
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل  e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au  تصدر 

 Established 1996  صــوت الحــقـيقـة

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

469 العدد   -2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010, Issue No. 469الخميس 

الغربي  التقويم  ذات  املسيحية  الطوائف  حتتفل 
والشرقي هذا العام بعيد الفصح سوية فيا هلا من  

فرحة عظيمة انها بالفعل فرحتان.
غري ان الفضل يف ذلك ال يعود لوعي رجال الدين 
الذين بايديهم احلل والربط يف هذه الطوائف وشعورهم 
باملسؤولية والواجب جتاه الكنيسة  ورأسها بل يعود 
للنظام الشمسي ولدورة الكواكب واالجرام يف هذا 
النظام حول بعضها البعض.. هذا النظام الذي اوجده 

وأرسى قواعده اهلل الذي له الشكر كل حني .
ولكن لالسف، فان هذه الفرحة ال تكتمل اال مرة 
كل اربع سنوات وكم نتمنى لو انها تكون كل سنة 

بل كل يوم واىل االبد.
فاملسؤولون الدينيون يف هذه الطوائف يدركون، 

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

فرحتنا هذا العام فرحتان 
...شكرا للنظام الشمسي
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Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

جلسة رائعة مع النرجيلة

»عشاء الرابية« يتّوج لقاء »اخلليلني« ... وعون مطمئن إىل حضوره شعبياً واالنتخابات وفق »القديم«

 »فضيحة االتفاقية« تتوالد فضائح: تسلّل أمريكي إىل املخيمات

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!!!

الوكيل الثاني ملنتجات زين االتات

تتجه األنظار االربعاء )امس( 
سيدلي  الذي  الكالم  حنو 
»حزب  لـ  العام  األمني  به 
اهلل« السيد حسن نصر اهلل 
القضايا  من  العديد  حول 
طليعتها  ويف  السياسية، 
ما يتعلق باحملكمة الدولية، 

اليت  االمنية«  و»االتفاقية 
تتوالد  مبغارة  اشبه  باتت 
طال  كلما  الفضائح  فيها 
يف  مناقشتها  مسلسل 
واالتصاالت،  االعالم  جلنة 
فيما انتقل ملف االنتخابات 
واالختيارية،  البلدية 

)التتمة ص 21(

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

 تهنئة 
تتقدم جريدة 

اهلريالد بأحر التهاني
 من أبناء اجلالية 
عامة واملسيحية 

خاصة مبناسبة عيد 
الفصح اجمليد أعاده 

اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات

»مربع«  اىل  االول،  أمس 
الصفقات والتسويات، يف 
وجهة من املرجح أن تدفع 
اىل  األساسيني  الالعبني 
احلقيقية  أوراقهم  كشف 
ونياتهم املضمرة تدرجييا، 
الداخلية  وزير  إعالن  مع 

بارود عن إجناز قرار  زياد 
دعوة اهليئات الناخبة، يف 
جبل لبنان أوال، يف الثاني 
يصدر  أن  على  ايار،  من 
خالل  الرمسية  اجلريدة  يف 
لكن  املقبلة،  الساعات 
القديم،  القانون  وفق 
على  االنقالب  يعين  ما 
ويف  كلها  اإلصالحات 
بشبه  »النسبية«  طليعتها 
»قانون  طبقة  كل  إمجاع 
الستني«... ودائما بذريعة 

»الوقت الداهم« و»احلرص 
االستحقاقات  اجناز  على 
يف  »الدميوقراطية« 

مواعيدها الدســتورية«!
اقرتبت  األثناء،  هذه  يف 
لإلعالم  النيابية  اللجنة 
بلورة  من  واالتصاالت 
اليت  النقاش  ملسار  خمرج 
القانوني  البعد  جتريه حول 
والسياسي  والدستوري 
مع  األمنية  لالتفاقية 
خالفا  األمريكية  احلكومة 

الدستورية،  لألصول 
أن  نيابية  مصادر  ورجحت 
يصار إىل إصدار توصية يف 
نهاية االجتماع املقبل للجنة 
اليت  اخلالصات  على  مبنية 
النقاش،  اليها  سينتهي 
رئيس  اىل  توجيهها  ويتم 
يبين  كي  النيابي  اجمللس 
مع  مقتضاه،  الشيء  على 
ارجحية اعادتها اىل جملس 

الوزراء لتقرير مصريها...
النيابي  النقاش  ان  اال 
باالتفاقية،  احاط  الذي 
فضيحة  عن  اللثام  أماط 
للفضيحة  ملحقة  جديدة 
األم، تتمثل مبلحق تعديلي 
لالتفاقية امللتبسة، ينطوي 
خطرية  مضامني  على 
عالمات  من  املزيد  ترسم 

متر  أن  االحتالل  يشأ  مل 
والثالثون  الرابعة  الذكرى 

يف اول مواجهة من نوعها 
االنتخابات  يف  فوزه  بعد 
رئيس  هاجم  التشريعية، 
الئحة »العراقية« وزعيم 
االكثرية النيابية اياد عالوي 
االيرانية  احلكومة  بشدة 
وتدخالتها يف العراق عقب 
مفاوضات  طهران  رعاية 
قيادات  ضمت  سياسية 
بارزة  شيعية  لوائح  من 
بهدف دجمها واالتفاق على 
تشكيل حكومة حتول دون 
مشاركة الئحة عالوي اليت 
اعتربت امس االول ان قرار 
اخلاص  االحتادية  احملكمة 
بالكتلة الربملانة االكرب اليت 

نائب رئيس بلدية مورالند سابقا مسؤول االعالم يف اجلامعة الثقافية/فيكتوريا املختار ميالد احلليب لـ »اهلريالد«: 

ّد متكنا من ايصال ثالثة مندوبني يف االنتخابات العامة حلزب العمال وطموحاتي السياسية ال تحُ
)التفاصل ص 17-16(

»يوم األرض« يوّحد فلسطينيي الداخل:
شهيد وعشرات اجلرحى يف غزة والضفة

لـ»يوم األرض« من دون 
ارتكاب مزيد من االعتداءات 

حيث  الفلسطينيني،  على 
قتلت قواته، أمس االول، 
خالل  فلسطينيًا  فتى 
رفح،  يف  سلمية  مسرية 
العشرات  أصابت  فيما 
مشابهة  مسريات  خالل 
يف الضفة الغربية وأماكن 
عديدة يف قطاع غزة، يف 
وقت أحيى فلسطينيو العام 
بالتأكيد  الذكرى   1948
جمددًا على أهمية الصمود 
العنصرية  مواجهة  يف 
ومشاريعها  اإلسرائيلية 

االستيطانية والتهويدية.
اإلسعاف  عام  مدير  وقال 
معاوية  غزة  والطوارئ يف 
حممد  الفتى  إّن  حسنني 
الفرماوي  إمساعيل  زيد 
)15 عامًا( استشهد بنريان 

)التتمة ص 21(

عالوي يهاجم طهران عقب 
استضافتها قيادات شيعية لعزله

تشكيل  عاتقها  على  تأخذ 
احلكومة اجلديدة »ال قيمة 

قانونية له«.
فقد ندد عالوي بشدة اثناء 
بفوز  املهنئني  استقباله 
االوىل  باملرتبة  قائمته 
التشريعية  االنتخابات  يف 
مقعدا   91 على  وحصوهلا 
ايران  بـ«تدخل  برملانيا 
يف  احلياة  تفاصيل  بكل 
اياها  متهمًا  العراق«، 
»تفرض  ان  تريد  بانها 
امساء  من  تشاء  ما  علينا 

وصيغ واوضاع«.
ان على  عالوي،  وشدد 
)التتمة ص 21(
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*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
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Ethnic 
Business 

Award

El Ghad News
Breaking News & all the latest on the national and 
international platforms with Boutros Bechara.
Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;  
1 pm & 1:45 pm

LBCI NEWS
Daily News Update from LBCI - The leading  
television network in the Middle East.
Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Sob7iyyi 
Morning Drive highlighting the latest in current affairs, 
economics, politics, entertainment & more with 
Suzan Hourani & Elie Mattar. 
Mon – Fri: 7 am 

2il W 2al Ma3 Elie
Up to the minute news in the entertainment world, 
fresh gossip, latest hits, celebrity affairs, interviews & 
competitions with Elie Kazzi.
Monday, Wednesday, Thursday & Friday:  
11 am Re-run 11pm

Bikaffi
90 minutes to untangle the complexities of the non-
celebrity world: Social problems, relationships, goals, 
impediments and aspirations with Lara Taouk.
Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein
A wildly dynamic hour of dance music,  
interaction and non-stop laugh live from Beirut  
with Allan Geday.
Mon – Fri: 2 pm 

Ya Rima
Afternoon-Drive live from Beirut bringing all the latest 
in the Middle East’s current affairs, lifestyle and news 
plus exclusive celebrity interviews with Rima Njeim.
Mon – Fri: 3 pm 

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

and dedications from around the world  
with George Dagher.
Wednesday: 8 pm 

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

interviewer. Meet the host, the celebrity and the 
celebrity’s interviewee all in one studio  

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

entertainment updates, hottest hits, English & Arabic 
charts, best gossip of the week,  

E-News, TV-News, competitions & exclusive 
interviews with Elie Mattar. 

Saturday: 2 pm 

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

Saturday: 4 pm 

Awa2el
Up Close and personal interviews with A-Class 
entertainers live from Beirut with Rima Njeim.

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

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

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

celebrities’ lives in their music and  
entertainment careers with Elie Kazzi.

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS 
BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017
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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

أحيل ملف ادارة النفايات املنزلية 
شّكلها  وزارية  جلنة  على  الصلبة، 
بعد  االول،  امس  الوزراء  جملس 
مناقشة مطّولة ملشاكل هذا القطاع 
وللخطة البديلة اليت وضعتها وزارة 
البيئة، من خطة الطوارئ املعمول 
برئاسة  اجلديدة  واللجنة  بها، 
احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس 
والبيئة  املال  وزراء:  وعضوية 
واملهجرين  والداخلية  والطاقة 
اىل  باالضافة  االدارية،  والتنمية 
رئيس جملس االمناء واالعمار. وقد 
اعطيت مهلة شهر الجناز دراستها 
للخطة  التنفيذ  آليات  لوضع 

املوضوعة من وزارة البيئة.
وعرض وزير البيئة حممد رحال بعد 
اجللسة اليت عقدت يف بعبدا برئاسة 
سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
التصّور الذي قدمه داخل اجللسة، 
النفايات يف  مشكلة  حل  اجل  من 
والطمر  الفرز  جلهة  املناطق  مجيع 
بـ«غري  وصفه  الذي  والتسبيغ 

اجليد«.
الطمر  مسألة  »ان  رحال  واعترب 
جيدة  بوسيلة  ليست  بدورها 
ملعاجلة النفايات، وال سيما ان ما 
الفاصل  اجلغرايف  بالغالف  يعرف 
مؤهاًل  ليس  واالرض  املطمر  بني 
اي  يف  ينفجر  ان  وميكن  بيئيًا، 
ارضية،  هزة  فيها  حتصل  حلظة 
يف  باخرتاق  ذلك  يتسبب  وقد 
ال  التلّوث  وهذا  اجلوفية،  املياه 
ميكن ان ينتهي بسنوات وهو قابل 

لالستمرار«.
وكما يف جملس الوزراء، اشار بعد 
اجللسة اىل »ان الدول االوروبية 
اجتهت اىل اعتماد اساليب جديدة 
يف ما خص ادارة النفايات وعمدت 
اىل الغاء املطامر، واجتهت حنو بناء 
معامل التفكيك احلراري اليت تعمل 
نسبة  تصبح  حبيث  الديزل،  على 

