيال خيمينو – 
على  اندرييف  ايغور  والروسي   ،4  –  6  ،3  –  6 غولوبيف  اندري 
4، والفرنسي مايكل لودرا   – 6 ،4 البلجيكي كزافييه ماليس 6 – 
2، واالوكراني سريغي   – 6 ،2 على االمريكي ريان هاريسون 6 – 
 ،5  – 7 ،7  – 5 ،3 ستاخوفسكي على التشيكي يان هاييك 6 – 
 ،6 والنمسوي دانيال كولرير على البلجيكي كريستوف روشو 4 – 
لوبيز على الفرنسي  2، واالسباني غيريمو غارسيا –   – 6 ،3  – 6
2، واالرجنتيين ادواردو شوانك   – 6 ،)4  – 7( 6 ارنو كليمان 7 – 

3، ثم باالنسحاب.  على الفرنسي مارك جيكيل 4 – 
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روسيا ال تستبعد ممارسة ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

أن »الكالم على ان التيار »الوطين احلر« ال يريد إجراء االنتخابات 
البلدية يف موعدها »سخيف وال يستحق الرد«، مؤكدًا أن »التيار 

موجود وبقوة وسوف يثبت ذلك نهار االنتخابات للذي ال يصدق«.
وشدد يف حديث إىل حمطة »OTV«، على أن »اجلدل حول قانون 
االنتخابات البلدية جيب أن حيسم«، معتربًا أن »احلل يكون باالحتكام 

إىل اجمللس النيابي ولتعرب كل كتلة عن موقفها«.
وأكد أن »التعرض ملقام رئيس اجلمهورية وصالحيات الرئيس خط 

أمحر والتعرض لكرامة الرئيس أيضا خط أمحر«.
جيدة  العالقة  تكون  أن  »يهّمنا  قال:  سوريا،  مع  العالقات  وعن 

وملصلحة البلدين«.
وإذ رأى أن »املطلوب أن يكون ميشال سليمان إميل حلود آخر«، 
قال »يريدون أن ينحاز )الرئيس( سليمان مبواقفه إىل طرف واحد 
ويف الوقت نفسه هي رسالة حتذير إىل سعد احلريري مفادها أنهم هم 

الذين حيددون قواعد اللعبة)..(«.
اللبنانية«  »القوات  التنفيذية يف  اهليئة  رئيس  أسف  جهته،  من 
مسري جعجع لـ »احلملة اليت تطال مقام رئاسة اجلمهورية والرئيس 
هذا  حتقيق  ميكن  »ال  بأنه  مذّكرًا  باستقالته«،  واملطالبة  سليمان 
املطلب إال يف حاالت ضيقة جدا كاخليانة العظمى أو فضيحة كربى«، 

سائال »هل بإمكان احد اتهام الرئيس سليمان بهكذا اتهام؟«.
»لن  قال  اللبنانية«،  الدولة  حل  هو  املطلوب  »أن  اعترب  وإذ 
يستطيعوا تعطيل الدولة اللبنانية يف العام 2010 اذ ان هناك عاماًل 

قويًا مستجدًا هو التالقي والشراكة املسيحية- اإلسالمية«.
وجدد جعجع استغرابه »اتهام قوى األمن الداخلي بالعمالة ألمريكا وما 
هو ابعد من أمريكا يف حني أنها املؤسسة األمنية اليت اكتشفت شبكات 
جتسس كانت تعمل لصاحل اسرائيل«، وأسف لـ »زج اسم الرئيس 
أمريكا«،  مع  التآمر  يف  الكبري  الوطين  الرجل  هذا  السنيورة  فؤاد 
مؤكدًا متسك القوات بإجراء االنتخابات البلدية »إما مع التعديالت اليت 

اقرتحت يف جملس الوزراء أم من دونها)..(«.
يف غضون ذلك، وغداة كالم الرئيس السوري بّشار األسد االربعاء، 
حول العالقات اللبنانية السورية، متّيز أمس االول مبواقف ترحيبية مبا 
أنها تؤشر ملرحلة جديدة من  السوري، معتربة  الرئيس  تضمنه كالم 

العالقات بني البلدين.
ويف هذا اإلطار، رأى عضو كتلة »املستقبل« النائب عمار حوري أن 
كالم األسد أتى يف سياق مرحلة عالقات جديدة بني دولة ودولة«، 
التفاصيل  من  »خرجوا  السوريني  ان  السوري  الرئيس  بقول  ورحب 
الداخلية اللبنانية وهذا كالم يرحينا يف لبنان وهو كالم اجيابي نعّول 

عليه ويؤسس هلذه املرحلة اجلديدة)..(«.
واعترب عضو الكتلة أمحد فتفت أن كالم األسد على أن سوريا خرجت من 
التفاصيل اللبنانية الداخلية »يعين أننا تقدمنا كثريًا باجتاه العالقات 
بإنشاء سفارات  السورية  »القناعة  أن  البلدين«، وأكد  الصحيحة بني 
بني البلدين مل تأت من فراغ بل أتت نتيجة تطور سياسي حصل يف 
لبنان«، مشددًا على »أن إجنازات 14 آذار مهمة جدًا وهي تسعى إىل 
دولتني  بني  عالقات  أساس  على  سوريا  مع  العالقات  أفضل  بناء 

مستقلتني ذات سيادة)..(«.
ورأى عضو الكتلة النائب نبيل دي فريج أن كالم األسد عن التعامل 
مع الرئيس احلريري على أنه رئيس حكومة وحدة وطنية للبنان »هو 

كالم إجيابي)..(«.
ورأى عضو الكتلة النائب خالد زهرمان أن »لدى سوريا قراءة جديدة 
للعالقة اللبنانية- السورية«، معتربًا أن كالم األسد »يؤشر إىل أنه 
فتح صفحة جديدة يف التعاطي مع لبنان«، مضيفًا »نثّمن الطريقة 

اليت تتعاطى فيها القيادة السورية مع لبنان)..(«.
الرئيس األسد »كان  أن  إبراهيم جنار  العدل  رأى وزير  من جهته، 
العام إىل أن عالقته مع رئيس اجلمهورية  الرأي  حريصا على طمأنة 
ورئيس احلكومة هي عالقة ثابتة غري خاضعة لتصرحيات مهما كانت 
عنيفة«، واعترب أن األسد »ال ميكنه إال أن ينحاز للمقاومة وحزب 
لكنه يف  احلسبان«  أخذه يف  واسرتاتيجي جيب  إقليمي  كخيار  اهلل 
املقابل مل ير »أي تغيري يف السياسة السورية إزاء لبنان والفرقاء 

اللبنانيني)..(«.

العراق: حراك مكثف العالن ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ولالسبوع  تواصلت  حيث  االنتخابي،  املشهد  تصدرت  اليت  اللوائح 
الثاني احملادثات الرامية لتشكيل حتالفات مستقبلية مع ظهور مؤشرات 
عن قرب اعالن مشروع سياسي لبناء حكومة شراكة وطنية خصوصا 
مع اتفاق ثالث كتل رئيسية على جتديد والية الرئيس العراقي جالل 

الطالباني .
ويف اطار احلوارات اجلارية لبناء حتالفات سياسية تأخذ على عاتقها 
مشاوراتها  الرئيسية  الكتل  اغلب  واصلت  اجلديدة  احلكومة  تشكيل 
الرؤى خبصوص طبيعة وشكل احلكم يف  للوصول اىل توافقات يف 
العيساوي  رافع  العراقي  الوزراء  رئيس  نائب  تدارس  اذ  العراق، 
حكومة  قيام  اسس  احلكيم  عمار  السيد  االعلى  اجمللس  رئيس  مع 
شراكة وطنية واصالح االوضاع السياسية ومناقشة ازمة اعالن نتائج 

االنتخابات الربملانية .
»الزيارة  ان  االجتماع  عقب  صحايف  مؤمتر  يف  العيساوي  وقال 
استكمال لعمل اللجنة اليت تشكلت من ائتالف العراقية للتباحث مع 

االئتالف الوطين« مشريا اىل ان »االجواء اجيابية ومحلت تطابقا يف 
وجهات النظر« مؤكدا بالقول »اننا نقرتب كل يوم خبطوات اكثر 
ومن املمكن ان تشهد االيام املقبلة والدة مشروع عملي يوحد الرؤى 
لبناء حكومة شراكة واصالح الوضع السياسي واالستفادة من اخطاء 

املرحلة املاضية«.
من  سلسلة  اطار  يف  االسالمي  للمجلس  العيساوي  زيارة  وتأتي 
الكتل  واعضاء  قادة  مع  العراقية  للقائمة  واالجتماعات  احلراكات 
من  موحد  موقف  لبلورة  الربملانية،  االنتخابات  الفائزة يف  السياسية 
الوزارة املقبلة. وكان العيساوي عقد اول من امس  مسألة تشكيل 
السهيل  قصي  الصدري  للتيار  السياسية  اهليئة  ممثل  مع  اجتماعا 
على  تركزت  الفياض  فاحل  العراقي  الوطين  االئتالف  يف  والقيادي 
ضرورة دفع التحركات باجتاه تشكيل حكومة تعرب عن ارادة الشعب 

العراقي واحرتام نتائج االنتخابات.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي، الذي يرأس ائتالف دولة 
القانون حبث امس مع رئيس كتلة التوافق )السنية( اياد السامرائي 
وحممود املشهداني القيادي يف ائتالف وحدة العراق وخلف العليان 
تشكيل  موضوع  انفراد  على  كل  الوطنية  الوحدة  جتمع  القيادي يف 

احلكومة اجلديدة والوضع السياسي ونتائج االنتخابات والتشريعية.
)احد  االعلى  اجمللس  رئيس  احلكيم  عمار  دعا  متصل  صعيد  وعلى 
االنتخابية اىل اجللوس على  القوائم  الوطين( مجيع  مكونات االئتالف 
طاولة مستديرة من اجل احلوار للخروج برؤيا موحدة قادرة على تشكيل 
حكومة تنطلق بالبلد اىل االفق االوسع مؤكدا احلاجة اىل »استيعاب 
وتعمل  والطاقات  باآلراء  تتسم  اليت  والوطنية  السياسية  القوى  كل 

على تعزيز السيادة العراقية«.
الثقايف  امللتقى  يف  امس  من  اول  القاها  كلمة  يف  احلكيم  وشدد 
االسبوعي للمجلس االعلى، على انه »من غري املعقول ان نتحدث عن 
الدميقراطية اذا كانت تصب يف مصلحتنا ونسكت اذا كانت تصب يف 
مصلحة شركائنا من ابناء هذا الوطن وعلينا ان نعود انفسنا للقبول 
بالنتائج اليت تتسم بالشفافية سواء كانت لصاحلنا ام كانت لصاحل 

شركائنا يف العملية السياسية«.
بدوره اعلن وزير املالية والقيادي يف االئتالف الوطين باقر جرب الزبيدي 
الكردستاني  التحالف  اىل  اضافة  القانون  دولة  وقائمة  ائتالفه  ان 

وافقت مجيعها على جتديد والية الرئيس العراقي جالل طالباني.
ويف سياق مشابه اعلن كرار اخلفاجي رئيس اهليئة السياسية للتيار 
التيار  اعضاء  احد  ترشيح  الوطين(  االئتالف  مكونات  )احد  الصدري 
إىل  اشار  لكنه  امسه،  عن  االفصاح  رافضا  الوزراء،  رئيس  ملنصب 
وجود كفاءات ضمن التيار ممن يستطيعون قيادة البلد، اال ان مصادر 
مطلعة افادت ان« الشخصية املرشحة من قبل التيار الصدري ملنصب 
رئاسة احلكومة هو قصي السهيل عضو االئتالف الوطين والنائب يف 

الربملان املنتهية واليته«.
بغداد  يف  األمريكية  السفارة  باسم  الرمسي  الناطق  نفى  ذلك  اىل 
الكتل  او  املرشحني  من  اي  املتحدة  الواليات  تفضيل  فرين  فيليب 

السياسية .
ونقل بيان اصدرته السفارة االمريكية امس عن الناطق بامسها فيليب 
فرين قوله: »لقد شاهدنا التقارير والتصرحيات اليت ظهرت اخريا يف 
بعض وسائل اإلعالم العراقية واليت تدعي أن الواليات املتحدة تدعم 
مرشح معني أو كتلة معينة لتشكيل احلكومة اجلديدة وأود أن أعلن 
بشكل واضح جدا أننا ال ندعم أي ُمرشح أو كتلة، والتصرحيات اليت 

تدعي عكس ذلك ال أساس هلا من الصحة«.
مبوازاة ذلك ومع تصاعد خماوف بعض اللوائح االنتخابية من ضغوط 
على مفوضية االنتخابات متارسها قوى نافذة ومن بينها الئحة املالكي، 
اليت لوحت باللجوء اىل احملكمة االحتادية يف حال رفض العد اليدوي، 
التشريعية  االنتخابات  اليوم اجلمعة نتائج  من املؤمل ان يعلن مساء 

وسط اجراءات احرتازية اختذتها السلطات االمنية .
وعرب القيادي يف القائمة العراقية نبيل حممد سليم عن قلق القائمة 
العد  باعادة  املطالبات  خيص  مبا  املفوضية  على  الضغط  عملية  من 

والفرز يدويا.
عمليات  من  بقلق  يشعرون  وانصارها  »العراقية  ان  سليم  وقال 
الضغط هذه لعدم وجود ضمانات حقيقية بعدم حدوث تزوير يف عملية 
العد اليدوي« مضيفا ان »عمليات تزوير حصلت يف هذه االنتخابات 
بعد  الطعونات  بتقديم  وسنقوم  العراقية  القائمة  منها  املتضرر  كان 
اعالن النتائج النهائية«. وعن مسألة ترشيح زعيم القائمة اياد عالوي 
لرئاسة الوزراء قال: »لغاية االن ال يوجد داخل القائمة العراقية ما 
مينع ترشيح عالوي لرئاسة الوزراء فضال عن عدم وجود موانع قانونية 

لرتشيحه«.
ورأى النائب الكردي حممود عثمان ان »اعادة العد والفرز يدويا امر 
صعب جدا وحيتاج لوقت طويل كما انه اكثر عرضة للخطأ والتزوير« 
مضيفا ان »على من يعرتض ان ينتظر النتائج اليت ستعلن اليوم 
معينة  او حمافظة  معينة  نتائج حمطات  على  اعرتاض  لديه  كان  واذا 
والفرز  العد  اعادة  اجل  من  ادلته  ويقدم  يعرتض  ان  بامكانه  فان 
فيها«. واوضح ان »اعادة فرز مجيع احملطات يف احملافظات يعقد 
االمور »مشريا اىل«ان هذا االمر حدث يف امريكا وكان االعرتاض 
على عدد من احملطات االنتخابية واخذ وقتا حلني االعالن عن النتائج 

النهائية«.
لسان  على  املالكي شدد  يتزعمه  الذي  القانون«  دولة  ائتالف   «
القيادي فيه سامي العسكري على اللجوء اىل القضاء يف حال اصرار 

مفوضية االنتخابات على عدم اعادة عملية العد والفرز اليدوي.
وقال العسكري ان »ائتالف دولة القانون سيلجأ اىل احملكمة االحتادية 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  أصرت  إذا  العراقي  والقضاء 
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اليدوي«  والفرز  العد  عملية  بإعادة  ملطالبها  االستجابة  عدم  على 
داعيا املفوضية اىل »االستجابة اىل طلب الكتل النيابية الكبرية وإذا 
رفضت االستجابة ملطالب ائتالف دولة القانون فسنلجأ اىل احملكمة 

االحتادية لغرض البت يف األمر والذهاب اىل القضاء«.
مفوضية االنتخابات متسكت من جانبها مبوعد اعالن نتائج االنتخابات 
املفوضية  رئيس  وقال  يدويا.  الفرز  اعادة  استحالة  مؤكدة  النيابية 
انها  كما  الشكاوى  حسم  من  انتهت  ان »املفوضية  احليدري  فرج 
وان  اليدوي  والعد  الفرز  عمليات  اعادة  استحالة  يف  امرها  حسمت 
على  »املفوضية  ان  اىل  واشار  اجلمعة«.  لالعالن  جاهزة  النتائج 
استعداد لقبول االعرتاضات والطعون حسب الدستوروالقانون« الفتا 
اىل ان »املطالب باعادة عملية الفرز اليدوي الستمارات االنتخابات 
االعالم  انظار  حتت  اجراءاتها  املفوضية  امتت  ان  بعد  مستحيل  امر 
ومراقيب الكيانات السياسية واملراقبيني الدوليني الذين اكدوا نزاهة 
آليات فرز وعّد االصوات«.واوضح احليدري ان »الكتل اليت تطالب 
املفوضية بالقيام بإعادة الفرز يدويا مل حتدد حمطة معينة أو مركزا 
بذاته أو حتى مل تطلب مثال إعادة الفرز ألصوات الناخبني يف مدينة 
من مدن العراق، بل تريد اعادة الفرز يدويا جلميع احملطات ويف مجيع 
أحناء العراق وهذا مستحيل اذ ان عمال من هذا القبيل قد يتطلب من 
املفوضية اكثر من ثالثة اشهر باالضافة اىل اعادة توظيف اكثر من 

350 الف موظف ».
يف  السلطات  اختذت  اليوم  التشريعية  االنتخابات  نتائج  اعالن  ومع 
العاصمة  مناطق  عموم  يف  مشددة  واحرتازية  امنية  اجراءات  بغداد 
.وشوهد انتشار واسع لعناصر من القوات االمنية واجليش يف نقاط 
ومفرتقات  شوارع  يف  جديدة  امنية  مفارز  نصب  مت  فيما  التفتيش 
الطرق يف بغداد والتفتيش الدقيق للمركبات املدنية مع تدقيق يف 
اهلويات التعريفية يف خمتلف نقاط التفتيش مما ادى اىل زمحة سري 

بسبب الطوابري الطويلة من املركبات اخلاضعة للتفتيش.

روسيا ال تستبعد ممارسة ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

عقوبات إضافية على إيران لكن أي إجراءات جيب أن تركز فقط على 
منع انتشار املواد النووية.

وصرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية أندريه نيسرتينكو بأن 
وقال  االيرانية.  النووية  املشكلة  حلل  احلوار  استمرار  تريد  روسيا 
للصحافيني يف تصريح صحايف أسبوعي يف موسكو »ما مل يتحقق 
تقدم ملموس يف هذا االجتاه فإننا ال نستبعد إمكانية ممارسة ضغط 
إضايف على االيرانيني مبساعدة العقوبات. لكن... مثل هذه العقوبات 
جيب أن تكون موجهة بشكل حصري إىل... مهام حظر االنتشار النووي 

وال تستهدف تضييق اخلناق املالي واالقتصادي على هذا البلد.«
النووية  بوشهر  حمطة  تشغيل  بدء  بني  الربط  نيسرتينكو  ورفض 
على  حمتملة  عقوبات  وفرض  البالد  جنوب  يف  تبنيها  اليت  االيرانية 
واستثمار  بناء  الربط بني  السليم  باالمر  يكون  طهران. وقال »لن 

احملطة وبني ضرورة اختاذ اجراءات جديدة ضد ايران«.
ويف املقابل، دعت الصني جمددا اىل مواصلة احلوار والتفاوض حلل 

قضية امللف النووي االيراني.
للصحافيني  غانغ  كني  الصينية  اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
ان »الصني تدعو كل االطراف اىل اعتماد السبيل الدبلوماسي حلل 
اضاف  واملفاوضات«.  احلوار  عرب  سلميا  االيرانية  النووية  املسألة 
»هذا افضل خيار ويتناسب مع مصاحل كافة االطراف وخيدم السالم 
واالستقرار يف املنطقة«. واكد ان بكني »جتري مشاورات وثيقة« 

مع كل االطراف.
وكانت الصني شاركت بعد اسابيع من املماطلة يف احملادثات اهلاتفية 
)الصني  االيراني  النووي  امللف  املكلفة  الست  الدول  ممثلي  مع 
خالهلا  حبثوا  واملانيا(  وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
حبث  إعادة  على  واتفقوا  ايران  ضد  جديدة  عقوبات  فرض  احتمال 

املسألة االسبوع املقبل كما اعلن سفري بريطانيا لدى االمم املتحدة.
ورغم الضغوطات املتزايدة ال سيما من الواليات املتحدة ال تزال بكني، 
منذ  ترفض  التجاريني،  شركائها  واكرب  طهران  من  املقرب  احلليف 

اشهر املوافقة على فرض عقوبات جديدة على حليفتها ايران.
غرانت  ليال  مارك  املتحدة  االمم  يف  الربيطاني  السفري  وصرح 
للصحافيني يف نيويورك ان ممثلي الدول الست »اتفقوا على ان 
اختاذ  امكان  حول  املناقشات  من  مزيدا  املقبل  االسبوع  مطلع  جيروا 

اجراءات )عقوبات(«.
وحول ما اذا كان ذلك يشري اىل استعداد بكني للمشاركة بشكل كبري 
اجلمهورية  على  العقوبات  من  رابعة  جمموعة  لفرض  املفاوضات  يف 
الصينيني  فان  فهمي  »حبسب  الربيطاني  السفري  قال  االسالمية، 