التلوث بدرجة صفر«.
هذه  كلفة  عن  سؤال  على  وردًا 
اشراك  اهمية  عن  املعامل، حتدث 
آلية  ووضع  اخلاص،  القطاع 
مصلحة  مع  تتناسب  الشراكه 

الدولة.
تركزت  الوزراء  مداخالت  ان  وعلم 
الذي  الربنامج  تطبيق  طريقة  على 

 جملس الوزراء شّكل جلنة برئاسة احلريري 
لتقديم اقرتاحات يف ملف النفايات املنزلية الصلبة

اقرتحه وكلفته.
ويف ضوء النقاشات اليت تشّعبت 
ومدة  التمويل،  مسائل  وطالت 
املوازية  واخلطط  املشاريع  اجناز 
اقرتح  النفايات،  الستيعاب 
جلنة  تشكيل  احلريري  الرئيس 
خطة  تطبيق  آليات  لدرس  وزارية 
جذري،  بشكل  النفايات  معاجلة 

مبشاركة كل الوزارات املعنية.
اىل ذلك، اخذ جملس الوزراء علمًا 
مشروع  الوزارية  اللجنة  باجناز 
خريطة الطريق للتعيينات االدارية 
جمللس  جلسة  حتدد  ان  على 
الوزراء ملناقشته االسبوع املقبل، 
بعد وضع صياغتها النهائية اليت 
انتهت  قد  تكون  ان  يفرتض 

االسبوع املقبل.
وتناول النقاش يف اجللسة قضية 
وزيري  بني  والكسارات،  املرامل 
الداخلية والبلديات والبيئة، وتقرر 
ان يعقد الوزيران اجتماعا يف وزارة 
الداخلية يوم غد اخلميس من اجل 
التنسيق يف ما خص متابعة عملها 

وفق القوانني والرخص.
واشار رحال يف هذا االطار، اىل 
الوزارة ال تعمد اىل اقفال  »ان 
مرسوم  هناك  بل  الكسارات، 
للمقالع  وطين  وجملس  وقانون 
لقائد  ممثل  وفيه  والكسارات 
الداخلية،  لوزير  وممثل  اجليش 
وهذا  عامني،  مديرين  وتسعة 
اجمللس هو الذي يعطي الرتاخيص 
معينة.  فنية  شروط  من  انطالقا 
واكثر من نصف مالكي الكسارات 
املوضوعة،  الشروط  يستوفون 
التقدم  عن  ميتنعون  ولكنهم 
من  رمبا  تراخيص  على  للحصول 

اجل التوفري املالي«.
وزارة  »أن  على  وشدد 
قمع  عن  املسؤولة  هي  الداخلية 

املخالفات«.
جربان  واملياه  الطاقة  وزير  وكان 
باسيل قد علق على توليد الطاقة 
جيد،  مشروع  بانه  النفايات  من 
وقال: »ان مطمر الناعمة سيحرق 

معه اناسا كثريين«.
عدد  بدا  وفيما  آخر،  جمال  يف 
لكون  مستغربني  الوزراء  من 
االتفاق االمين مصادقًا عليها يف 

حكومتهم ويف جلسة ليست بعيدة 
جملس  ان  علم  فقد  الزمن،  يف 

الوزراء مل يناقش االمر.
بارود  الوزير  اشار  حني  ويف 
لدى وصوله اىل انه ارسل دعوة 
اجلريدة  يف  لنشرها  الناخبني 
غدا  جاهزة  لتكون  الرمسية، 
االنتخابات  ان  اكد  فقد  اخلميس، 
اىل  بالنسبة  مواعيدها  يف  جارية 
من  الثاني  يف  وستبدأ  احلكومة، 

ايار املقبل.
بد  ال  التقين  التمديد  ان  واعترب 
يف  التعديالت  مع  سيسقط  انه 
جملس النواب اذا مل يؤخذ مبشروع 

القانون املقدم من احلكومة.
جواد  حممد  الصحة  وزير  وأشار 
خليفة اىل ان قرار اجراء االنتخابات 
امجاع،  اىل  حيتاج  تأجيلها  أو 
االنتخابات  اجراء  ميكن  ال  »ألنه 
يف جو انقسامي، والتمديد التقين 
لشهرين يعين حتمًا التأجيل لسنة، 
اذ ال ميكن اجراء االنتخابات منتصف 
الصيف أو مع دخول املدارس«.

اجللسة  قبيل  معه  دردشة  ويف 
قال الوزير وائل أبو فاعور »ان 
احلكومة  وضعتها  اليت  اآللية 
حتّسن  أن  شأنها  من  للتعيينات 
واملؤسسات  االدارات  يف  العمل 
تكون  ان  واستبعد  العامة«. 
التعيينات  بني  مقايضة  هناك 
البلدية،  واالنتخابات  واملوازنة 
ينسحب  ان  يستبعد  مل  انه  إال 
هذا  مع  التعاطي  يف  التسهيل 
امللف على امللف اآلخر، »باعتبار 

ان الدنيا أخذ وعطاء«.
وعّلق وزير العدل ابرهيم جنار على 
احلملة على احملكمة الدولية بالقول: 

»يا جبل ما يهّزك ريح«.
أكد  قد  اجلمهورية،  رئيس  وكان 
»ضرورة  اجللسة  مستهل  يف 
احلكومة  التزمته  ما  تنفيذ  متابعة 
معاجلة  جلهة  الوزاري  بيانها  يف 
العمل  واعادة  الضمان،  ملف 
اجلمهورية«،  وسيط  بقانون 
مراسيم  اصدار  بضرورة  مذكرًا 
تطبيقية هلذا القانون كما لقوانني 
أخرى، يفرتض باحلكومة مناقشتها 

يف اجتماعات قريبة.
املعلومات الرمسية

االعالم  وزير  أذاع  اجللسة  وبعد 
الرمسية  املقررات  مرتي  طارق 

اآلتية:
جلسة  الوزراء  جملس  »عقد 
القصر  يف   2010 آذار   30 يف 
اجلمهوري يف بعبدا برئاسة فخامة 
رئيس  ودولة  اجلمهورية  رئيس 
الذين  والوزراء  الوزراء  جملس 
غاب منهم الوزيران حسن منيمنة 

وريا احلسن.
فخامة  عايد  اجللسة  مستهل  يف 
بعيد  اللبنانيني  مجيع  الرئيس 
عن  وحتدث  اجمليد  الفصح 
ما  كل  رغم  لبنان  يف  االستقرار 

السياسية، مشددا  احلياة  تشهده 
العمل  يف  االسراع  ضرورة  على 
يف  جاء  ما  تنفيذ  جلهة  احلكومي 
بعض  وعدد  الوزاري.  البيان 
االمثلة عن االقرتاحات اليت يرتتب 
يف  تناقشها  ان  احلكومة  على 

اجتماعاتها القريبة.
اللجنة  عمل  تقدم يف  اىل  وأشار 
مسألة  درست  اليت  الوزارية 
لرفع  واستعدادها  التعيينات 
اقرتاحها جمللس الوزراء يف جلسة 
الرئيس  فخامة  وذّكر  جدا.  قريبة 
اصدار  تنتظر  اليت  بالقوانني 

املراسيم التطبيقية هلا.
ثم حتدث عن القمة العربية متوقفا 
عند ورقة تسوية اخلالفات العربية 
وعند االهتمام بقضية القدس اليت 
االسرائيلي  االستيطان  يهددها 
أن  شانها  من  اليت  واملساعدات 
هوية  على  احلفاظ  يف  تساهم 
املدينة املقدسة وعروبتها. وأشار 
ايضا اىل ما جاء يف مقررات القمة 
العربية واليت مل تنجز وتعلن بعد، 
ومع  لبنان  مع  التضامن  بند  اىل 
احتالال  تعاني  اليت  العربية  الدول 

لبعض أراضيها.
وحتدث دولة رئيس جملس الوزراء 
الفصح  بعيد  اللبنانيني  فعايد 
أهم  على  اجمللس  واطلع  اجمليد، 
بهدف  لبلغاريا  زيارته  جاء يف  ما 
بني  االقتصادية  العالقات  تعزيز 
الفرص  أهمية  وأكد  البلدين، 
االعمال  رجال  أمام  املتاحة 
بلغاريا،  يف  لالستثمار  اللبنانيني 
الوزراء  رئيس  تأكيد  اىل  وأشار 
البلغاري تضامنه مع لبنان وموقفه 
واملؤيد  االسرائيلي،  التعنت  من 
واىل  الفلسطيين،  الشعب  حلقوق 
رجال  تفعيل جملس  على  االتفاق 
وذكر  اللبناني.  البلغاري  األعمال 
نظريه  دعا  انه  الرئيس  دولة 

البلغاري لزيارة لبنان.
من  عددًا  اجمللس  ناقش  ثم 
البيان  يف  الواردة  القضايا 
الوزاري وتبادل الرأي يف ضرورة 
استعجال العمل يف سبيل حتقيقها 
منها:  عديدة  قضايا  ذكر  وقد 
اطفال الشوارع، مكافحة املخدرات، 
احلكومة االلكرتونية، خدمات احلزم 
على  املواطنني  سالمة  العريضة، 
اوقات  تنظيم  الرئيسية،  الطرق 
على  والرقابة  الشاحنات  سري 
الدفاع  امكانات  تعزيز  محوالتها، 

املدني، اوضاع السجون.
معاجلة  عن  ايضًا  احلديث  وجرى 
االوضاع القائمة يف حي اجلميزة، 
وقرار وزارة السياحة اقفال تسعة 
من النوادي الليلية هناك املخالفة 
للقانون واليت ال تستويف الشروط، 

بعد توجيه االنذار اليها.
اوضاع  عن  احلديث  جرى  كما 
الكسارات غري املرخص هلا، وشدد 
جملس الوزراء على ضرورة حصول 

اجمللس  من  رخص  على  اصحابها 
على  والكسارات  للمقالع  الوطين 

أساس املواصفات والشروط اليت 
حيددها القانون.

والبلديات  الداخلية  وزير  اعلن 
من  يسمع  مل  انه  بارود  زياد 
بري  نبيه  النواب  رئيس جملس 
االنتخابات  تأجيل  على  كالما 
انه  مكررا  واالختيارية،  البلدية 
اهليئات  دعوة  قانونا  ملزم 
نيسان  من  الثاني  قبل  الناخبة 

املقبل.
التينة  عني  يف  بري  استقبل 
صرح  الذي  بارود  االول  امس 
للتشاور  »اللقاء  األثر:  على 
اطلعته  وقد  الرئيس،  دولة  مع 
لالنتخابات  االستعدادات  على 
وطبعا  واالختيارية،  البلدية 
مواكبة اللجان النيابية يف درس 
االنتخابات  هذه  قانون  مشروع 
بني  التعاون  درجة  أكدت  وقد 
احلكومة وجملس النواب يف هذا 
امللف ويف ملفات اخرى. ولكن 
يف هذا امللف حتديدا ال تعارض 
للكرة يف  تناقض وال رمي  وال 
ان  صحيح  االجتاهني.  من  اي 
السلطات،  فصل  مبدأ  هناك 
التعاون  مبدأ  ايضا  ولكن هناك 
افضل  على  قائم  وهو  بينها 
وجملس  احلكومة  بني  صورة 

النواب.
ان  يف  حقها  مارست  احلكومة 
ترسل اىل جملس النواب مشروع 
قانون، ولكنها االن تقوم بواجبها 
ضمن  الناخبة  اهليئات  بدعوة 
القانون.  فرضها  اليت  املهلة 
اطالقا  يلغي  ال  املوضوع  وهذا 
مناقشة  النواب يف  دور جملس 