وافقوا على املشاركة يف شكل كبري«.
وسبق ان اصدر جملس االمن الدولي مخسة قرارات ارفقت ثالثة منها 
بعقوبات يف حماولة لدفع ايران اىل وقف انشطتها النووية احلساسة، 

ويف مقدمها ختصيب اليورانيوم.
املتحدة  الواليات  ان  جورنال«  سرتيت  »وول  صحيفة  وذكرت 
تراجعت عن جمموعة من التدابري الواردة يف اقرتاحاتها لفرض عقوبات 

جديدة على طهران، متهيدا للحصول على دعم الصني وروسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من امللف، ان مشروع منع الطائرات 
والبحري  اجلوي  اجملال  دخول  من  البضائع،  لنقل  االيرانية  والسفن 
الدولي، قد سحب. كذلك لن تستهدف العقوبات املنقحة اليت اقرتحتها 
الواليات املتحدة شركات التأمني اليت يتعامل معها بعض الشركات 

االيرانية وال بيع السندات االيرانية.
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N.S.M
للمواد الغذائية

>äb‡«@Ïic>@ÎaáÓó€a@áÓ»é@bËjybñÎ@bÁãÌáfl
تأسست سنة ١٩٥٩

لالسترياد والتصدير بإدارة عمار الصيداوي
نستورد جميع اِّـواد الغذائية، جميع أنواع اِّـكسرات والحبوب والفواكه اِّـجففة 

وجميع انواع البهارات، تحميص اِّـكسرات على انواعها يومياً
مصنع حديث للطحينة والحالوة
نضمن النوعية االجود واالحسن

توزع على جميع اِّـحالت العربية واالجنبية

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
 Ph: 03 93808789 

آذار 2010 Saturday 27 March 2010السبت 27 

World Lebanese Cultural Union of Victoria 
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041 

www.wlcu.com.au

-

–

 .

 .

 :

- :6509490417
- :5454920413
-5505550433

:
Royal Children Hospital, Good Friday Appeal

:
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041

 :

النيابي  اجمللس  حيكمها  دميقراطية  دولة  لبنان 
اجلمهورية  رئيس  اهلرم  رئيس  ويبقى  والوزراء، 

رأس الوطن وحامي دستوره.
رئيس اجلمهورية يوقع املعاهدات الدولية والقرارات 
اليت تصدر عن اجمللسني النيابي والوزراء مبراسيم 

لتصبح سارية املفعول.
الرؤساء من بشارة اخلوري اىل امني اجلميل وقعوا 

يف االخطاء وكلهم تعرضوا لالنتقادات.
وليس  شخص  هو  وهاب  وئام  السابق  الوزير 
على  ما  ظرف  او  ما  مكان  كلمة يف  قال  جمموعة 
الرئيس االستقالة وكالم وهاب ال يعين االنقالب 

على الرئيس وموقع الرئاسة.
وجاءت ردة الفعل من الغيارى على الرئيس من قبل 
السياسيني وقد استغلت ردات  بعض املسؤولني 
الفعل بعض وسائل االعالم املتباكية على الرئيس 
اليوم  يف  لونها  تغري  واليت  بشبهاتها  واملعروفة 
القصري عشرات املرات معتربة ان ما قامت به هو 

سبق صحفي مل يسبق له مثيل يف تاريخ لبنان.
ان  باحياء  اليوم  حتى  تتفاعل  القضية  زالت  وما 
العماد ميشال عون هو وراء ما قاله الوزير وهاب 

والغيارى االكثر هذه وجهوا سهاما اىل سوريا.
بوضوح  اجابوا  احلر  الوطين  التيار  ونواب  وزراء 
على كل ما قاله الوزير وهاب بانه ال عالقة للتيار 
الوطين به وال العماد عون بذلك وانه شأن خاص 
بالوزير وهاب...وسوريا كدولة مل يكن عندها اي 

تعليق على املوضوع.
يكون  ان  قطعيا  نفت  اجلمهوري  القصر  مراجع 
للعماد عون والتيار الوطين احلر اي دور باملوضوع 
ان عالقيت  الرئيس سليمان  ايضا وقال  وسوريا 
مع سوريا اكثر من جيدة ومع العماد عون. وجاء 
كالم الرئيس هذا ليؤكد للرأي العام اللبناني ان 
كليا  عار  والصحافة  السياسة  رجال  اثاره  ما  كل 

من الصحة. 
اليس من  املعيب على هؤالء السياسيني الذين  
مراكزهم  حيرتموا  ومل  انفسهم  من  خيجلوا  مل 
اخبارا  ليلفقوا  بهم  اخلاصة  الشخصية  واملقامات 

كاذبة وعارية كليا من اي مفهوم انساني.
بشيء  سليمان  الرئيس  انتقد  ب  وها  وئام 

باالستقالة فما هي اجلرمية اليت ارتكبها!!

ومل  الرئيس  حيقر  ومل  الرئيس  يشتم  مل  وهاب 
يتهم  ومل  بعبدا  قصر  باحتالل  الرئيس  يهدد 
الرئيس بالسرقة واخليانة ومل يقل للرئيس انت 
القابع يف قصر بعبدا اذهب اىل بيتك.. ومل ومل 

ومل!!!
ان كل هذا الكالم مل يقله وهاب للرئيس سليمان 
امنا هذا الكالم قاله املتباكون اليوم على الرئيس 
الذين  ذاتهم  وهم  حلود  للرئيس  قالوه  سليمان 
انتخبوه وهم ذاتهم الذين جددوا له وهم ذاتهم 
العبارات  ابشع  به  والصقوا  له  وتوعدوا  شتموه 

اليت ال جيوز قوهلا البن السوء.
وقد جعلوا من الرئيس »ممسحة«  ومن القصر 
الكالم«  اجلمهوري »مزبلة« »عذرا على هذا 
لقد طفح الكيل من هذه الطبقة عند عامة الشعب 
كان  وان  سليمان  الرئيس  كيل  وطفح  اللبناني 
لّفق  الذي  اخلري  وكذب  حديثه  يف  راح  الرئيس 
 - احدا  يسمي  ان  دون  مباشرة  لبقة  وبطريقة 
الرئيس ميشال سليمان لن يكون طارئا على البلد 
فانه يعرف هؤالء السياسيني واالعالميني على حد 
سواء ويعرف غريتهم على الرئيس وموقع الرئاسة 
واليت ال تقل غرية هؤالء عن غريتهم على الرئيس 

اميل حلود.
السؤال املطروح اليوم هل بناء االوطان يقوم على 

هذه القاعدة!!
فباختصار كلي ان مثل هؤالء الناس ال يصلحون 

لبنان وطن، امنا لبناء مقربة!!!

يصلحون لبناء وطن ام... مقربة!

بقلم كميل مسعود
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جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

4-FM 92 على 
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مساًء

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar BakeryULTRA 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 َّـ العمل

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

bib†@ÑÓì€a@Úèé˚fl
ŸÁ �ß<ÿÈ∂<^„fu^í÷<

<ÌÈfi^flf◊÷]<Ÿ^fiÁqÊ<Üñ}˜]<ÎÅ]Á÷]<l^“Üç<¯“Ê
<Å^ �rä◊÷<ÌËÅÁ√ä÷]<ã◊ù<Ì“ÜçÊ

Ú‹‡ßbi@…Ój€a
99- 101 Harding St. Coburg 

Ph: 9354 9649

*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

آذار 2010 Saturday 27 March 2010السبت 27 

اجلامعة  أوملت  هامة،  لبنانية  مهمة  يف  ملبورن،  يف  وجوده  مبناسبة 
اللبنانية على شرف رئيس مجعية االنتشار اللبناني، السفري الدكتور 
طنوس عون والسيدة مجيلة عقيلته، حيث أقامت عشاء مميزًا حضره 
إىل رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية السيد سايد حامت والسيدة 
يعقوب  أنطوان  السيد  القاري  للمجلس  السابق  الرئيس  عقيلته، 
والسيدة عقيلته، وأعضاء من اللجنة التنفيذية وحشد من األصدقاء، 
ويف طليعتهم، الزائر الضيف، رئيس مجعية بقرزال اخلريية االجتماعية 
ملبورن  يف  لبنان  صوت  ومنسق  سابا،  إبراهيم  السيد  الوطن  يف 

األستاذ طوني شربل.
حامت، رحب بالسفري عون باسم اجلامعة اللبنانية، واضعًا كل اإلمكانيات 
أشاد  وإذ  والوطنية،  االغرتابية  مهمته  تسهيل  سبيل  يف  املتوفرة 
تسجيل  مسألة  ان  اعترب  رسالته،  واندفاعه ومسو  عون  مبناقبية  حامت 
املغرتبني من صميم عمل اجلامعة اللبنانية، واعدًا العمل الدؤوب يف 

هذا املضمار... 
من جهته الرئيس القاري السابق أنطوان يعقوب، قّدم للسفري عون 
اليت  الكبرية  واالجنازات  واجلالية،  اجلامعة  أوضاع  عن  مفصاًل  شرحًا 
حققتها اجلامعة، وتلك اليت تسعى لتحقيقها.... وأبدى يعقوب أسفه 
لبعض التصرفات غري املسؤولة اليت يقوم بها البعض خاصة الذين 

جيب أن يكونوا قدوة ومرجعية...

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا ُتومل تكرميا لعون

يعقوب طمأن عون على مستقبل املنتشرين، مؤكدًا العمل والسعي من 
أجل اجناز ما ميكن إجنازه على صعيد تسجيل املغرتبني.

السفري طنوس عون، شكر للجامعة اللبنانية التفاتتها هذه، مشريًا إىل 
ان اجلامعة اللبنانية، تبقى يف معظم احلاالت صلة الوصل بني املقيم 
واملغرتب، وعليها واجب التواصل هذا. واعترب عون، ان عمل اجلامعة 
جيب أن يكون شاماًل وجامعًا، ألنها بذلك تعكس صورة لبنان املقيم 
بإسهاب  شرح  واجنازاتها،  اجلامعة  دور  على  أثنى  وإذ  واملغرتب... 

تسجيل  على ضرورة  مشددًا  ملبورن.  أجلها يف  من  هو  اليت  املهمة 
أوالد املغرتبني يف القنصليات اللبنانية، معتربًا انه ال جيوز التساهل 
بهذا املوضوع اهلام جدًا واملصريي يف مستقبل ووجود لبنان... وقال 
إن لبنان املستقبل يتوقف على مدى إقبال اللبنانيني على لبنانيتهم 
والتمسك بها. وختم عون مطالبًا اجلالية اللبنانية عرب اجلامعة، بضرورة 
اإلسراع يف تسجيل أبنائها املولودين هنا، جمددًا الشكر للجامعة على 
هذا التكريم بامسه وباسم عقيلته، ومتمنيًا هلا دوام العمل والتوفيق.      

*مجيلة عون، جانيت حامت، هيالنة ويوسف سابا**ابراهيم سابا، طوني شربل، سايد حامت، طنوس عون**سايد حامت، طنوس ومجيلة عون*

*جوزفني وطوني يعقوب، مسري وسارة منسى**رميون يعقوب، جورج وحواء الشيخ*
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 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 

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

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a
J≈Áfâ˜]<Ö]Ç⁄<Ó◊¬Ê<^È⁄ÁË<àf§]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<‹”÷<›Çœi<

100%<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Ÿ^}<Ü5]Ê<òÈe]
JJ^ñË]<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]<^„fl⁄<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂
J·]Ç◊f÷]<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËá<Ìë^}<
<åÇ√÷]Ê<ì€£]Ê<^È÷Áë^À÷^“<hÁf£]<Ì ^“<±]
<Ã◊jß<Ó◊¬<l^f◊√π]Ê<áÜ÷]Ê<Æ÷]Ê<Ü”ä÷]Ê<ÿ∆2÷]Ê

Jl^flr√π]<Õ^flë]<ƒÈ∂Ê<·^f÷]<H·^fq]<V^„¬]Áfi]
<'fi^fâ<I<3¬àe<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£VÌÈu^fë<l˜Á“�̂⁄

JÍfi^flf◊÷]<'f�π]<›à◊Ë<^⁄<ÿ“Ê<JJJ^‚4∆Ê

@›õœ¸a@ÔÁ@b„äb»éa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ïjé¸a@¿@‚bÌa@Ú»jé@|n–„

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

@Ô„b‡õ”@Êaãœa
@êÌäÏfl@bËjybó€
@ÍÜ¸ÎaÎ@Ô„b‡õ”

نقابة الشعراء 
بقلم متوز االمسر

جمتمهم  العادل يف  حقهم  ينالوا  وان  الشعراء  م  يكرَّ ان  جيب 
واالرشاد  للشعر  ويتفرغوا  كراما  ليعيشوا  اغرتابهم  عامل  ويف 

واالبداع...
الشعراء احلقيقيون هم تراث...هم مرآة اجملتمع وقد آن أن يتبوأ 
هؤالء مكانهم الالئق بهم.. فلتكن هلم نقابة تنظم امورهم وترعى 
الدخالء  بغربلة  االدنى  باحلد  ولو  على مستواهم  حقوقهم وحتافظ 
وابعاد غري الصاحل منهم عن عضوية النقابة...نعم حنن مع غربلة 
العربي  االدب  على  وحفاظا  العام  بالذوق  رمحة  والشعراء  الشعر 
الرتاث  على  كربى  مؤامرة  واال...فانها  الصحيح  والشعر  السليم 
ليس  انه  وحقا  مجيعا...  هلم  وحتقري  والشعراء  واالدب  والشعر 
كل ما يلمع ذهبا...بعد قراءة طويلة.. وتأمالت طويلة يف عامل 
غربيت الطويلة ..وخربتي واحساسي وذوقي احلق اقول انا ال الوم 
من حياول ان يصبح شاعرا او ان يدعي انه شاعر...فلكل جمتهد 
نصيب...ولكن اللوم يقع على عاتق الناشر الذي يرضى بنشر اي 
كالم على انه شعر وهو استخفاف بذوق القارئ واقالل من جدية 

ورصانة الصحيفة او اجمللة اليت تنشره...
ونقول ايضا انه جيب ان يكون للشاعر وضع مادي مريح كي 
للشعراء  هل  ولكن  بكرامة..  والعيش  واالبداع  املثابرة  يستطيع 
وللشعر وظيفة؟ ووسيلة ارتزاق كباقي املهن املعروفة هذه االيام؟ 
الطبيب يدرس يف كلية الطب سبع سنوات، واحملامي كذلك اربع 
رأيتم  هل  بربكم  وتأهيل.  وتعّلم  دراسة  مسألة  انها  سنوات.. 
شاعرا اصبح شاعرا حقيقيا بعد ان خترج من جامعة؟ كال! الشعر 

موهبة بالفطرة اساسا ميكن صقلها بالدراسة والتحصيل العلمي.
ال  ولكنه  الشعر  نقد  يستطيع  من  اجلامعات  خرجيي  من  هناك 
يستطيع نظم بيت شعر واحد حسب االصول الشعرية، وهذا هو ما 

جيعل الشاعر احلقيقي مميزا عن سواه...
نقول"ان  االجيال  شاعر  قباني  نزار  الكبري  الكبري  مع  واخريا 
ثانية  نسخة  هلا  ليس  اليت  االوىل  النسخة  هي  اجليدة  القصيدة 

سابقة هلا وال الحقة بها ".
والسالم على من اتبع اهلدى.

*يتحدث جمتمع ملبورن عن اجواء الفرح والكرم والبهجة على 
انغام كمان املوسيقار فؤاد حراقة وعزفه الرائع...ومع الفنان 
ايلي قوديشو والعّواد العتيق سعد حجل ومع مطرب الدوالي 
االبناء  حتّلق  حيث  مظلوم  بديع  املغرتبني  ومطرب  فرح  طوني 
لبنان  قنصل  ومنهم  املدعوين  من  خنبة  مع  واالحفاد  والبنات 
ملبورن  نائب  وعقيلته، سعادة  هنري قسطون  الدكتور  العام 
الشيخ  فّياض،  فريد  الشيخ  وعقيلته،  االمسر  نزيه  االستاذ 
اميل اهلاشم وكوكبة من الصبايا والشباب سهروا حتى صياح 
الديك يف مطعم االسطورة لصاحبه رجل االعمال االستاذ الياس 

فرح...
الراعي لتلك االمسية كان الشيخ بشارة طوق رئيس اجلامعة 
النبل  طوق  بشارة  العامل....  يف  اللبنانية  الثقافية  اللبنانية 
والطيب واالخالق والكرم احلامتي...كان الرجل كالفراشة حيلق 
بني ضيوفه مرحبا متحدثا مسامرا اجلميع ومباركا اجلميع بلفتته 
والرئيس  الشيخ  طوق،  املميزة....بشارة  وطهارته  االبوية 
واالب والزوج واجلد واملعني كل تلك االمساء واالفعال والقيم 

تكمن يف شخصيته الطيبة املتواضعة الكرمية...
ليلة من ليالي العمر يف رحاب االسطورة مع عائلة نوعية يف 

والئها وعطائها وتوقها الدائم خلدمة اجلميع...
انت شيخ جامع حمب  ابا جورج  يا  الطيب  ايها  بشارة طوق 
العامرة يف روحك  فانت قوي قادر...الن احملبة فيك والقيم 

هي عنوان ما نتحدث عنه وما يتحدثون عنه يف ملبورن.
اطال اهلل يف عمرك ملا فيه خدمة ما تبقى لنا من حضور الئق 

يف اجملتمع االسرتالي.
ابو  املناضلني  شيخ  انكباب  عن  ملبورن  جمتمع  يتحدث   *
حضاري  عربي  لوبي  خللق  االيام  هذه  صيداوي   سعيد  عمار 
يدافع عن قضايانا العادلة ....قضايا االنسان يف هذا العامل 
اجملنون... ابو عماء لن يتعب من النضال... لكن النضال تعب 
من نضال هذا اخلتيار الذي جيدد شبابه صباحا ومساء كنسر 
مدرسة  فهم  والرحابنة  فريوز  يعشق  الرجل  وحجله...  صنني 
الثقة والعنفوان...هم حياتي الصباحية كما يسميها... يعشق 
ما تقدمه الفضائية السورية من برامج وحمطات ثقافية تعاجل 

وتوجه وتبين ما هو مجيل ونبيل وسام.
ابو عمار نتمنى ان يتبنى البناة والعمارون املخلصون لتلك 

القضايا شيئا مما تنادي به.
عّمر اهلل يف اعوام عطائك يا ابو عمار..

كلمة ... كلمة... كلمة... كلمة..حديث اجملتمع

الوعود  العام 1918 وفلسطني تعيش بقلق دائم حتت رمحة  منذ 
االمريكية الكاذبة واملطرقة االسرائيلية.

بين  ايدي  على  ويشرد  ويقتل  يقهر  وشعبها  حترتق  فلسطني 
االحتالل  من  اسبوعني  بعد  الصحابها  عادت  الكويت  صهيون. 
زالت  ما  عاما  تسعني  وبعد  مأساته  نهاية  على  شارف  والعراق 
فلسطني يف بداية مأساتها..وهل هناك بنظر العامل وشرعة حقوق 

االنسان ما هو اهم من حياة االنسان..
هناك دول وشعوب تعرضت لالضطهاد والقمع والقهر والتشريد 
وعادت  فيها  واالستقرار  االمن  واستتب  واستقرت  عادت  لكنها 

للعيش حبرية وكرامة.
والعنف  االسرائيلي  الكابوس  حتت  تعيش  فلسطني  زالت  وما 
االسرائيلي حيث تستولي اسرائيل على االرض الفلسطينية وتبين 
فيها املستوطنات وتهدم ما ال يعجبها.. ودول اخلليج تدفع املال 
الفلسطيين  الشعب  على  املتآمرة  العربية  الدول  وبعض  وامريكا 

يعدونهم باالمل اما احلقيقة والواقع فال امل وال رجاء.
ان االمل الوحيد حلل قضية فلسطني يوم يصبح شعب فلسطني 
واحدة  قضية  الفلسطينية  القضية  لتصبح  قضيته  حول  موحدا 

تفرض نفسها على العامل.
ولطاملا الشعب الفلسطيين منقسم على نفسه ويتقاتل مع بعضه 
فان العامل كله يبقى غبرب مبال به والتحوالت السريعة اىل ايران 
وبرناجمها النووي ما هو اال غطاء ملا يدور يف فلسطني.. ثم تأتي 

االنتخابات االمريكية ووو...
وبعد كل هذا تعود القضية الفلسطينية من جديد ويعود السيناريو 
من جديد وال شيء سوى وعود بوعود بانتظار شيء جديد قد يطرأ 
يبشر  جديد  ولكن ال شيء  جديد  الواجهة من  اىل  القضية  لتعود 
باخلري، سوى وعود جديدة بفرض عقوبات باطلة على ايران ال طعم 
وال لون هلا وكل ذلك كالم بكالم ال امريكا وال غريها قادر على 

فرض مثل هذه العقوبات اليت تهدد بها امريكا اليران.
فايران ليست فلسطني اليت تتحكم بها اسرائيل وكل ما تقوله 

امريكا ما هو اال بدع لتمرير مشاريعها على الشعوب الضعيفة.
لبنان  يف  الفلسطينيني  توطني  هو  امريكا  اليه  تسعى  ما  كل 
كل  عن  بغنى  ايران  فتصبح  اسرائيل  ملشيئة  فلسطني  واخضاع 

التهديدات االمريكية هلا.
تسعون عاما ومل تزل فلسطني هي هي واسرائيل تقوى مبوازرة 
بعض الدول العربية وهذا ما شاهدناه ابان احلصار االسرائيلي على 

قطاع غّزة حيث ُمنعت املواد الغذائية واالدوية اىل هذا القطاع.
السؤال املطروح... هل فلسطني قادرة على االنتظار من اليوم 

اىل بعد مئة سنة لتعيش بامان على جانب دولة اسرائيل!!!