االصالحات.
للقانون  »تطبيقا  واضاف: 
مشروع  ان  ومبا  حاليا  النافذ 
فانا  مشروعا،  يزال  ال  القانون 
ان  قانونا  فيه  ملزم  موقع  يف 
وقد  الناخبة.  اهليئات  ادعو 
اليوم،  وارسل  القرار  هذا  اعد 
االنتخابية  القوائم  مجدت  بعدما 
»اجلريدة  اىل   2010/3/30 يف 
اقرب  يف  لينشر  الرمسية« 
ينشر  ان  واالرجح  وقت. 
من  الثاني  قبل  اي  اخلميس، 
هذا  ان  علما  املقبل،  نيسان 
لكن  عطلة،  يوم  هو  التاريخ 
انا  اليوم.  تاريخ  القرار سيحمل 
القانون  لست يف صدد خمالفة 

اي  الواجب،  هذا  مارست  لذلك 
دعوة اهليئات الناخبة يف املرحلة 
االوىل للبلديات يف حمافظة جبل 
لبنان اليت ستجرى يف الثاني من 

ايار املقبل«.
اعتماد  يعين  هذا  هل  وسئل 
فأجاب: »ال،  القديم،  القانون 
دعين واضح ان ما قمنا به اليوم 
من  النافذ.  للقانون  تطبيق  هو 
النواب  جملس  دور  الغاء  دون 
وال  االصالحات.  مناقشة  يف 
دور  يلغي  ان  يستطيع  احد 
يسري  دور  وهو  النواب  جملس 
االجرائية  التدابري  موازاة  يف 
اهليئات  بها. ودعوة  نقوم  اليت 
الناخبة ليست خيارا، كان ميكن 
اهليئات  دعوة  عنه.  نعدل  ان 
وال  احلكومة  على  واجب  الناخبة 
وهذا  القانون.  تطبيق  من  مفر 
ليس من قبيل »حشر احد«، 
فقط.  القانون  تطبيق  هو  بل 
لذلك كنت حريصا على ان يكون 
هذا املوضوع بالتشاور مع دولة 
ان  متامًا  يعرف  وهو  الرئيس 
اما  حبتة.  اجرائية  املسألة  هذه 
املسألة االخرى املرتبطة مبشروع 
القانون، فال تزال قيد البحث يف 
اللجان. ودولة الرئيس بري دعا 
وهيئة  ومقرريها  اللجان  رؤساء 
مكتب اجمللس اىل االجتماع غدا. 
االمور  ان  يؤكد  هذا  وبالتالي 
صحيح  بشكل  تسري  دستوريا 

.»)...(
رئيس  اختذ  الداخلية  دور  وعن 
بتأجيل  قرارا  النواب  جملس 
االنتخابات، قال: »ال، الرئيس 

بري مل يطرح التأجيل«.
اىل  يستمع  ان  بعد  له:  وقيل 
اجمللس  »طبعا  اجاب:  اللجان 
اجمللس  وادارة  نفسه  سيد 
اساسي  بشكل  تعود  واجللسات 
اىل دولة الرئيس، وكي يتحول 
تأجيال ما او متديدا ما للمجالس 
من  اكثر  اىل  حيتاج  البلدية، 
وهذا  قانون  اىل  حيتاج  ذلك، 
سيبادر  من  معرفة  اىل  حيتاج 
مل  ولكن  القانون،  اقرتاح  اىل 
كالما  الرئيس  دولة  من  امسع 
املرحلة  هذه  يف  التأجيل  على 

.»)...(

أرسل قرار دعوة اهليئات إىل »اجلريدة الرمسية«

بارود قابل بري: مل أمسع منه كالماً على تأجيل 
االنتخابات يف هذه املرحلة

احلريري يف الرابية لياًل
الرئيس سعد  الوزراء مساء أمس االول، زار  انتهاء جلسة جملس  اثر 
احلريري رئيس »تكتل االصالح والتغيري« النائب العماد ميشال عون 
يف منزله يف الرابية يرافقه مدير مكتبه نادر احلريري، حيث جرى البحث 

يف األوضاع العامة يف حضور وزير الطاقة جربان باسيل.
وأعقب ذلك مأدبة عشاء.
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سعد  الوزراء  رئيس  عرض 
احلريري يف السرايا أمس االول 
مع  املعاون السياسي لرئيس 
جملس النواب النائب علي حسن 
خليل االوضاع العامة »من كل 
جوانبها وكل ما يتعلق بشؤون 
البلد«، كما أوضح على األثر 
خليل الذي رفض اعطاء »اي 

تفصيل حول اللقاء«.
البلدية  االنتخابات  مصري  وعن 
اىل  ذاهب  املوضوع  أن  وهل 
التأجيل ملدة سنة؟ رّد بأن هذا 
الكالم »غري صحيح ومل يطرحه 
أحد«، نفيًا ان يكون بري طلب 
املواضيع  كل  على  االتفاق 
اىل  وأشار  واحدة.  ضمن سلة 
تتعلق  نظر  وجهة  »لدينا  ان 
البلد،  يف  العامة  باالصالحات 
ولكن ليس لدينا صيغة حمددة 
مطروحة ال للتأجيل  وال لغريه. 
حنن لسنا مسؤولني عن فكرة 
»هناك  وأضاف:  التأجيل«. 
)امس( يف جملس  غدًا  نقاش 
النواب حتى نرى اي مسار جيب 

ان يأخذه النقاش«.
وعن املسار الظاهر حتى االن، 
النقاش  »استمرار  قال: 
املطروحة.  االصالحات  حول 
املوضوعان منفصالن، مسؤولية 
بالتزام  ودورها  احلكومة 
والدعوة،  النافذة  بالقوانني 
الذي  النواب  جملس  وعمل 
الطبيعي  الوقت  بعد  يتخط  مل 

احلريري رأس اجتمـاع جلنـة التعيينـات وعّزى بوتني

فنيش: انتهينا وسنرفع الصيغة اىل جملس الوزراء
احملدد له. ما زلنا نتحدث عن 

15 يومًا من العمل«.
ثم التقى احلريري وزير شؤون 
املهجرين أكرم شهيب وعرض 
وموضوع  املهجرين  ملف  معه 
النفايات الصلبة املطروح على 
مساء  الوزراء  جملس  جلسة 

)امس االول(.
منى  السيدة  استقبل  كما 
اجلديد  بنني  فسفري  اهلراوي، 
تسلمه  ملناسبة  وابي  داودا 

مهامه يف لبنان.
والتقى وفدًا من »شركة مركز 
سلطان تي اس سي« برئاسة 
التنفيذي للشركة يف  الرئيس 
الشرق األوسط عبد السالم بدير 
شكرنا  األثر:  على  قال  الذي 
الرئيس احلريري على تشجيعه 
لبنان،  يف  اخلارجي  لالستثمار 
املستثمرين  أكرب  من  وحنن 
نستثمر  اذ  هنا،  الكويتيني 
دوالر  مليون   200 حنو  بقيمة 
يف خمتلف اجملاالت، والرئيس 
متجر  افتتاح  سريعى  احلريري 
املقبل  نيسان   6 يف  لنا  كبري 
يف اسواق بريوت وسيكون من 

اكرب املتاجر يف لبنان«.
هيئة  رئيس  استقبل  كذلك 
التفتيش املركزي جورج عواد.

احلريري  رأس  الظهر  وبعد 
املكلفة  الوزارية  للجنة  اجتماعًا 
يف  للتعيينات  آلية  وضع 
العامة،  واملؤسسات  االدارة 

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

2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010الخميس 

الوزراء:  اللجنة  اعضاء  حضره 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
الياس  الوطين  الدفاع  وزير 
وائل  اوغاسبيان،  جان  املر، 
ابو فاعور، حممد فنيش، جربان 
الرئيس  ومستشار  باسيل، 
احلريري منذر اخلطيب وانطوان 
شقري املكلف فرع االمانة العامة 

يف رئاسة اجلمهورية.
فنيش:  أعلن  االجتماع  بعد 
ما  صياغة  وستتم  »انتهينا 
اتفقنا عليه لرفعه اىل الرئيس 
على  لوضعه  متهيدا  احلريري 
املقبلة  اجللسة  اعمال  جدول 
متت  وقد  الوزراء،  جمللس 
مراعاة املبادئ جلهة حق الوزير 
الوزراء  وجملس  باالقرتاح 
واعتماد  الرقابة  أجهزة  ودور 
والكفاءة،  اجلدارة  قواعد 
للمّرة  انه  القول  واستطيع 
اآللية  هذه  تطبيق  عند  األوىل 
ستتيح اجملال ملراعاة الدستور 
اجلدارة  وقواعد  والقانون 
نظامنا  عمل  وآليات  والكفاءة 

السياسي«.
عالقة  ال  »اآللية  ان:  وأكد 
اليت  والطريقة  باالحزاب،  هلا 
باالنتماء  هلا  عالقة  ال  اعتمدت 
سواء  للموظف  السياسي 
من  او  املالك  داخل  من  كان 
اىل  ينتمي  كان  فاذا  خارجه، 
مواصفات  لديه  وليست  حزب 
والكفاءة املطلوبة او يف ملفه 

عداد  يكون يف  لن  شائبة  اي 
املؤهلني لالختيار، واذا كان ال 
فيه  وتتوافر  حزب  اىل  ينتمي 
فسيكون  والشروط  الصفات 

من ضمن املؤهلني«.
الوزير  صالحيات  وعن 
حمسوم  األمر  »هذا  قال: 

بالدستور«.
مرجحة  زمنية  فرتة  من  وهل 

مللء الشواغر؟
اللجنة  انهت  »اليوم  أجاب: 
هناك  وستكون  كبرية  خطوة 
الوزراء  جملس  يف  مناقشة 
الوزراء  رأي  اىل  وسنستمع 
اآلخرين، وبعد اقرارها ال ميكن 
ان ندخل يف تواريخ الن اآللية 
تتطلب ملفات واعالنًا، وهناك 
من سيعينون من داخل املالك 
ومن خارجه، املهم ان نبدأ وفقا 

للضوابط اليت  ذكرتها«.
هاتفيًا  اتصااًل  احلريري  وأجرى 
الروسي  الوزراء  برئيس 
عن  خالله  عرب  بوتني،  فالدميري 
للتفجريات  الشديد  استنكاره 
استهدفت  اليت  اإلرهابية 
موسكو اول من أمس. وأكد أن 
مسؤولية  اإلرهاب  »مكافحة 
مجيع  عاتق  على  تقع  مشرتكة 
ألن  استثناء،  دون  من  الدول 
على  يقتصر  ال  اإلرهاب  خطر 
وقدم  أخرى«.  دون  دولة 
بوتني  إىل  احلارة«  »تعازيه 

واىل أسر ضحايا التفجريات.

واصلت جلنة االعالم واالتصاالت 
مع  االمين  االتفاق  مناقشة 
وحتدث  املتحدة،  الواليات 
رئيسها النائب حسن فضل اهلل 
عن دور لكل من رؤساء اجلمهورية 
وجملسي النواب والوزراء، »اذا 
الدستور  االتفاق ميس  ان  تبني 
والقوانني اللبنانية«، مؤكدا ان 
»اللجنة سرتفع خالصة النقاش 
نبيه  النواب  جملس  رئيس  اىل 
املناسب،  االجراء  ليتخذ  بري 
على  مثال  االتفاق  حييل  كأن 
ان  او  للمجلس  العامة  اهليئة 
حتقيق  جلنة  تشكيل  اىل  يدعو 
ملزمة  توصية  اصدار  او  نيابية 

للحكومة«.
عقدت اللجنة جلسة امس برئاسة 
وزيري  حضور  ويف  اهلل،  فضل 
الداخلية واالتصاالت زياد بارود 
وشربل حناس، والنواب واملدير 
العام لقوى االمن الداخلي اللواء 

اشرف ريفي.
اآلراء  تباينت  النقاش،  وخالل 
حول  وخصوصا  واملواقف، 
بالتصنيف  املتعلقة  البنود 
االرهابي. واشار فضل اهلل اىل 
ان »التقرير الفين سيعرض يف 
اجللسة املقبلة على جلنة االعالم 
فإن  طلبها،  على  وبناء  ألنه 
الفنية املكلفة من وزارة  اللجنة 
االتصاالت، ستحصر مهمتها يف 
فقط،  الفنية  باجلوانب  تقريرها 
يف  التقرير  هذا  وسنناقش 

اجللسة االسبوع املقبل«.
القانونية  االجراءات  وعن 
ستتخذها  اليت  والقضائية 
نسب  ما  حيال  الداخلية  وزارة 
للواء  سياسية  تصرحيات  من 
هذا  »ناقشنا  قال:  ريفي، 
الداخلية  وزير  ووعد  املوضوع، 
النهائي  اجلواب  لنا  يقدم  بأن 
اليت ستتخذ يف  االجراءات  حول 
اجللسة املقبلة، وحنن حنتاج اىل 
بعض الوقت إلنهاء هذا النقاش 
اجللسة  يف  نتمكن  ان  ونتمنى 
النقاش  هذا  اختتام  من  املقبلة 
ترتأيه  الذي  املوقف  الختاذ 

اللجنة«.
النواب  ان »بعض  اىل  ولفت 
ألنه  االتفاق  الغاء  طلبوا 
االشكاالت  من  الكثري  حيمل 
على  واملخالفات  وااللتباسات 
املستويني الدستوري والقانوني 

فيما  املضمون،  مستوى  وعلى 
ارتأى آخرون عرض هذا االتفاق 
جمددا على جملس الوزراء إلبداء 
ال  زمالء  وهناك  فيه،  الرأي 
لذلك،  فيه،  شوائب  اي  يرون 
يف  موحد  موقف  هناك  يكن  مل 
املقاربة  حيال  اللجنة  نقاشات 
ورمبا  والقانونية،  الدستورية 
كي  نهائي  نقاش  اىل  حنتاج 
فيها  ما  وادنى  بتوصية،  خنرج 
الوزراء  جملس  يعيد  ان  هو 
النظر يف االتفاق، اال ان املهم 
اللجنة  داخل  اتفاقا  هناك  ان 
النقاش  خالصة  نرفع  ان  على 
على  ليبين  بري  الرئيس  اىل 
االجراء  ويتخذ  مقتضاه،  الشيء 
املناسب، كأن حييل االتفاق مثال 
او  للمجلس  العامة  اهليئة  على 
ان يدعو اىل تشكيل جلنة حتقيق 
ملزمة  توصية  اصدار  او  نيابية 

للحكومة«.
»ال  قال:  سؤال،  على  وردا 
به  تقوم  عما  معطيات  منلك 
الفنية املكلفة من وزارة  اللجنة 
نعرف  ال  اننا  حتى  االتصاالت، 
من هم اعضاؤها، وعندما يصل 
التقرير اىل جلنتنا سنناقشه«.

االمين  »االتفاق  واضاف: 
يف  اللبنانية  احلكومة  وقعته 
موضوع  اناقش  ولن  ما،  زمن 
ليس  ألنه  يومها  احلكومة 
موضوعنا، فتلك احلكومة بطريقة 
التصنيف  بهذا  تقبل  بأخرى  او 
يرفضه  امر  وهذا  االرهابي، 
مجيع اللبنانيني، ونعترب ان هذا 
االمر خطري وحساس وحيتاج اىل 
موقف حاسم ودقيق من احلكومة 

اللبنانية«.
هناك  كانت  »إذا  وختم: 
هذا  إلخراج  وطنية  مصلحة 
املوضوع من السجال فال بد من 
ودستورية  قانونية  خطوة  اختاذ 
تعاجل ما يعتربه الكثريون خروجًا 
النواب  جملس  الدستور.  عن 
ميكن ان يقوم خبطوة عرب اهليئة 
الوحدة  حكومة  وهناك  العامة، 
على  أيضًا  قادرة  اآلن  الوطنية 
القيام خبطوة، وميكن ان تصدر 
جلنة االعالم واالتصاالت توصية 
لن  اللجنة.  نقاشات  نهاية  يف 
الفنية  اللجنة  تقرير  استبق 
للجنة  ملكًا  األمر  هذا  وسيكون 

اإلعالم واالتصاالت«.

جلنة اإلعالم واصلت درس االتفاق األمين
فضل اهلل: سنرفع خالصة النقاش إىل بري

»الوفاء  كتلة  عضو  زار 
فياض  علي  النائب  للمقاومة« 
خليفة  جواد  حممد  الصحة  وزير 
ختص  صحية  شؤونا  وعرضا 
وحاصبيا.  مرجعيون  منطقة 
مع  مشرتكة  بزيارة  قام  كذلك 
وزير  اىل  هاشم  قاسم  النائب 
العريضي  غازي  العامة  االشغال 
ضرورة  على  التأكيد  »وجرى 
 – كفررمان  اوتوسرتاد  ايالء 
الذي  الكايف  االهتمام  مرجعيون 
يستلزم اقراره يف موازنة 2010 
ملا له من اهمية قصوى لوصل 
الغربي  بالبقاع  النبطية  حمافظة 

حاصبيا«. عرب مرجعيون – 
وادىل فياض بتصريح جاء فيه: 
باتت  ما  حد  اىل  »الصورة 
واضحة. ان عقد االنتخابات يف 
وفق  اجراؤها  يستدعي  وقتها 
دون  من  اي  احلالي  القانون 
تقنيًا  تأجيلها  او  اصالحات، 
اعتماد  على  حريصني  كنا  اذا 
وختدم  معنى  ذات  اصالحات 
والتمثيلية  االمنائية  الوظائف 

للبلديات«.
ورأى ان »االرباك الذي عاشته 
للمشروع  نقاشها  يف  اللجان 
سببه اغراق املشروع يف االصل 
االصالحات  من  زائدة  جبرعة 
اليت ال طائل منها واليت زادته 

تعقيدا«.
الكتلة  عضو  وصف  جهته،  من 
قمة  املوسوي  حسني  النائب 
عن  التخلي  »قمة  بانها  سرت 
وقضايا  الفلسطينية  القضية 
االمة املصريية الن بعض الزعماء 
ادارة  اىل  امورهم  لّزموا  العرب 

اوباما يف البيت االبيض«.

كرامي زار »مجعية املشاريع«:
ال جيوز لفلفة قضية دار الفتوى

زار الرئيس عمر كرامي أمس االول مقر »مجعية املشاريع اخلريية 
حسام  الشيخ  رئيسها  والتقى  حيدر،  ابي  برج  يف  االسالمية« 

قراقرية والنائب السابق عدنان طرابلسي.
الداخلية  تناول »أوضاعنا  البحث  بأن  اللقاء:  بعد  كرامي  وصرح 
والعربية، وكانت وجهات النظر متطابقة ومتوافقة يف كل األمور، 
االقليمي، وحنن ومجعية  الداخلي يتداخل مع  الوضع  ان  وخصوصًا 
املشاريع يف خط وطين واحد واملبادئ واألهداف واحدة، ونرجو ان 
تكون األيام املقبلة قد علمت اجلميع ان مصلحة لبنان جيب تكون 

فوق اجلميع«.
واشار اىل ان »العالقة مع الشقيقة سوريا هي عالقة حتمية وجيب 
ن تكون عالقة اخوة وصداقة وتبادل املصاحل، وان يكون هذا عن 

اقتناع وليس عن خوف او جنب او مصلحة«.
هذا  يف  حتدثنا  »لقد  فأجاب:  الفتوى،  دار  موضوع  عن  وسئل 
على  جيوز  ال  انه  اليوم  ونؤكد  أعلنا  البداية  منذ  وحنن  املوضوع، 
الرفيع  الديين  املقام  وملصلحة  السنية  الطائفة  وملصلحة  االطالق 
فوق كل مصلحة وكل  الطائفة  القضية، فمصلحة  تلفلف هذه  ان 

اعتبار«.

فياض أثار مع خليفة والعريضي 
مطالب ختص مرجعيون وحاصبيا
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التغيري  تكتل  رئيس  أكد 
عون  ميشال  العماد  واإلصالح 
للتكتل  األسبوعي  االجتماع  إثر 
إجراء  معارضته  الرابية  يف 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
لكنه  اإلصالحات،  دون  من 
شدد يف الوقت عينه على عدم 
مقاطعتها، داعيًا ناشطي التيار 
جيدًا  التحضري  إىل  احلر  الوطين 
االنتخابات  جتربة  تتكرر  ال  حتى 
الفرعية يف املنت الشمالي عام 
يف  التيار  خاضها  حيت   2007
اليومني األخريين بسبب احلديث 

عن تأجيلها.
فقال: »نستنكر أواًل ما حصل 
يف القدس يوم عيد الشعانني 
طالت  اليت  واالعتقاالت 
املصلني، ومنهم الوزير السابق 
ممثل  كان  الذي  زكي  عباس 
يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
لغاية  معتقاًل  يزال  وال  لبنان، 
ماذا  أعرف  وال  اليوم  صباح 

حصل من جديد.
نستنكر هذا اإلعتقال، ونستنكر 
املقدسة  األماكن  تدنيس 
املسيحية، وأن يدخلوا ويوقفوا 
الناس داخل الكنيسة. ويبدو أن 
أماكن  جتعل  أن  تريد  اسرائيل 
واملسيحية  اإلسالمية  العبادة 
تصبح  وهكذا  أثرية،  أماكن 
أردنا  إذا  أي  سياحية.  مرافق 
األماكن  هذه  ونشاهد  حنّج  أن 
دخول  رسم  ندفع  أن  فعلينا 
مقّدسة  أمكنة  تعود  وال  اليها، 
ميكن أن ندخلها للصالة، تصبح 

فقط للزيارة السياحية.
مل نَر حتى اآلن تصرفًا أوقح من 
داخل  الناس  يصلي  أن  هذا، 
أو  ويطردونهم،  األمكنة  هذه 
كما حصل يف املسجد األقصى 
من  والشباب  الناس  مينعوا  أن 

الدخول اىل الصالة.
يتعّرض  العامل  يف  بلدًا  أَر  مل 
بقدر  الدينية  للمعتقدات 
اإلسرائيلني. يعتدون بالسخرية 
وعنصريون،  عرقّيون  وهم 
ويّدعون أنهم وّقعوا على شرعة 
حقوق اإلنسان. هذه أكرب كذبة 

يف العامل.
وبالعودة اىل قضية اإلنتخابات 
البلدية، يبدو أن وزير الداخلية 
دعا اىل اإلنتخابات اعتباًرا من 2 

أيار، وغًدا هناك جلسة.
لذلك أقول اليوم للناخبني ولكل 
السياسي  احلقل  الناشطني يف 
أن اإلنتخابات يف 2 أيار، ألنهم 
حرقوا كل املهل حتى ال حيصل 
البحث  أنه  وأعتقد  اإلصالح. 
 ، استمّر  لو  املوضوع  هذا  يف 
املخادعة،  من  نوعًا  فسيكون 
غري  والناس  االستحقاق  ليصل 

مستعدين وغري جاهزين.
من  سّلة  عن  أيًضا  مسعنا 
مبا  عليها  سُيّتفق  املواضيع 
وقيل  اإلنتخابات،  تأجيل  فيها 
إن هناك نائبًا من تكتل التغيري 
واإلصالح على علم بهذه السّلة. 
إشاعات.. »ال يف  كلها  هذه 
سّل وال يف سّلة وال يف كيس 

وال يف علبة عنا«.
ال خرب لدينا عن هذا املوضوع، 
من  له  أساس  ال  لنا  وبالنسبة 
الصحة، وهو ليس اال إشاعات.