اىل مئة سنة جديدة!!
بقلم صحايف عتيق
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اسطورة الفرح طلة حضارية
كتب سامي مظلوم

وطلعة  حضاري..  فعل  انها 

قوة  فينا  ان  تؤكد  واعدة 
قيمنا  هي  تلك  فعلت.. 
اليت  االنسانية  اجملتمعية 
منذ  الكون  وجدان  اخصبت 
االزلية باخلري والربكة... بالعلم 
والفلسفة.. بالفن واجلمال...

وطبعا  والعائلة  فرح  الياس 
ال ننسى الفنان املتألق طوني، 
عائلة تزرع الفرح والسعادة من 
احلبيبة  جاليتنا  قلب  يف  جديد 
وهذه  االسرتالي،  جمتمعنا  يف 

غذاء  وتكون  بابنائها  تليق  اليت  احلياة  باريج  عابقا  فرحا  املرة 
مدرحيا لناسنا ولكل الناس يف هذا اجملتمع املتعدد احلضارات.

منذ  القدمية  اساطرينا  ان  التالدة  مسريته  يف  التاريخ  عّلمنا 
عباقرة وعظماء.  افعاال صاغها  بل  خياال ومتنيات  البدء مل تكن 
وحنن نؤكد ان اخليال االسطوري هو امثال وعرب حوله االنسان 
يف كفاحه ونضاله اىل االسطورة- الوجودية بسالح املعرفة اليت 

هي ام الفضائل وبها حيقق املرء وجوده واصالته.
احلقيقة..مطعم  تلك  من  نابع  فعل  هي  الفرح  واسطورة 
االسطورة نبض لفعل قوة وابداع عند الياس وطوني والعائلة..

نبض حضاري... صناعة...بل صياغة لصرح سياحي الئق بامسه 
الربدونية...  نسيماته  وحالوة  وذوقه  بعطائه  الئق  وموقعه.. 
وهذا يؤكد اسطورتنا الوجودية اليت تقول: االنسان هو الوطن 
بتطلعاتها وتوقها  الكبرية  النفوس  خبريه وحقه ومجاله....انها 

الدائم لالفضل واالمسى.
من  التمنيات  واصدق  التهاني  باطيب  نتقدم  اعتزاز  وبكل 
عائلة فرح وعلى رأسها »عقل الفرح« العزيز الياس باالجناز 
احلضاري الراقي مطعم االسطورة... او اسطورة الفرح كما يطيب 
لي وللكثريين ان يطلقوا على هذا الوليد املميز بامسه وموقعه 
التارخيي وبورشة الكرم والعطاء والتألق... وعجقة ادارته وعماله 

الطيبني.
ومجال  حب  اقانيم  اجلديدة  باسطورتكم  الفرح  آل  يا  فانتم 
الزيت  خلوابي  حنني  احلياة...  ارضنا...خبز  خبز  لرائحة  وحنني 
العرائش...  واديكم...وادينا...وادي  يف  والنبيذ  والعرق 

عاصمة بقاع اخلري والربكة زحلة وكلنا نعرف زحلة!
صنعتم اسطورة فرح وعز يف مطعم االسطورة... وصناعتكم 
هذه تأتي يف خط ومراتب اساطرينا اخلالدة... انه عطاء تفتخر به 

اجلالية...وهو لكل الناس الن االبداع والنور لكل الناس...
اجلميل  السياحي  الصرح  هذا  االسطوري،  النّوار  هذا  بورك 
الذي  املكان  هذا  تاريخ  عن  اخر  حديث  لنا  وسيكون  اجلميل، 
معاول  واحلاصد  الزارع،  انتم  فرحكم....نعم  بذور  فيه  زرعتم 
وشوق  احلقل  شوق  والسنبلة  التوليد..واحلبة  عملية  يف  اخلري 
الربكة...شوقنا  بيادر  على  واحلصادين  الزارع  وشوق  الوادي 

وبركتنا وحبة قمح حمبتنا...
هذا الوليد اجلديد »مطعم االسطورة« بناه عقٌل ويٌف الصالته 
اليت حضنتنا..  العزمية  لوطنه ولناسه وبالتالي هلذه االسرتاليا 
وفيها نزرع ونبين قيما تنمو وتعرب عن فعل اميان كبري باالنسان 

ابد االنسان...

الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين

يا حنلة..على صدر من احب مستلقية مستأنسة 
وجنمة من زمهرير الربد..رطبة مرتمنة 

وغيمات مرت حتت نافذتي...
ترمتي حتت سرير االجنمة 

وصفصافة الدهر من عمري تغزل املواويل وامليجانة 
ومدخنة  من عندنا تصدر الليل جنوم وقامات موهنة 

من قرميد غرفيت من الليل...
ويف خزائين احطاب ومدخنة 

يا جارة املوقد والناي..
ال تسألين هاهي احلبيبة عندنا وشفاه اليامسني ناعمة 

يف اكمام ثوبك متسوطنة وخدود وردك كالندى 
يف فم الطري جعلته مسكنه 

تغفو والربد يشكو من الشفاه عصارة لينة 
اشتهي من كروم خدك وعدا وسوسنة 

مل اعلم ان ذيل ثوبك كالندى  
والنجوم والشمس واملنجنى 

يا جارتي يا رفيقة احلب واهلنى 
يا جارتي وجهك كغادة الكاميليا 

متأل الدنيا ظالال تسرتيح لديها االزمنة 
غدا اذا قرأت احلب فوق اعيين 
ستجدين حروف امسك مدونة 

وغدا اذا قرأت احلب فوق شفيت 
ستجدينها حروفا لينة 

كنت اعلم ان احلب لفة شال هينة 
كنت اعلم انه موسيقى وميجانة 

لكن ما كنت ادري ان يف قلبك كل احلب واهلنى 

قصيدة 
حب

* »االسطورة« يف اخلارج**السيد الياس فرح*

*بعض احلضور* *سامي مظلوم، املطرب بديع مظلوم، فريد فياض واميل اهلاشم وحضور*

*املطرب طوني فرح*

واحملبة  العامر  الفرح  مبساحة  تكون  ان  جيب  الفرح  لغة  ان 
العامرة يف عائلة فرح ..وكل عائالتنا امتنى مبحبتها وتواصلها 
تلتقي  واحدة موحدة  لعائلة كربى  ان تؤسس  الفاعل  احلضاري 
وتصون  االنسان  ...تبين  تبين  اليت  الكلمة  بيادر  على  دائما 
كرامته وتهّلل وتبارك له بعطاءات ترفع الرأس كحدث جاليتنا 

بوليدنا اجلديد مطعم االسطورة...

ترقبوا حفلة مطرب املغرتبني 

بديع مظلوم يف 29 أيار القادم

الشاعر الكبري شفيق فياض يف ملبورن
عليه  للسالم  الكثريون  تقاطر  ملبورن  اىل  االخرية  زيارته  يف 
واالستفسار عن السيدة الوالدة الشيخة ام مالك.... وبعدها اقيمت 
حفالت التكريم له من قبل االصدقاء واملسؤولني يف هذه اجلالية.

انسان  لكل  قيل  فّياض  شفيق  االصيل  الزجلي  الشاعر  انه 
الشعرية  عطاآته  مسرية  حقق يف  الفّياض  فهذا  نصيب  امسه  من 
رائحة  كلماته  يف  حيمل  الذي  شعره  ابداع  من  قمما  والنضالية 
الرتاث ونكهته العتيقة الرائعة...فّياض بكرمه ومواقفه هادئ ثائر 
والشعر...انها مملكته  االدب  على مملكة  يتطاول   من  يهادن  ال 
فهو امري متألق... وكما يطيب لي ان اصفه قمر الكلمة الشعرية 
الزجلية العابقة باريج ضيعتنا الرابضة يف حضن اجلبل وضيعتنا هي 
ضيعة كل مغرتب...فكلنا من خبور ترابها ومن نسيمات صباحاتها 
ومساءاتها...شفيق فّياض ابن اجلبل االشم...من صوفر ومن منا 
على  يطل  اجلبل  اعالي  يف  مجيل  الصوفر...موقع  هذه  يعرف  ال 
العامل....على العاصمة االوىل وعلى حبرنا اجلميل.... ومن مناخها 
اخلاّلب يطل شاعرنا بوجدانياته، رائع هو...ساعات من الغناء الزجلي 

دون توقف...انه شاعر بالفطرة والسليقة....
شاعر القضية خبريها وحقها ومجاهلا...شاعر من ارض اجلبل من 

لبنان. امسه شفيق فياض. اهال به يف قلوبنا.
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2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062

Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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انسيو فهد خليل يف ذمة اهلل 
تويف يف سيدني املأسوف عليه
  انسيو فهد خليل من مرتيت 

وستقام مراسم الدفن والصالة لراحة نفسه 
اليوم السبت الساعة التاسعة والنصف صباحًا 

يف كنيسة مار شربل
 الداعون يف اسرتاليا: ارملته منتوره، اوالده فهد 

وعائلته، طوني وروبري،
 بناته: ترييز وراشيل زوجة رميون حنا وعائلتها، عائلة 

شقيقه املرحوم شامل،
 شقيقه اميل واوالده وعائالتهم، 

عمه: نبيه واوالده وعائالتهم ابن عمه: نبيل نعمه وعائلته، 
ابناء محيه: يوسف وجورج منصور وعائالتهم،

 اخواله: حنا وجنيب عبيد وعائالتهم. 
ابناء وبنات اخواله وخاالته وعياهلم. 

يف لبنان: : شقيقه خليل، ابن محيه حنا منصور وعائلته، 
ابن عمه: موريس نعمه وعائلته ومجيع االقارب وابناء 

مرتيت.
 تقبل التعازي يف قاعة مار شربل هذا املساء من 

السادسة حتى التاسعة مساء. الدعوة عامة 

"-"

112010

Holroyd Centre, 17 Miller Street, Merrylands

0407 788 469

 بكركي وسوريا وبعبدا

»)...( إن القطيع الطائفي يتجّمع ويتقّدم بسرعة على 
وهو  واملواطن.  والوطن  الطائفة  وأهل  الدين  حساب 
يقول لكل منا: »إحلق حتى ال ُتسحق«. وأنا أفّضل أن 

ُأسحق وال أحَلق«.
هاني فحص

)يف ندوة احلريات الدينية يف لبنان ـ
جامعة القديس يوسف ـ كانون الثاني 2010(

الكثري  الرئيس ميشال سليمان  أثارت »احلملة« على 
من الدهشة، كما رافق مهرجان املبايعة لسيد بعبدا سيل 
من التساؤالت عّما إذا كان تصريح لوزير سابق يستأهل 
القضايا  على  تطغى  أن  كادت  اليت  الضجة  هذه  كل 

البلدية،  االنتخابات  قانون  وأبرزها  اللبنانيني  تهم  اليت 
اليت  واملوازنة  والثانويني  اجلامعيني  األساتذة  وإضراب 
مل ُتنجز بعد. فضاًل عن التعيينات يف اإلدارة اليت تنتظر 

منذ أشهر...
إال أن التصريح الذي انتقد أداء رئيس اجلمهورية، ودعاه 
إىل االستقالة، قد كشف هشاشة الوضع السياسي يف 
البالد، موحيًا أن مثة غيومًا متلبدة يف األجواء اللبنانية ـ 
السورية. وأن قرب صاحب التصريح من بعض األوساط 
الرمسية السورية قد استوجب زيارة من السفري السوري يف 
لبنان إىل بعبدا أكد خالهلا السفري علي عبد الكريم »دعم 
سوريا لرئاسة اجلمهورية واملؤسسات الدستورية وكذلك 

دعم لبنان يف مواجهة التهديدات اإلسرائيلية«.
وتدعيمًا هلذا املوقع الذي هّزه تصريح، أوفدت طهران 
مستشار قائد الثورة اإليرانية رئيس جملس اسرتاتيجية 
قابل  حيث  لبنان،  إىل  خرازي  كمال  اخلارجية  العالقات 
الرئيس ميشال سليمان وأشاد بـ«الدور الذي يضطلع 
واألمين  السياسي  االستقرار  ترسيخ  سبيل  يف  به 

واالقتصادي، ويف قيام حكومة الوحدة الوطنية«.
عبد  ميشيل سيسون سبقت  األمريكية  السفرية  وكانت 
ورمبا  مماثل،  بواجب  وقامت  بعبدا  إىل  وخرازي  الكريم 
الذي  سليمان  الرئيس  وضع  تثبيت  سبيل  يف  أكثر، 

أظهرت محلة التأييد له أنه ليس على ما يرام.
هلا  جّهز  اليت  املشاريع  وضع  سليمان  الرئيس  وكان 
املستشارين الدستوريني والقانونيني، على الرف بعدما 
إلغاء  للجنة  بري  نبيه  الرئيس  مبشروعي  حل  ما  شاهد 

الطائفية السياسية وخفض سن االقرتاع.
وعلى رغم اإلحياءات اليت رافقت دعوة رئيس اجلمهورية 
إىل االستقالة بأنها رسالة سورية غري مباشرة إىل الرئيس 
تتعلق جبملة أمور بعضها يتعلق بالسياسة اخلارجية وعدم 
زيارة  لدى  وخصوصًا  شأنها،  يف  دمشق  مع  التنسيق 
الرئيس سليمان للواليات املتحدة، وبعضها اآلخر داخلي 
عن  فضاًل  احلوار،  طاولة  يف  املشاركني  باختيار  يتعلق 
توقيت عقد هذه الطاولة والذي صادف بعد ثالثة أيام 
من قمة األسد ـ جناد ـ نصر اهلل يف دمشق وما رافقها 
من كالم سليب وخصوصًا من جانب بكركي ومسيحيي 14 

آذار.
ورمبا كانت نقطة الضعف األساسية لدى سليمان هي عدم 
حصوله على دعم كاف من بكركي واملسيحيني املرتبطني 
بها يف حركة 14 آذار، إذ مل يوفروه بانتقاداتهم يف ما 
يتعلق بالعالقات مع سوريا ويف موضوع املقاومة وسالحها 
معتربين أنه منحاز إىل »حزب اهلل« يف هذا املوضوع. 
قد  السياسيني  األطراف  معظم  أن  الوضع  هذا  وفاقم 
أجروا مراجعة نقدية للمرحلة السابقة والعالقات مع سوريا 
إضعاف  شأنه  من  وهذا  ومسيحييها،  بكركي  باستثناء 
وخصوصًا  هشًا،  الداخلي  الوضع  وإبقاء  الرئاسة  موقع 
اليت  لبنان هي غري سوريا  أن سوريا »العائدة« إىل 

حكمته طوال ثالثة عقود، وأن املوقف املسيحي مهم يف 
ضرورية،  سوريا  إىل  احلاجة  أن  إىل  نظرًا  الشأن،  هذا 
رئيس  كان  إذا  املقبلة،  املرحلة  يف  جدًا،  وضرورية 
اجلمهورية واملسيحيون عمومًا يريدون تعديل الطائف من 
أجل استعادة بعض »احلقوق« اليت أخذت منهم عنوة 
ما  فرتة  يف  تصرفهم  سوء  جراء  هلم  أو »قصاصًا« 
مع سوريا  الصراع  حدًا يف  وبلوغهم  السياسي،  بالقرار 
والفلسطينيني، أوصلهم إىل التعامل مع إسرائيل عدوة 

سوريا والفلسطينيني والعرب أمجعني.
وإذا كان الوقت قد حان بالنسبة إىل الرئيس سعد احلريري 
والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبالط لطي صفحة 
املاضي، وليس فتح صفحة جديدة مع دمشق فحسب، 
يف ضوء املتغريات املستجدة يف لبنان واملنطقة، فإن 
مدعوون  فلكها  يدورون يف  الذين  واملسيحيني  بكركي 
إىل مراجعة نقدية للمرحلة املاضية، يف سبيل االنتقال من 
قيادة خط املمانعة يف وجه سوريا وما قيل عن أطماعها 
على  معها  التعاون  يد  مد  يف  املبادرة  إىل  لبنان،  يف 
أساس االحرتام املتبادل لسيادة كل من لبنان وسوريا 
بنهائية  دمشق  سّلمت  بعدما  وخصوصًا  واستقالهلما، 
وأقامت  الطائف،  دستور  يف  ورد  كما  اللبناني  الكيان 
وهما  لبنان،  وبني  بينها  طبيعية  دبلوماسية  عالقات 
املطلبان التارخييان لبكركي وللمسيحيني منذ إعالن دولة 

لبنان الكبري و«سلخه« عن سوريا يف العام 1920.
إن بعبدا ستبقى معرضة لالهتزاز والزلزلة ما مل يشعر 
القائد املقيم فيها بأنه حيظى بدعم من وحدة اللبنانيني 
وتضامنهم وتصميمهم على اإلصالح الذي يشّكل املعرب 
اليت  والقادرة،  القوية  املدنية  الدولة  إىل  احلقيقي 
ينشدها اجلميع، دولة احلرية والعدالة واملساواة وتكافؤ 

الفرص. 

ترميم إيطالي جلداريات مدافن صور األثرية 

بدأت اعمال ترميم جداريات مدافن صور االثرية يف املتحف الوطين 
فريق  ويعمل  االيطالي،  التعاون  مكتب  من  بتحويل  بريوت  يف 
اجلداريات جورجيو كابريوتي  االيطالي يف  اخلبري  باشراف  الرتميم 
الظاهر يف الصورة االوىل، ومساعدته فاترينا ميشيليين توتشي 
بدر  سكاف،  ايزابيل  اللبنانيني  واملرممني  الثانية،  الصورة  يف 

جدعون وغادة سامل.
وتعترب املدافن هذه من روائع الفن اجلنائزي الروماني العائد اىل 

القرن الثاني ميالدي.

من مواليد احلياة 
رزق اهلل الصديق مارون مسعان والسيدة 
ريتا مسعان عقيلته مبولود ذكر امسياه 
رافاييل حيث متت الوالدة يف مستشفى 

ويستميد الذي ازدحم باملهنئني.
بهذه  واالقارب  االهل  فرحة  وكانت 

املناسبة ال توصف.
 الوالدة والطفل بالف خري.. والف مربوك.

املولود  للطفل  تتمنى  »اهلريالد« 
حياة سعيدة .

ادمون صعب

الفلفل احلار.. سالح جديد ملكافحة 
الشغب واإلرهاب 

اهلندي  اجليش  ان  اهلندية  الدفاع  وزارة  يف  مسؤولون  قال 
وبعد إجراء االختبارات الضرورية، قرر استخدام قرون الفلفل 
انواع  اكثر  بانه  املعروف  جولوكيا«  »بوهوت  احلاراالمحر 
الفلفل حرًا الذي يبلغ حجم القرن منه حجم اإلبهام أو »الفلفل 
احلار الشبح« لصنع غاز مشابه لغاز القنابل اليدوية املسيلة 
للدموع الستخدامها يف مكافحة الشغب وشل املشتبه بهم من 

االرهابيني واجملرمني.
قبل  من  قبلت  جولوكيا«  »بهوت  فلفل  قرون  ان  يذكر 
موسوعة غينيس القياسية العاملية يف عام 2007 باعتبارها من 
العامل. وتزرع وتؤكل يف مشال  احلار يف  الفلفل  توابل  أكثر 
شرق اهلند ملذاقها ولعالج الضطرابات املعدة ووسيلة ملكافحة 

حرارة الصيف اخلانقة. 
وبّينت التحاليل العلمية لقياس كمية البهارات والتوابل للحر 
اكثر  فيه  ان  الفلفل،  من  النوع  هذا  على  تشيلي  املسمى 
الكالسيكية  الصلصة  حتوي  بينما  سكوفيل،  وحدة  مليون  من 

»تاباسكو« بني 2500 و 5000 وحدة سكوفيل.
اسام  والية  يف  اهلندية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث  ويؤكد 
الشمالية اجلنرال ر. كاليا ان العلماء يف مركز احباث وتطوير 
الدفاع اكدوا ان القنبلة املصنوعة من غاز الفلفل احلار صاحلة 

لالستخدام وان اجليش اختربها ليثبت صالحية استخدامها.
ملنظمة  نيودهلي  مقر  يف  احلياتية  العلوم  دائرة  مدير  وقال 
تطوير االحباث الدفاعية م. ع. سريفاستافا :««هذا بالتأكيد 
سيكون سالحا فعاال غري سام ألن رائحته النفاذة ميكنها خنق 