اليوم أيًضا مسعنا تصرحًيا يقول 
اإلنتخابات،  يف  نسبية  ال  إن 
من  املوقف  صدر  املرة  وهذه 
النسبية.  سقطت  بكركي:  منرب 
عن  النظر  وبصرف  النسبية، 
قدرتها على تأمني صحة التمثيل 
مبدأ  فهي  غريها،  من  أكثر 
إصالحي أساسي يف اإلنتخابات 
ألنه  خاصة.  بصورة  البلدية 
هناك  النيابية،  اإلنتخابات  يف 
يفوزون،  والناس  عدة  دوائر 
موالون.  آخرون  أو  معارضون 
على  أكثرية  هناك  النهاية  يف 
مستوى الشعب، ميكن أن نكّون 
ومواالة.  معارضة  اجمللس  يف 
أما يف البلدية فال يوجد معارضة 
وتصبح  الالئحة  تفوز  ومواالة. 
الداخل،  دون مراقبة ذاتية من 
بينما النسبية تسمح ملن يكون 
ألن  منضبًطا  يكون  أن  أكثرية 
هناك ناس تراقب عمله. وهذا 
فاملراقبة  يساعده،  الشيء 
السلوك.  يف  اإلحنراف  توقف 
ميكن  أيًضا،  أقلية  كان  وإذا 
ويساهم يف  ويراقب  يطّلع  أن 

األداء الصحيح للبلدية.
يف كلتا احلالتني النسبية لصاحل 
اجلميع، لصاحل الشعب اللبناني 
 9 من  بلدية  أكان  كان،  أينما 
 ،24 من  أو   12 من  أو  أعضاء 

وخالف ذلك، خيدعون الناس.
تفكك  أنها  يقول  من  مثاًل، 
الكبرية  العائلة  هل  العائالت. 
تضيع أصواتها يف النسبية؟ هي 
تربح يف النسبية كما تربح بأي 
قانون آخر، ولكن بدل أن تربح 
15 على 15 تربح 9 على 15 أو 8 
على 15 أو 12 على 15... ولكن 
يف اإلنتخابات هناك دائًما رابح 

وخاسر، واألكثر عدًدا سريبح.
الناس  فإًذا ملاذا ال يصارحون 
يريدون  ال  ملاذا  ويقولون 
ميزان  امليزان،  ألن  النسبية؟ 
مائاًل  يزال  ال  اجلوي  الضغط 
اىل  بعد  ميل  ومل  الفساد  اىل 

اإلصالح.
املادة  هذه  يعارضون  لذلك 

ويعارضون النسبية.
يعرفوا  لن  إنهم  أيًضا  وقالوا 
األصوات،  احتساب  كيفية 
العملية ليست صعبة هي سهلة 
املرحلة  يف  وتلميذ  كثرًيا، 
حيسبها  كيف  يعرف  االبتدائية 

وهي ليست صعبة أبًدا.
يهربون  الذي  الثاني  االصالح 
منه هو ورقة اإلقرتاع املّوحدة، 
بالشكل  القدمية  الالئحة  ألن 
الذي ينّظمونها ويرّتبونها، ويف 
ترتيب  هناك  يكون  مرة  كل 

معنّي، هي مبثابة ايصال.
البلديات هذا األمر أسهل  ويف 
ألن هذه هي الورقة اليت يقبض 

على أساسها.
املوّحدة  اجلديدة  الورقة  إًذا، 
عليها  يقبض  أن  ألحد  ميكن  ال 
انتخب  من  ختفي  بالفعل  ألنها 
مع ومن انتخب ضد، وهذا هو 
هذه  يريدون  ال  إلغائها،  سبب 
الورقة  أي  اإلصالحية  الورقة 

املوّحدة لإلنتخابات.
نعود اىل موضوع طرحته األسبوع 
املاضي وأريد أن أذّكر به. لقد 
حتدثت عن مصاردة أمالك دير 

امليزان يف لبنان ال يزال مييل اىل الفساد ولذلك يرفضون اإلصالحات
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مار الياس الراس. وأنا مل أسم 
أّن  سؤااًل،  طرحت  فقط  أحًدا، 
هناك حكمًا قضائيًا منذ 13 سنة 
مل ينّفذ. من املسؤول؟ هل قوى 
األمن أو اإلدارة أو القضاء؟ هذا 

كان جممل احلديث.
ينربي أحدهم وجييب ويقول أن 
ال عالقة له باملوضوع، ولكنه مع 
ذلك أخذ صفة الرد بإسم هذه 
األمن،  وقوى  والقضاء  اإلدارة 
وال أعرف من كّلفه بالرّد، ولكن 
بالتأكيد ال حيق له أن يرّد، فال 
مل  حبيث  باإلسم  ال  له  عالقة 
ُوّجه  السؤال  وال  امسه،  اذكر 

اليه.
مهما كان مستوى حديثه، أكان 
موضوع  فهذا  ال  أو  عليه  يرّد 
آخر، ولكن أنا ال عالقة لي معه. 
واآلن  األمن،  قوى  مع  عالقيت 
بالتتابع بعد أن نشرح املخالفات 
املوّجه  السؤال  حصلت.  اليت 
ولقوى  لإلدارة  للقضاء،  بعده 

األمن.
كلنا نعرف أن هناك ما يسمونه 
»اجلرم املشهود«، وكل من 
رجال  وخصوًصا  صالحية  عنده 
األمن عليهم أن يوقفوا ما يضبط 

باجلرم املشهود مباشرة،
هناك جرم مشهود متمادي على 

مدى سنوات وله أوجه عدة.
أواًل مصادرة أرض ووضع اليد 
قانوني  مسّوغ  ال  ثانًيا  عليها. 
معمل  عليه  وأٌُنشىء  لإلجيار، 
وهو  األوىل  الفئة  من  يصّنف 

صناعي ومن دون ترخيص.
فإذًا ال ترخيص، ال اجيار، أقيم 
األوىل  الفئة  من  يصّنف  معمل 
على أرض سكنية سياحية. حتى 
كان  ولو  اجيار  معه  كان  ولو 
ميلك األرض وأًيا كان الشخص، 

ال حيق له أن ُينشىء املعمل.
ثالث  من  املرّكبة  املخالفة 
جرم  هي  أساسية،  خمالفات 
نرى  أن  نريد  ومتماٍد.  مشهود 
ومن ميكن  عنها؟  املسؤول  من 
املسؤول  يكون  يقمعها  أن 

عنها.
أواًل خمفر الذوق، فجعيتا تابعة 
ملخفر الذوق. املخفر مسؤول. ثم 
آمر فصيلته مسؤول، فالفصيلة 
عدة  وهناك  املخفر  من  أكرب 
جونيه  السرية يف  قائد  خمافر. 
مسؤول. قائد املنطقة مسؤول. 

قائد الدرك مسؤول.
هذه السلسلة األمنية املسؤولة 
وإذا  املخالفة.  هذه  قمع  عن 
وإذا  فمصيبة،  يعرفونها  كانوا 
ألنه  أكرب  فمصيبة  يعرفوها  مل 
منذ  الصحف  يف  عنها  ُيكتب 

سنوات.
عندما  يالحقون  كيف  نعرف 
البناء  خمالفات  بعض  يريدون 
عادة  تكون  واليت  البسيطة 
الرخصة  ختالف  ولكنها  مرخصة 
فيوقفون  سنتيمرات  ببضعة 

أصحابها عن العمل..
هناك بلدية، وهي أيًضا تعرف. 
واملسؤول  إدارة،  وهناك 
األول هو قائم مقام كسروان. 
جبل  حمافظ  الثاني  املسؤول 
يلتقيان  واإلثنان  لبنان. 
السلطة  الداخلية،  وزير  عند 

السياسية.
ونعود اىل احللقة اليت يعتربونها 
القضاء  القضاء.  وهي  مستقّلة 
على علم، فالقاضي األول قام 
بواجباته. ملاذا مل ينّفذ احلكم؟ 
مل  ملاذا  التنفيذ،  دائرة  هناك 

ينّفذ احلكم؟
ال  واآلن  سينّفذ،  احلكم  مبدئًيا 
أن  سلطة  املخفر  لرئيس  يزال 
يقفل املعمل شخصًيا. هو ليس 
حباجة ال لقرار قاضي وال وزير 

وال أي أحد.
على  مشهودة  خمالفة  هذه 
أرض، فيها وضع يد، ال فيها 
شيء.  وال  اجيار  وال  ترخيص 
يوقفها  أن  مقام ميكن  والقائم 
الداخلية  ووزير  أيًضا  واحملافظ 
يوقفها  أن  ممكن  قاضي  وأي 

دون حتقيق.
اىل  حيتاج  ال  املشهود  فاجلرم 
حتقيق، فليوقفوا استمرار اجلرم 

وبعدها يبحثون يف احلقوق.
كسروان  عن  نائبًا  بصفيت  أنا 
يف  ورفعتها  الشكوى،  تلقيت 
أن  أساس  على  السابقة  املرة 
الشتائم،  فأخذنا  جواًبا.  آخذ 
هذه  ففي  مشكلة،  ال  ولكن 
الشتائم  هذه  املهرتئة  الدولة 
أومسة على صدر كل من يفّتش 

عن اإلصالح«.
أسئلة  على  أجاب  ثّم 

الصحافيني.
س: هناك الكثري من األقاويل 
التصرحيات  بعض  وحّتى 
تقين  تأجيل  عن  تتحّدث  اليت 
لإلنتخابات البلدية بانتظار مترير 
البعض  املقابل  ويف  اإلصالح، 
يتخّوف من الدخول يف التأجيل 
الوقت  لتمرير  فقط  يكون  إذ 
القانون  على  األمور  لتعود 
الوقت  يف  هي  كما  القديم 

الراهن؟
ج: أنا أدعو الّناخبني واملرّشحني 
وأاّل  اإلنتخابات  حتضري  إىل 
ّتسويف.  هناك  أحدًا،  ينتظروا 
عما  سؤااًل  فرتة  منذ  طرحت 

سيحصل على صعيد اإلنتخابات، 
ومن حينها حتى اآلن، وقد بدأنا 
شهر  قبل  النهائية  املرحلة  يف 
من اإلنتخابات، ومل يأِت اجلواب 

بعد.
ال أرى أّن هذه احلكومة أو هذا 
بالفعل،  مسؤولون  الربملان 
أي  مبسؤولني  هنا  وأعين 
املسؤولية،  يتحّملون  أشخاص 
مرروه  الذي  الوقت  كّل  ألّن 
هلذه  إليصالنا  كان  سدًى 
مهما  بأحد  أثق  ال  وأنا  الّنهاية، 
الكالم.  كان  ومهما  الوعد  كان 
وما أطلبه غدًا هو أن يتّم طرح 
هذا القانون على اهليئة العاّمة، 
النواب  جملس  سريعًا  فيبحثه 
أو  يقّره  فإّما  عليه،  ويصّوت 
يسقطه. ولكن من غري املقبول 
اجلدل يف هذا املوضوع إطالقًا. 
يقبلون  فإّما  واحدة،  جلسة  يف 
به أو يرفضونه. ولكن أن نقبل 
انتهت  وقد  آخر  بتأجيل  اآلن 
مهلة اللجان منذ حوالي العشرة 
يف  حبثه  مّت  الذي  فما  أيام، 
انتهاء  عقبت  اليت  أيام  العشرة 
ندرس  أن  نستطيع  املهلة؟ 
أّيام،  عشرة  يف  قوانني  عشرة 
يتّم عقد جلستني  أن  كما جيوز 
يف أسبوع واحد. وكّل ما حصل 
يدّل على عدم اجلدّية، و«ميزان 
الطقس اجلّوي« مائل إىل عدم 