االرهابيني واجبارهم على اخلروج من خمابئهم .«
وكشف سريفاستافا ، الذي قاد جتارب خمترب األحباث الدفاعية 
العمل جار على  ان  الفلفل«،  يف والية اسام على »سالح 
انتاج رذاذ من غاز الفلفل ايضا ليتم تسويقه يف وقت قريب 
مثلما  عليهن  اعتداء  أي حماوالت  استخدامه ضد  للنساء  ميكن 
املتظاهرين  لتفريق  التظاهرات  يف  استخدامه  للشرطة  ميكن 

ومكافحة الشغب. 
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لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
96823269    نافذة على اجملتمع    اعداد وتصوير آراكس اعتمدوا املصور آراكس تلفون:0419247261 – 

عودة السيد ماما منّس اىل لبنان

 العروسان عمر ديب وامنة ياغي

عيد ميالد منري ملحم

ملحم  منري  السيد  االعمال  رجل  دعا  ميالده  عيد  مبناسبة 
بفرح  معه  ورقصوا  حوله  حلقوا  الذين  االصدقاء  من  عددا 
وابتهاج يف مطعم جان شاهني املشهور الذي جيمع العديد 
مع  احللوة  والليالي  السهرر  وحميب  اجلميلة  املناسبات  من 
الربنامج الفين الشيق على انغام الفنان جورج خوري واخلدمة 

السريعة املمتازة من االدارة الكرمية.
واغنبة  والتصفيق  اهلتاف  ووسط  العامرة  السهرة  خالل   
اهلابي بريث داي اطفأ منري مشوعه وقطع قالب احللوى على 
اشعاع فالش اراكس وشرب اجلميع خنبه متمنني له العمر 

الطويل.

اهلادئة  املخملية  روميو  مطعم  اجواء  يف  وداعية  سهرة 
ومبناسبة عودته اىل لبنان الوطن احلبيب. امضى السيد ماما 
منسّى مع االخوة واالصدقاء االحباء امحل ليالي السهر مع 
الربنامج الفين الشيف واللقمة الشهية على يد الشاف ابو 
نقوال جنم، جنم املطاعم اللبنانية واستقبال الوجه البشوش 

جاك رعد.
السريعة  باخلدمة  الضيوف  راحة  ادارة املطعم على  سهرت 
املمتازة مع اجلو العائلي وكانت ليلة من امجل الليالي مجعت 
له  متمنني  الذين شربوا خنبه  االصدقاء  مع  االربعة  االخوة 

عودة محيدة ووصوله بالسالمة.
بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف عمر ديب على ذات *اسيا، جاكلني، ماما ومارغو منسى*

اجلميلة  الويستيال  ياغي يف صالة  امنة  والعفاف  الصون 
العامرة  احلفلة  وخالل  املدعوين  من  وعدد  االهل  حبضور 
الكرمية  الويستيال  ادارة  من  املمتازة  السريعة  واخلدمة 
زينون فهدى  فيديو  اضواء  وعلى  اخوان  الصحابها خطار 
قطع  اراكس  فالش  واشعاع  املصري  خالد  وكامريا 
من  التهاني  وتقبال  احللوى  قالب  وامنة  عمر  العروسان 

اجلميع مربوك

 يف اجواء الفرح والسرور مت زواج الشاب على نافذ دندن 
على االنسة احللوة رايان حممد دندن يف حفلة عامرة على 
اهل  مجعت  اليت  اجلميلة  الويستيال  صالة  يف  شرفهما 
العروسني واالقارب وعددا من ملدعوين واستقبلهم الفنان 
اللبق جورج قزي باحلى الكالم يف امجل برنامج فين على انغام 
غريد املسارح املطرب غازي نصوح واالدارة الساهرة على 

راحة احلضور باخلدمة السريعة املمتازة من خطار اخوان. 
قطع  اراكس  فالش  اضواء  وعلى  العامرة  احلفلة  وخالل 
من  التهاني  وتقبال  الفرحة  قالب  ورايان  علي  العروسان 

اجلميع. مربوك

*منري ملحم احللو مع االصدقاء*

العروسان على ورايان دندن
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20 نيسان(:ترى يف اإلستقالل نعمة حقيقية فال  احلمل )21 آذار – 
بالضعف  مرة تشعر  تطلب خدمة وال حتتاج اىل نصائح ويف كل 

حتاول أن تتكل على نفسك لئال تطلب أي شيء من اآلخر.

يف  احلنان  من  الكثري  إىل  أيار(:حتتاج   20  - نيسان   21( الثور 
العالقة العاطفية ووحده احلب جيعلك تفقد األمل أو تصاب خبيبات 
من وحي خيالك، فتتهم الشريك بأخطاء مل يرتكبها ألنك حتبه أكثر 

من اللزوم.

جتامل  ال  احلياة  ان  باكرًا  حزيران(:تتعلم   20  - ايار   21( اجلوزاء 
وال متهل وال تنتظر الضعيف فتتعلم باكرًا أن تنقض على الفرص 
وحتول حياتك خشبة ملسرحك اجلوال. تعرف أن تصل إىل مبتغاك.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:يشعر الشريك انه ال يقدر أن 
يتكل عليك ألنك تهتم بأمورك وطموحاتك وحتدد أهدافك وتطلب 

منه أن يتكل على نفسه وأال ينتظرك أو يطلب الكثري منك. 

االسد )21 متوز - 21آب(:يف حني حتتاج اىل احلب واحلنان ال تظهر 
ضعفك ومتنعك الكربياء اليت تسيطر عليك من أن تطلب ما حتتاج 

إليه من اآلخر، فتقدم الكثري وتأمل أن يبادلك اآلخر.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تتوتر بسهولة وتنجرح ألتفه األسباب 
ولكنك تتظاهر بالالمباالة املدروسة ونادرًا ما تظهر إنفعاالتك على 

وجهك. حتمي نفسك من اخليبات فتختبئ خلف جدار الربودة. 

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:يكتشف اآلخر بسرعة كم أنت حساس 
وكم تتأثر مبحيطك وكم تنجرح ألتفه األسباب، فيفهم ان عليه أن 

يكون أكثر حكمة منك وأن يستوعب تصرفاتك غري املدروسة.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تنفعل بسرعة وتغضب ألتفه األسباب 
األهمية  غاية  يف  تصادفك  اليت  التفاصيل  كل  وكأن  وتتصرف 
وعلى اآلخر أن يكون اهلادئ يف العالقة واألكثر قدرة على التحكم 

بإنفعاالته.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تتباهى بشخصيتك الصعبة وال تقدم 
االعذار لتصرفاتك املغرورة بل تؤمن بأنك تقدم الكثري يف العالقة 
وهلذا السبب حيق لك أن تتصرف كما حيلو لك ويف كل االوقات 

دون اي تردد.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تشعر باخلجل عندما تطلب أي شيء من 
الكلمات املعسولة وتقدر كل ما يقوم به  الشريك ولكنك تعشق 

اآلخر من أجل سعادتك ولكنك ال تعرب وال تظهر سعادتك.

ونعومة  بهدوء  الشريك  على  شباط(:تسيطر   18  - ك2  الدلو)20 
فيشعر بأنه يقود العالقة ولكنك يف الواقع تعرف ماذا تريد وكيف 

حتصل من اآلخر على كل ما تريد. تتظاهر بالرباءة.

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:تعيش حياتك من أجل تقديم اخلدمات 
وتضحي بسعادتك من أجل اآلخر وتعرف ان كل شيء عابر فال تواجه 

وال تعاتب وال تطلب أي شيء، بل تغض الطرف عن حقوقك. 
 

تسلية
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Tribunal investigators question three Hizbullah members
Special Tribunal for 
Lebanon investigators 
recently questioned 
three members of 
Hizbullah about the 
2005 assassination of 
former Prime Minister 
Rafik Hariri, although 
the investigators had 
requested to speak 
with 20 individuals 
connected to Hizbullah, 
a senior judicial source 
told The Daily Star on 
Wednesday. 

At the same time, 
media reports about 
the assassination 
probe having entered a 
decisive phase are false, 
the source added. 

I n v e s t i g a t o r s 
interrogated the three 
Hizbullah members, 
who were not taken 
into custody or asked 
for further rounds of 
questioning, said the 
source, who has access 
to the requests for 
assistance submitted 
by the Holland-based 
tribunal. 

Radhia Achouri, 
spokeswoman for 
tribunal prosecutor 
Daniel Bellemare said the 
court could not confirm 
the identities of anyone 
it has questioned. “We 
have never given any 
indication as to whom 
we are meeting and in 
what capacity,” she said. 

Because of the 
potentially explosive 
effects in Lebanon of 
implicating Hizbullah in 
Hariri’s killing, tribunal 
detectives will likely 
not pursue this line 
of investigation too 
thoroughly, the source 
added. “I don’t think they 
will push hard on this 
issue,” the source said. 
“They want to hear new 
people.” 

Ali Fayyad, an MP for 
Hizbullah’s Loyalty to 
the Resistance bloc, 
said on Wednesday 
that Hizbullah would 
present its views on the 
tribunal’s investigation 

“in due time.” 

As for the Hizbullah 
members who reportedly 
failed to arrive for 
questioning, the court 
can compel the Lebanese 
state to subpoena 
Lebanese citizens 
wanted for questioning 
by investigators, but the 
tribunal has not resorted 
to this process, Achouri 
said. The tribunal has 
only submitted requests 
for assistance, she 
added. 

The apparently extensive 
interest in Hizbullah 
would dovetail with the 
investigators’ theory, 
as outlined in a March 
2006 report by former 
investigation chief 
Serge Brammertz, who 
said he had concluded 
that a third group acted 
as mediators between 
those who ordered 
Hariri’s assassination 
and the suicide bomber 
and his accomplices. 
“The [investigation] 
commission believes 
that there is a layer of 
perpetrators between 
those who initially 
commissioned the 
crime and the actual 
perpetrators on the day 
of the crime, namely 
those who enabled the 
crime to occur,” the 
report said. 

Meanwhile, investigators 
have largely turned 
their attention away 
from Syria, the source 
said. Many here blame 
Damascus for Hariri’s 
killing and the plague of 
political assassinations 
that has bedeviled 
Lebanon for years, but 
Syria has categorically 
denied any involvement 
in any political violence. 
Mass demonstrations 
after Hariri’s February 
14, 2005 assassination 
forced Syrian troops to 
withdraw from Lebanon 
after a 29-year presence, 
and Damascus endured 
years of international 
isolation before its return 
to prominence. 
 