اإلصالح .
إلستجوابات  تنظر  كيف  س: 
يتّم  اليّت  اهلل  حزب  من  عناصر 
للمحكمة  بالنسبة  عنها  التحّدث 
 7 أمام  أّننا  ُيقال  وما  الدولّية 

أّيار سياسي جديد؟
حيّبون  اّنهم  تعرفون  ج: 
أّن  شّك  كثريًا.ال  الّتأويالت 
وجه  كبريًا يف  هناك »ندبًا« 
يستطيع  ال  الدولّية،  احملكمة 
وهذا  إزالته،  جتميل  طبيب  أي 
الندب يأتي نتيجة توقيف أربعة 
ضّباط ليخرجوا بعد اربع سنوات 
من  واألسوأ  أبرياء،  السجن  من 
ذلك أّنها أعلنت عدم مسؤولّيتها 
على  الذين  الزور  شهود  عن 
إىل  أّدى  موقفًا  بنت  أساسهم 
األربعة.  الضباط  هؤالء  سجن 
هلذه  ثقته  الشعب  يعطي  قد 
ولكن  عنها،  حيجبها  أو  احملكمة 
تكون  ان  خيشى  الشعب  بات 
على  قائمة  اإلستجوابات  قّصة 
على  وليس  سياسي  مستوًى 
علينا  ولكن، حنن  آخر.  مستوًى 
جدّية  مدى  لنعرف  نراقب  ان 
يستطيع  ومن  املوضوع  هذا 
واضح  بشكٍل  عنه  يفيدنا  ان 
العالقة،  أصحاب  هم  وصريح 
الّسيد  اهلل. وقد قال  أي حزب 
يف  سيتكّلم  أّنه  نصراهلل  حسن 
ما  سنرى  وعندها  املوضع  هذا 
هي املواقف احلقيقّية من دون 
التكّهن بـ 7 أّيار سياسي وما إىل 
هذا  ولكن  أعلم،  لست  هنالك، 
ملّدة  »نام«  اّلذي  املوضوع 
اآلن،  واستفاق  سنوات  مخس 
وال يزال هناك الكثري من الّناس 
الّتوقيف  قيد  يزالون  ال  الذين 
حّتى  الّتحقيق  يف  يظهروا  ومل 
بفريق  املعروفون  وهم  اآلن، 
زالوا  فما  شخصًا  عشر  الثالثة 
مّت  إن  معلومًا  وليس  موقوفني 

الكثري  أم ال. هناك  استجوابهم 
الّتحقيق  هذا  يف  القضايا  من 
وال نستطيع الغوص بها. وجيب 
موقف  األوىل  بالدرجة  نرى  أن 

املعنيني يف هذا املوضوع.
كالم  على  توافق  هل  س: 
قد  الّدولّية  احملكمة  أّن  البعض 
قد  ومل  البلد،  يف  فتنًة  حُتدث 

حتدث فتنة؟
ج: ألّني رأيت طريقة تصّرفها. 
حول  الشكوك  إثارة  فبمجّرد 
أناس، يكثر الكالم بني الشعب، 
وتقع  التحديات  تكثر  وبالتالي 

املشاكل.
اإلنتخابات  أّن  ُيقّر  مل  إن  س: 
من  الثاني  يف  ستتّم  البلدّية 
تكّتل  موقف  سيكون  ما  أّيار، 

التغيري واإلصالح؟
ج: سبق وأخذنا موقفًا من هذا 
على  وافقنا  فقد  املوضوع. 
لكي  مناقشة  دون  من  القانون 
نسمح  ولكي  املهل،  خنتصر 
اإلنتخابات.  بتحضري  للشعب 
بدون  لإلنتخابات  معارض  أنا 
أقّرت  إن  ولكن  إصالحات، 
فهذا  اإلنتخابات  إجراء  األكثرّية 
لن  سأقاطع.  أّنين  يعين  ال 
أقاطع، ولذلك أطلب من الناس 
وأاّل  لإلنتخابات  يتحّضروا  أن 
العام  يف  حصل  كما  ينتظروا 
كان  إن  نعلم  نكن  فلم   ،2007
ال،  أم  لإلنتخابات  تأجيل  هناك 
األحد  يوم  اإلنتخابات  وكانت 
يوم  باملعركة  وبدأنا  حينها، 
اجلمعة، وال نريد أن نعيد الكّرة. 
حلول  قبل  شهر  لدينا  اآلن 
الوقت  أّن  وأعتقد  اإلنتخابات 

كاٍف.
كانت  احلكومة  تأليف  بعد  س: 
انفتاح،  أجواء  مرتاحة،  األجواء 
وبدأ الّناس بالتحاور فيما بينهم 
فعدنا  اليوم  أّما  فأكثر،  أكثر 
تشاؤمّية،  أكثر  أجواًء  لنشهد 
السّيما يف اخلطاب يوم السبت 
خالل اإلحتفال بذكرى حّل القوات 
اللبنانّية، فكانت األجواء ضبابّية 
قد  أين  إىل  تعّصبّية.  حتريضّية 

تؤّدي هذه األجواء؟
اليّت  األوىل  املّرة  إّنها  ج: 
يقوم  احدهم  اّن  فيها  أمسع 
قد  حّله.  ذكرى  يف  باحتفال 
ومولده،  إنشائه  بعيد  حيتفل 
كما قد يقيم ذكرى موته ولكن 
هناك  أّن  كما  موته.  عيد  ليس 
احلكومة  حضور  على  مأخذًا 
هناك  اّن  يعين  فهذا  الّرمسي، 
القضائية  األحكام  لكّل  نقضًا 
به،  احمُلتفى  حبّق  صدرت  اليت 
وللحكومة السياسية اليت كانت 
تذّكروا  يومها.  مسؤولة  هي 
من  بعد،  وما   1994 العام  يف 
كان املسؤول يف احلكم وكيف 
املسؤوليات،  مجيعًا  يتحّملون 
كما أنّه مل حتصل إعادة حماكمة 
املمكن  من  كان  وقد  وتربئة، 
إعادة  لو مّتت  القبول مبا حصل 
احملاكمة والّتربئة، ولكن بقانون 
عفو، أّدى إىل تقصري مّدة احلكم 
ومل يعف من احلكم الذي صدر، 
ومل يعِط براءة، فليس من حّقهم 
اإلحتفال مبا احتفلوا به وال حيّق 
هلم قول الكلمات اليت قالوها، 

وهذا نرتكه للّرأي العام.

*ميشال عون*
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السياسي  املكتب  عضو  رأت 
يف تيار امَلـــرده السّيدة فريا 
البلدية  االنتخابات  ان  مّيني 
السباب  املؤجلة  حبكم  أصبح 
سياسية،  منها  أكثر  تقنية 
والتقنية  اللوجستية  فاألمور 
منلكه  نعد  مل  وقتًا  تطلب 
االنتخابات  أقّرت  ولو  حتى 
البلدية اليوم، مشرية اىل ان 
مهلة تقديم الرتشيحات بدأت 

باالنتهاء.
السّيدة مّيني ويف حديث اذاعي 
»فان«،  راديو  أثري  عرب 
أشارت اىل وجوب طرح سؤال 
اذا  ما  حول  العريض  باخلط 
خوض  على  جممع  الكل  كان 
االنتخابات البلدية يف موعدها؟ 
الكل جممع يف  ان  اىل  الفتة 
االعالم ولكن يبقى السؤال ما 
هو الوضع خارج االعالم، فقد 
تتدخل احلسابات السياسية يف 
العمل البلدي، خصوصًا يف ظل 
تبّدل التحالفات السياسية بعد 
األخرية،  النيابية  االنتخابات 
يكون  ان  أعتقد  هنا  ومن 
من  متضررين  االطراف  بعض 
وفقًا  البلدية  االنتخابات  اجراء 

حلسابات مناطقية.
خروج  بعد  أنه  مّيني  واعتربت 
الرأس  جنبالط  وليد  النائب 
الرئيس  وخبروج  املتقدم 
رئيس  هو  الذي  احلريري 
يعد  مل  وطنية  وحدة  حكومة 
أمانة  آذار بل جمرد  هناك 14 
عامة حتاول تشكيل »قرنة« 

مّيني: مل يعد هناك 14 آذار بل جمرد أمانة عامة حتاول تشكيل »قرنة«جديدة

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

مقابل مركز الربيد

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

(BLACKMORES)

معظم  أن  مبا  جديدة  سياسية 
املسيحيني  من  هم  أعضائها 
املوالني، ويف املقابل مل يعد 
يومًا  متنى  كما  آذار   8 هناك 
سليمان  امَلــرده  تيار  رئيس 
مرحلة  اآلن  يوجد  بل  فرجنية، 

توافقية.
القوى  كانت  اذا  ما  وحول 
اليت  هي  املسيحية  املعارضة 
تعرقل االنتخابات البلدية حبجة 
تساءلت  التعديالت،  ادخال 
ادخال  من  اخلوف  ملاذا  مّيني 
االصالحات االجيابية على قانون 
االنتخابات، يف وقت أّكد فيه 
اجراء  استعداده  بارود  الوزير 
االنتخابات البلدية يف موعدها 
أقرها  اليت  االصالحات  ضمن 
ومن  النسبية  بينها  ومن  هو 
ثم ارسل ملف التعديالت اىل 
اجمللس النيابي بعد أشهر، ما 
يشبه املماطلة! ومن هنا جيب 
طرح السؤال حول املستفيد من 
املماطلة وليس حول من يبغي 
ادخال اصالحات على القانون 
االنتخابي، موضحة ان اهلروب 
يدفع  بريوت  تقسيم  من 
البعض اىل وضع العصي يف 
البعض  يكون  وقد  الدواليب 
االنتخابات  اجراء  يريد  اآلخر 

وفق القانون القديم.
بالتعيينات  يتعلق  ما  ويف 
اىل  ميني  أشارت  االدارية، 
انه حصل توافق على االمساء 
وبقيت  األخرى  الطوائف  لدى 
املسيحية  التعيينات  سلة 

كيف  متساءلة  معّلقة، 
السياسية  السلطة  استطاعت 
الطوائف  تعيينات  متّرر  ان 
االمساء  على  وتبقي  األخرى 
تعطي  وكأنها  املسيحيية 
صورة عن اخلالفات املسيحيية 
املسيحيية وبأن العقدة هي   –
طالبت  واذ  املسيحيني.  لدى 
يف  الكفاءة  معايري  باعتماد 
اشارت   ، االدارية  التعيينات 
اىل ان تكتل التغيري واالصالح 
سيحصل على العدد األكرب من 
الشرحية  ميثل  أنه  مبا  املراكز 

األكرب لدى املسيحيني.
وجود  مّيني  السّيدة  ونفت 
رئيس  على  منظمة  محلة  اية 
املنظمة  احلملة  عدا  اجلمهورية 
اليت قادها مسري جعجع عندما 
اجلمهورية  رئيس  وصف 
أمره«  على  »مغلوب  بأنه 
يقابل  األخري  كان  وقت  يف 
الدول  من  عدد  رؤساء 
موقف  بينما  خارجية،  ووزراء 
وهاب  وئام  السابق  الوزير 
ما  وهذا  شخصي  موقف  هو 
ككل  واملعارضة  وهاب  أّكده 
اىل  مشرية  مّرة،  من  أكثر 
لبعض  الرئيس  فقدان  أن 
حامسًا  جتعله  ال  الصالحيات 
السياسية  املواقف  كل  يف 
املواقف  عكس  على  الداخلية 
اليت  واالساسية  االسرتاتيجية 
فهو  واملقاومة  لبنان  ختص 
كونه  من  بالرغم  بها  حاسم 

»توافقيًا«.