The judicial source also 
said he dismissed a 
report in Wednesday’s 
edition of pan-Arab daily 
Ash-Sharq al-Awsat that 
the investigation had 
entered a decisive phase 
and that indictments 
were soon forthcoming. 
“I don’t think that is 
accurate,” the source 
said. “No major things 
are occurring.” 

Tribunal spokeswoman 
Achouri said rampant 
media speculation 
about the investigation 
was “not based on 
accurate information or 
knowledge,” adding that 
she strongly discouraged 

Berri: <Turkey will always stand by Lebanon>s side>
Speaker Nabih 
Berri highlighted on 
Wednesday Turkey’s 
support for developing 
Lebanese-Turkish 
bilateral ties, 
particularly economic 
relations, as a first 
step toward the 
establishment of 
a strategic higher 
council between both 
countries. 

“Turkish officials 
stressed that Turkey 
will always stand 
by Lebanon’s side 
and accord great 
importance to 
security, stability and 
peace in Lebanon 
given their pivotal 
implications on 
boosting cooperation 
between both 
countries,” Berri told 
the Higher Council 
of Lebanese-Turkish 
businessmen. 

Speaking in Istanbul, 
Berri called for the 
establishment of 
a regional Islamic 
market embracing 
Turkey, Iran, Syria, 
Saudi Arabia, Egypt 
and Indonesia in 
order to boost labor, 
production and 
exports in the Islamic 
world. 

“I am here to propose 
an idea that I did 
not yet discuss with 
regional economic 
experts and I urge 
you to stop wasting 
time in seeking to join 
Western markets, a 
step which I do not 
oppose, but rather 
call for immediately 
establishing a large 
regional Islamic 
market,” Berri said. 

Among the many 
bilateral agreements 
to be potentially 
ratified with Turkey, the 
speaker highlighted 
possible decrease 
in custom taxes, 
the establishment of 
duty free zones and 
cooperation in energy 
sectors. 

“Turkish officials 
expressed to Premier 
Saad Hariri during 
his last visit to 
Turkey great interest 
in negotiations 
concerning a free 
trade agreement 
between both 
countries,” Berri said. 

“We also underlined 
the accomplishment 
of cooperation on 
parliamentary levels 
as well as health 
and tourism levels … 

such rumor-mongering. 

“It would be helpful 
if people would 
abstain or refrain from 
making estimates and 
speculation,” she said. 
“We never give any 
estimate” about how 
long the prosecutor 
will need to submit an 
indictment request to the 
court’s pre-trial judge, 
she added. 

Regarding the status 
of Bellemare’s probe, 
Achouri said the tribunal 
remained positive 
about the chances for 
finding Hariri’s killers, 
as tribunal President 

Antonio Cassese said 
in his report earlier 
this month about the 
tribunal’s first year of 
activity. 

“We have made 
significant progress that 
makes us feel optimistic 
about the outcome of our 
endeavor,” she said. 

This week tribunal 
investigators also began 
filming in 3-D the scene 
of Hariri’s assassination 
on the Beirut seafront. 
A massive truck bomb, 
evidently detonated by 
a suicide bomber, killed 
Hariri and 22 others as 
the former premier’s 

motorcade drove along 
the Corniche near the St. 
George Hotel. 

UN Security Council 
Resolution 1757 in May 
2007 established the 
tribunal, which has its 
headquarters in a former 
Dutch intelligence 
building in a suburb on 
Holland’s The Hague. 

The tribunal, which has 
a $55.35-million budget 
in its second year, has 
mandate to investigate 
politically motivated 
assassinations and 
attempted killings from 
October 2004 through 
January 2008.

in order to promote 
tourism as an 
industry,” he added. 

Last January, 
Hariri ratified six 
agreements during a 
three-day official visit 
to Ankara, including 
deals to lift entry visas 
and expand bilateral 
military cooperation. 

Other cooperation 
o p p o r t u n i t i e s , 
according to Berri, 
include an increase 
in trade size as well 
as encouraging 
Turkish investments 
in Lebanon. 

On another note, Berri 
warned the Islamic 
and Arab world that 
Israel would adopt 
further extremist 
policies, despite 
European diplomatic 
efforts, “which 
suffered a shock after 
Israel’s insult of US 
Vice President Joe 
Biden.” 

As Biden arrived in 
occupied Jerusalem 
two weeks ago 
to discuss the 
resumption of 
Palestinian-Israeli 
peace negotiations, 
Israel dealt a 
blow to President 

Barak Obama’s 
administration by 
announcing its 
approval of 1,600 new 
settlement buildings 
in East Jerusalem. 

Biden and the US 
a d m i n i s t r a t i o n 
condemned the 
Israeli decision, 
stressing that it 
undermined efforts to 
resume negotiations, 
but reiterated their 
commitment to 
Israel’s security. 

“Before tackling 
economic issues I 
tell the world from 
Istanbul that tensions 
in the Middle East are 
the result of Israel’s 
continuation of its 
settlement attacks 
and their escalation,” 
Berri said. 

The speaker also 
condemned Israel 
its settlement 
plans, which he 
said geographically 
undermined the 
possibility of 
establishing a 
Palestinian state. 

Berri also slammed 
Israel’s attempts to 
judaize Christian 
and Islamic religious 
sites.
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Syrian President 
Bashar Assad stressed  
on Wednesday 
that Syria would 
not stand neutral 
regarding Lebanese 
domestic affairs in 
the event of political 
alliances against the 
resistance. 

“Syria cannot be 
neutral when it comes 
to the resistance,” 
Assad said during 
an interview with 
Hizbullah-affiliated 
television station Al-
Manar. 

Tackling the Middle 
East peace process, 
Assad stressed 
that Israel only 
“comprehends the 
language of force.” 

Asked why Syria 
does not launch a 
liberation war against 
Israel, Assad said his 
country sought peace 
as long as hope in a 
peaceful resolution 
still existed. “Hope in 
peace remains since 

Assad: Israel only understands force
Israel is now governed 
into accepting a 
peace resolution 
after it lost its power 
of deterrence,” he 
added. 

On the Lebanese 
front, the Syrian 
president underscored 
Syrian support for the 
Lebanese president 
and the post of 
presidency while 
denying any role 
behind the criticism 
campaign against 
Michel Sleiman. 

Assad also denied any 
Syrian interference in 
Lebanese domestic 
affairs, saying that 
Syria would inform top 
Lebanese officials of 
any criticism through 
direct talks rather than 
mediators. 

As for claims 
by Lebanese 
parliamentary majority 
leaders saying that 
they had succeeded 
in pressuring Syria 
into establishing 

diplomatic ties with 
Lebanon, Assad said 
that Damascus took 
a decision in 2005 to 
establish embassies 
between both 
countries. 

 “When foreign parties 
attempt to force Syria 
into implementing 
an issue, we 
automatically reject 
their demand,” he 
added. 

Asked about the 
timing of Progressive 
Socialist Party leader 
MP Walid Jumblatt’s 
expected visit to Syria, 
Assad said Damascus 
would receive Jumblatt 
after the Arab League 
summit in Libya. 

Assad added that 
the Syrian decision 
to receive Jumblatt 
was due to mediation 
efforts by Hizbullah 
Secretary General 
Sayyed Hassan 
Nasrallah on the one 
hand and a change 
in Jumblatt’s political 
stances on the other. 

“Hizbullah believes 
that reconciliation 
between Lebanese 
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political parties 
would help diminish 
tensions and benefit 
the resistance, which 
we also believe will 
benefit Syria since 
stability in Lebanon is 
also in our interest,” 
Assad said. 

Asked whether 
Syria would receive 
Jumblatt in the 
same way that it had 
greeted Free Patriotic 

Movement leader MP 
Michel Aoun, Assad 
said that the situation 
differed between the 
two Lebanese figures. 

“Aoun opposed us 
based on convictions 
rather than based on 
foreign allegiances 
even at times when 
Syria’s ties with 
foreign powers were 
good,” the Syrian 
president explained. 

Cabinet delegates Arab League 
envoy to attend Libya summit

The Cabinet decided 
Wednesday to 
delegate Lebanese 
representative to the 
Arab League Khaled 
Ziyade to deliver 
Lebanon’s address to 
the Arab Summit in 
Tripoli on March 27-
28. 

The government’s 
decision to send a low-
level representative 
is perceived as a 
compromise between 
p a r l i a m e n t a r y 
majority parties that 
support of Lebanon’s 
participation and 
Shiite parties, 
Hizbullah and Amal 
Movement, which 
demand a boycott of 
the summit. 

Speaker Nabih Berri 
warned earlier this 
month that Lebanese 
participation would 
“jeopardize the current 
political status quo,” a 
reference to potential 
tensions among 
parties of the national 
unity Cabinet. 

However, Prime 
Minister Saad Hariri’s 
Future Movement 
party said it supports 
a Lebanese presence, 
arguing that any 
disintegration in 
regional politics 
would have enormous 
repercussions at 
home. 

The Lebanese widely 
blame Libyan leader 
Moammar Gadhafi 
for ordering the 
abduction of Lebanese 
Imam Musa Sadr, 
together with his two 
companions, during a 
trip to Libya in August 
1978. 

Tripoli has denied 
the allegations and 
claimed that Sadr, 
also the spiritual 
and political leader 
of the Movement of 
the Deprived (Amal) 
in Lebanon, which is 
currently headed by 
Berri, had already left 
for Italy before his 
disappearance. 

Following the Cabinet 
meeting headed by 
Hariri at the Grand 
Serail in Beirut, 
Information Minister 
Tarek Mitri told 
reporters  the summit 
would embrace on 
its agenda an article 
expressing unity with 
Lebanon against 
Israeli threats. 
 
“The article is being 
prepared in Lebanon 
and was earlier 
discussed during 
the Arab foreign 
ministers meeting 
in Cairo earlier this 
month; however the 
government did not 
agree on any other 
issue to be raised by 
Zyiade,” Mitri added. 

On another note, Mitri 
said the government 
had delegated the 
Higher Relief Council 
to donate LL40 million 
to each of the families 
of the Ethiopian 
Airlines crash victims. 

“The government 
decided to offer LL40 
million in aid to families 
of victims which is 
not to be considered 
as a legally binding 
compensation,” he 
added. 

Flight ET409 plunged 
into the sea minutes 
after taking off from 
Beirut’s Rafik Hariri 
International Airport 
amid a violent 
thunderstorm in the 
early hours of January 
25. 

The plane was bound 
for the Ethiopian capital 
Addis Ababa and had 
83 passengers and 
seven crew members 
on board. No survivors 
were found. 

Furthermore, the 
Cabinet delegated 
Interior Minister Ziyad 
Baroud and Tourism 
Minister Fadi Abboud 
to resolve violations 
of public peace 
following complaints 
by Gemmayzeh 
residents against 
pubs and restaurants 
in the area. 
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