اية  امتالكها  مّيني  ونفت 
حكومي،  تعديل  عن  معلومات 
من  اهلدف  عن  متساءلة 
التعديل يف ظل متثيل النائب 
يف  املستقبل  وكتلة  جنبالط 

احلكومة.
وحول وجود خالف بني رئيس 
تكتل االصالح والتغيري العماد 
ميشال عون وبني رئيس تيار 
فرجنية،  سليمان  امَلـــرده 
تباعد  اي  وجود  مّيني  نفتت 
بني العماد ميشال عون وبني 
أنه  مذّكرة  فرجنية،  سليمان 
بعيد تأليف احلكومة كان هناك 
جلسة مصارحة ال مصاحلة بني 
الرجلني يف الرابية ومت خالهلا 
األمور  من  الكثري  توضيج 
الثوابت  على  التأكيد  ومت 

املسيحيية املشرتكة.
وحول متّدد امَلــرده يف مناطق 
نفوذ تيارات أخرى، رأت ميني 
اخرتعها  »نفوذ«  كلمة  ان 
أن  فرأت  امليلشيات،  منطق 
مفتوحة  اللبنانية  املناطق  كل 
واعطت  اللبنانيني،  كل  أمام 
للتنوع  مثااًل  »زغرتا« 
السياسي واحلزبي بالرغم من 
أن زغرتا هي عرين امَلـــرده، 
تام  تفاهم  اىل  وأشارت 
حلفائه  ومجيع  امَلـــرده  بني 
املناطق  كل  يف  املسيحيني 

املتواجد فيها.
كى عن برودة  وردًا على ما حيحُ
الرئيس  بني  العالقة  يف 
احلريري وسليمان فرجنية بعد 
حصلت  اليت  التقارب  فرتة 
قبيل تشكيل احلكومة وبعدها، 
املواقف  ان  اىل  فأشارت 
تفرض  السياسية  والرؤى 
شخصي  غري  تباعدًا  أحيانًا 
لو  متمنية  االطراف،  كل  بني 
ذكرى  احلريري  الرئيس  حّول 
مناسبة  اىل  والده  استشهاد 
اللبنانيني،  كل  جتمع  وطنية 
ومؤكدة على ان العالقة جّيدة 
بني احلريري وفرجنية خصوصًا 
نشأت  العالقة  هذه  وان 
التباعد  من  فرتة  بعد  مؤخرًا 
الذي  السياسي  واالنقسام 

كان حاصاًل يف البلد.
وأوضحت مّيني ان العالقة مع 
وامَلـــرده  حمتوم  أمر  بكركي 
بكركي  جناح  حتت  تبقى 
العالقة  ولكن  الروحي، 
السياسية مع البطريرك صفري 
حسب  وجزر«  »ّمد  تبقى 
السياسية  البطريرك  مواقف 
صمام  يكون  بأن  ومطالبته 
ال  املسيحيني  جلميع  امان 
النزاع  يف  طرفًا  يكون  ان 
انه  اىل  وأشارت  السياسي، 
آل  بني  العالقة  كانت  لطاملا 
املارونية  والرهبانيات  فرجنية 

ممتازة ومنفتحة.
وعّلقت مّيني على خطاب جعجع 
األخري،  القوات  مهرجان  يف 
مشرية اىل انه ال ميكننا فصل 
األخرى  اخلطابات  عن  خطابه 
محلت  واليت  املهرجان  يف 
االجتاهات  متعددة  رسائل 
مما دفع اجلهات الرمسية اىل 
عن  السياسي  الغطاء  رفع 

املهرجان.

2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010الخميس 

اصدرت اجلامعة العربية يف قمتها الليبية بيانًا صحراويًا جديدًا 
اقل اهمية واكثر هزااًل من بيانات القمم االخرى وهذا ما توقعه 
اجلميع باستثناء جمموعة من السياسيني اللبنانيني الذين ناشدوا 

اجلامعة االثرية ان تهرع اىل محاية لبنان.
ولو  موسى  عمرو  جامعة  تتطرق  مل  املعيبة  عوائدها  وكمثل   
وكان  واستباحته،  وتدمريه  العراق  احتالل  اىل  واحدة  بعبارة 
خطابه  يف  قال  عندما  وواقعية  جرأة  اكثر  السعودي  العاهل 
امام مؤمتر قمة 2007 ان العراق بلد ممثل مّما مل يعجب وكالء 
ايران ويف عهد  ان  االحتالل وسائر عرب امريكا. ونذكر هنا 
عائدة  ثالث  جزر  احتالل  على   1971 العام  يف  اقدمت  الشاه 
باحتالهلا  العربية  اجلامعة  تشعر  ومل  املتحدة  العربية  لالمارات 
وتطالب بها اال بعد مرور 30 عامًا على ذلك احلدث املشؤوم.. 
ففي اي عصر ستشعر هذه اجلامعة باحتالل العراق واجتثاثه؟ 

.. ال يعلم احد ااّل اهلل... 
وقد رّدد قادة اجلامعة »النجب« ما تقوله مصادر االحتالل 
عن العملية السياسية يف العراق مشيدين بالدميقراطية العتيدة، 
دميقراطية االبادة واالجتثاث واختيار املرشحني من طينة معّينة 
االيراني   - االمريكي  التنافس  يفرضها  سرّية  معايري  ووفق 
على تقاسم العراق بعد اجياد خمرج »حّب« لالحتالل املباشر 

وحصره بقواعد واتباع حمددين.
منذ اليوم االول للغزو االمريكي الذي مّت مبوافقة عربية وبصمت 
ايراني مريب تأكد ان طهران اليت كان حيكمها خامتي آنذاك، 
اظهرت احلقيقة املّرة واملنتظرة وهي االرتياح  الكلي ملا حصل 
لالحتالل  االوىل  االيام  منذ  تسّللها  بدأت  حيث  العراق  يف 
لتقوم  ميليشياوية  قوة  عشرين  من  اكثر  ودعمت  االمريكي 

جبميع عملّيات العنف املنظم باستثناء مقاومة االحتالل.
اليت  اجلماعية  واالعتقاالت  واالجتثاث  االبادة  عمليات  وخالل   
وتهجري  تشريد  اىل  وادت  االمريكي  االحتالل  قوات  مارستها 
وآل  واملالكي  اجلعفري  مثل  اليران  املوالون  متكن  املاليني 
احلكيم وبعدهم مقتدى الصدر من التسّلل اىل احلكم باساليب 
خمتلفة. وكان هؤالء وثيقي العالقة بالواليات املتحدة ودخلوا 
العراق على منت دباباتها ومل تستطع ابعادهم ملصلحة عالوي 

او غريه.
العراق  يف  والدينية  والعائلية  االجتماعية  البنى  تزعزعت  لقد 
وبني ليلة وضحاها وزع االحتالل النسب العددية مضّلاًل الواقع 
واحلقائق فاصبح الشيعة 70 باملئة واالكراد اكثر من 20 باملئة 
الذين مل  باملئة مع بعض املسيحيني  اقل من عشرة  والسّنة 
يذكر عددهم وكأّن االحتالل كان مصّمما على تهجريهم. ولكن 
هذا التضليل مل يلغ حقيقة الشعب العراقي املعادي لالحتالالت 

وله تاريخ طويل يؤكد ذلك.
ظّل  يف  املراحل  واخطر  ادّق  من  الراهنة  املرحلة  تكون  قد 
صراع شبه خفي بني قوات االحتالل والنفوذ االيراني املتمكن 
كانت  نظامية مسّلحة  قوى  وعرب  علنيني  حلفاء  عرب  واملتمادي 
اجليش  يف  املالكي  دجمها  ميليشياوية  جمموعات  ذلك  قبل 

والشرطة.
قلنا ان املرحلة دقيقة وخطرية ألن املالكي قال علنًا انه لن 
قادر  اّنه  واملرّجح  واتباعه  انصاره  ألحد  ااّل  احلكم  عن  يتخّلى 
على تأمني دعم حلفاء ايران العراقيني مثل ابراهيم اجلعفري 
وجمموعيت احلكيم والصدر والفريق الكردي وهذا يعطيه اكثر من 

النسبة املطلوبة للبقاء يف احلكم او للمجيء بأحد مساعديه.
اّن تهويل املالكي بعدم التخلي عن احلكم موجه اىل االحتالل 

االمريكي الذي مييل باجتاه اياد عالوي.
 فهل يقبل االمريكيون ان تفلت زمام االمور من ايديهم ام 
ان هناك اتفاقية صامتة على تقاسم العراق حيث بدأت ايران 
واملخابراتي  العسكري  وتعزز وجودها  عراقية  نفط  آبار  تطّوق 
بكثافة يف اجلنوب العراقي وحول احلوزات العلمية وعلى طول 

احلدود الشرقية.
ما  احباط  على  االمريكية  واالدارة  االحتالل  قيادة  تقدر  وهل 
االمريكيون  الساسة  فيه  يرّدد  يأتي من خماطر يف وقت  قد 

شعارات الدميقراطية واحلرية ومبدأ التمسك باالنتخابات؟
 لقد توقع عدد من كبار احملللني الذين زاروا العراق حدوث 
مفاجآت خالل الفرتة اليت تلي االنتخابات منها عودة املقاومة 
انفجار  ومنها  متطورة  واساليب  جديد  بنمط  لالحتالل  املسلحة 
صراع علين بني االحتالل االمريكي والنفوذ االيراني ورموزه. 
ويبدو التكتيك االيراني متقدمًا على االحتالل االمريكي حاليًا.. 
وباكالف  االوىل  من  اسوأ  ثانية  بفيتنام  واشنطن  تقبل  فهل 

مضاعفة؟

العراق سنة ثامنة احتالل:
االحتالل االمريكي يرتاجع ملصلحة ايران 

بطرس عنداري
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»املستقبل«  كتلة  أشادت 
تعمل  اليت  العالية«  بـ«املهنية 
بلبنان،  اخلاصة  احملكمة  مبوجبها 
مشرية اىل ان ما صدر عنها من 
بيانات اخريا »يقطع الطريق على 

اي تأويل او تلميح او اتهام«.
وكررت التمسك باجراء االنتخابات 
موعدها،  يف  واالختيارية  البلدية 

ورفضها تقسيم بريوت.
باهتمام  الكتلة  ناقشت  اوال:   -
عمل  حول  اعالميا  يثار  ما  بالغ 
يف  الدولي  الطابع  ذات  احملكمة 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  شأن 
الشهداء  ورفاقه  احلريري  رفيق 

االبرار واكدت النقاط اآلتية:
احملكمة  بتولي  املطالبة  ان   – أ 
اجلرمية  هذه  يف  الفصل  الدولية 
كشف  اجل  من  تزال  وال  كانت 
اجملرمني ومحاية احلياة السياسية، 
من خالل وضع حد الستمرار ارتكاب 
اجلرائم السياسية يف لبنان دون 
الفاعلني  عن  النقاب  يكشف  ان 
العقاب.  من  منأى  يف  ويظلون 
االمر قد اصبح بكامله  ان  وحيث 
يف عهدتها، فهي تقوم به بعيدا 
من التسييس واالتهام العشوائي 

واالستهداف السياسي.
ب- ان كل التلميحات واالحياءات 
اليت  واالستنتاجات  والتسريبات 
يف  كان  طرف  اي  عن  تصدر 
ونتائج  احملكمة  عمل  خص  ما 
وتصرفات  افعال  هي  التحقيق، 
ومستنكرة.  ومرفوضة  مستهجنة 
املستقبل  كتلة  فان  ذلك،  وعلى 
والرأي  املواطنني  تلفت  النيابية 
عن  اخبار  اختالق  ان  اىل  العام 
اجلرمية،  يف  التحقيق  اعمال 
الستنتاجات  العنان  واطالق 
هو  السبيل،  هذا  يف  وتوقعات 
يستهدف  ومشبوه  مدان  عمل 
على  والتهويل  احلقائق  تشويه 
الناس واستباق النتائج، وبالتالي 
حول  الوطين  التضامن  من  النيل 
قطع  وكذلك  واعماهلا،  احملكمة 
احلقيقة  كشف  على  الطريق 
واحقاق العدالة اليت ال بد من انها 

آتية ان شاء اهلل.
املستقبل  نواب  كتلة  تشيد   – ج 
تعمل  اليت  العالية  باملهنية 
احملكمة على اساسها وخباصة ما 
صدر عنها من بيانات يف الفرتة 
واملهنية  احليادية  تؤكد  االخرية، 
العالية، ما يقطع الطريق على اي 

تأويل او تلميح او اتهام.
قليلة  ايام  مسافة  على  ثانيا:   -
الناخبة  اهليئات  دعوة  تاريخ  من 
ظل  يف  البلدية،  االنتخابات  اىل 
يف  واجلدل  النقاش  استمرار 
شأن مشروع القانون احملال على 
اجمللس النيابي، يهم كتلة نواب 
على  جمددا  تشدد  ان  املستقبل 
البلدية  االنتخابات  اجراء  ضرورة 
دون  من  القانوني  موعدها  يف 
السعي  مع  متديد،  او  تأخري  اي 
املناسبة  التعديالت  ادخال  اىل 
االلتزام  هو  فاالساس  واملتاحة. 
موعدها،  يف  االنتخابات  الجراء 
املؤسسات  عمل  انتظام  لتثبيت 
اللبنانية وصدقيتها، وتأكيد مبدأ 
تداول السلطة وخصوصا يف ضوء 
اقرتاب انتهاء امد الوكالة املعطاة 
للمجالس  اللبناني  الشعب  من 

البلدية.
اخرى، تؤكد كتلة نواب  من جهة 

 أبدت متّسكها باالنتخابات ورفضها تقسيم بريوت
كتلة »املستقبل«: ما صدر عن احملكمة يقطع الطريق على أي تأويل أو اتهام

املستقبل مرة جديدة رفضها رفضا 
بريوت  العاصمة  تقسيم  قاطعا 
يف االنتخابات البلدية باي صيغة 
العاصمة  الن  هدف،  او  حجة  او 
عيشه  ومنوذج  لبنان  قلب  هي 
املشرتك من خالل املناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني، وال جيوز 
السماح بالتفريط بهذا الكنز ألي 

ذريعة كانت.
نواب  كتلة  تؤكد  ثالثًا:   -
املوازنة  تقديم  اهمية  املستقبل 
ذلك  لكون  وإقرارها  العامة 
النشاط  على  اجيابًا  ينعكس 
لذلك،  البالد.  يف  االقتصادي 
على  احلكومة  حتض  الكتلة  فان 
العامة ومناقشتها،  اجناز املوازنة 
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جعجع ادعى على وّهاب والـ »أو تي يف«»على خلفية جرائم القدح والذم«
القانونية«  »الدائرة  أعلنت 
اللبنانية«،  حزب »القوات  يف 
يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  ان 
اجلمعة  تقدم  جعجع  مسري  احلزب 
رئيس  وكيله  بواسطة  املاضي، 
احملامي  القانونية«  »الدائرة 
جزائية  بشكوى  لبوس،  سليمان 
التمييزية،  العامة  النيابة  أمام 
وّهاب  وئام  السابق  الوزير  ضّد 
لإلعالم  اللبنانية  و«الشركة 
الـ  )تلفزيون  ل«  م.  »ش. 
جملس  برئيس  ّثلًة  ممُ  OTV(
ومدير  اهلاشم،  روي  إدارتها 
جان  السياسّية  والربامج  األخبار 

عزيز واإلعالمية شريلي املّر.
ان  االول  امس  بيان  وقالت يف 
تقديم الشكوى جاء على »َخلفّية 

من  انطالقًا  ذلك  يكون  ان  على 
الدين وضبط  زيادة  عدم  مسّلمة 
احملافظة  على  والعمل  اإلنفاق 
والنقدي  املالي  االستقرار  على 
مبا  االقتصادي،  النمو  وتعزيز 
يساهم يف تعزيز حاضر االقتصاد 
ويساهم  ومستقبله،  اللبناني 
عيش  ظروف  حتسني  يف  حتمًا 
ونوعيته.  ومستواه  اللبنانيني 
كل  حتمل  اهمية  تؤكد  كذلك 
للحكومة  السياسية  املكونات 
القرارات  عن  الوطنية  املسؤولية 
املصريية، أكان ذلك بالنسبة اىل 
يف  ام  وجدواه،  اإلنفاق  طبيعة 
الالزمة  التغطية  تأمني  خص  ما 
االيرادات  من  اضايف  انفاق  ألي 

بطبيعتها  املالئمة  اجلديدة  املالية 
ومبالغها لالنفاق االضايف اذا ما 

اقتضى األمر ذلك.
نواب  كتلة  تستنكر  رابعًا:   -
املستقبل اعمال التفجري االرهابية 
يف  االنفاق  مرتو  طاولت  اليت 
واليت  موسكو  الروسية  العاصمة 
اسفرت عن سقوط ضحايا بريئة، 
وهي اذ تعرب عن تنديدها القوي 
تتوجه  االجرامية،  االعمال  بهذه 
مجهورية  اىل  احلارة  بالتعزية 
وحكومة  رئيسًا  االحتادية  روسيا 
من  العمل  على  وحتض  وشعبًا، 
وانزال  اجملرمني  كشف  أجل 
العقاب بهم مبا يساهم يف مواجهة 

اسلوب االرهاب وثقافته«.

توّقف رئيس »التنظيم الشعيب 
السابق  النائب  الناصري« 
تصرحيات  عند  سعد  أسامة 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 
يف بلغاريا اليت حتدث فيها عن 
»لقد  فقال:  الدولية،  احملكمة 
حصر الرئيس سعد احلريري كل 
رفيق  بالرئيس  لبنان  شهداء 
احلريري ومن سقط يف عمليات 
االرز، وفقًا  ثورة  االغتيال خالل 
عامًا  ثالثني  حدد  ثم  لتصرحيه، 
أعلم  )اهلل  »االغتياالت«  من 
احتسبها؟(  روزنامة  ألي  وفقًا 
قوائم  من  العديد  مسقطًا 
باكورتها  كانت  اليت  االغتياالت 
معروف  الشهيد  القائد  اغتيال 
ان  متعمد  اسقاط  وهو  سعد. 
تصنيف  فعلى  شيء  على  دّل 
سياسي طبقي وعنصري ميارسه 

على االحياء والشهداء.
اشار  احلريري  السيد  دام  وما 
اىل فرتة حمصورة من االغتياالت 
اخرى  اغتياالت  عن  نسأله  فإننا 
حتدث  اليت  الفرتة  خالل  وقعت 
عنها. فماذا مثاًل عن جرمية اغتيال 
نفذتها  اليت  جمذوب  األخوين 
اغتيال  عن  وماذا  اسرائيل؟ 
وماذا  احلاج؟  فرنسوا  اللواء 
العريضي؟  صاحل  اغتيال  عن 
تصنيف  يف  غريب  ملنطق  انه 
الشهداء درجات، وفق مواقفهم 

السياسية«.
من  الرغم  »على  واضاف: 
القضاء  على  العديدة  مالحظاتنا 
من  عمله  يشوب  وما  اللبناني، 
تدخالت سياسية، ال جند احملكمة 
اجلانب.  الدولية افضل من هذا 
فالوظيفة االساسية هلذه احملكمة 
يف  وليس  بامتياز،  سياسية 
صفة  ينفي  ان  احد  استطاعة 
صفة  وهي  عنها.  التسييس 
واضح  بشكل  للجميع  تأكدت 
احملكمة  اخذت  ان  منذ  متامًا 
وأوصت  الزور،  شهود  برواية 
بسجن الضباط االربعة )...( من 
احلريري  السيد  نسأل  ان  حقنا 
عن اي عدالة واي حقيقة يتحدث 
فيما تنزع صفة االجرام عن قاتل 
الشهيد  لبنان  حكومة  رئيس 
الكبري رشيد كرامي؟ واي عدالة 
»القوات  تعفي  اليت  تلك  هي 
من  احلريري  حليفة  اللبنانية« 
ارتكبتها  اغتيال  جرائم  تهمة 
استثناء،  دون  املناطق  كل  يف 
اغتيال  حماولة  جرمية  بينها  من 
اللبنانية  الوطنية  املقاومة  رمز 
بالتواطؤ  سعد  معروف  مصطفى 
مع العدو االسرائيلي عام 1985، 
طوني  النائب  اغتيال  وجرمية 
جرائم  من  وغريهما  فرجنية، 
االغتيال اليت طالت قادة وطنيني 

واصحاب فكر ورأي؟«.

سعد رداً على احلريري عن احملكمة:
ماذا عن االغتياالت منذ 30 عاماً ؟

اإلدارة  جلنة  رئيس  توقع   
أن  غامن  روبري  النائب  والعدل 
وفق  البلدية  االنتخابات  جتري 
القانون القديم، أو أنها ستؤجل 
مشروع  يف  أن  والحظ  أشهرًا، 
حرية  يقيد  ورد  كما  النسبية 
اجمللس  بأن  مذّكرًا  الناخب، 
نص  أبطل  الفرنسي  الدستوري 
كما  كان  الذي  النسائية  الكوتا 
اعتمدته وزارة الداخلية يف لبنان 

حاليًا.
املاروني  البطريرك  استقبل 
الكاردينال مار نصر اهلل بطرس 
صفري، يف بكركي أمس االول، 
غامن الذي قال: » كانت الزيارة 
بالفصح  الغبطة  ملعايدة صاحب 
اجمليد، ويف هذه املناسبة أتوجه 
اىل كل اللبنانيني بالتهنئة، على 
يف  لبنان  قيامة  تكون  ان  أمل 
ونعرب  حقيقية  قيامة  العيد  هذا 
العادلة.  القادرة  الدولة  اىل 
معظم  وأمنية  أمنييت  هذه 
ان  الطبيعي  اللبنانيني.ومن 
على  يدور  ما  كل  حول  احلديث 
سيما  وال  اللبنانية،  الساحة 
واالنتخابات  البلديات  قانون 
صاحب  اطلعت  وقد  البلدية، 
اليت  املناقشات  على  الغبطة 
والعدل  االدارة  جلنة  يف  دارت 
وكما  االخرى،  النيابية  واللجان 
املشروع  فإن  ذكرت  ان  سبق 
كما ورد مع النسبية من الصعب 
الواقع  على  عمليا  تطبيقه  جدا 
والقرى،  البلدات  ويف  اللبناني 
وال سيما منها الصغرية ألسباب 
وال  السابق  يف  شرحتها  عدة 
اريد تكرارها اآلن. هناك اسئلة 

عدة اوهلا هو ان اللبنانيني يف 
يلتزمون  ال  شرائحهم  معظم 
نظامًا حزبيًا، وبالتالي ال يتنازل 
اللبناني اراديا عن بعض حقوقه 

املدنية.
املشروع  هذا  »يف  وأضاف: 
املواطن  حلرية  تقييد  او  ضرب 
يف االختيار عندما نلزمه بانتخاب 
الئحة مقفلة من دون احلق يف 
حيتاج  امر  هذا  مثال.  التشطيب 
لنا  حيق  وال  فيه،  التفكري  اىل 
كمشرتعني ان نقيد حرية الناخب 

هذا من جهة...«.
وسئل اىل أين تتجه االنتخابات 
البلدية؟ فأجاب: »سنبحث يف 
مع  )اليوم(  غدا  املوضوع  هذا 
دعا  الذي  بري  نبيه  الرئيس 
منهم  لالطالع  اللجان  رؤساء 
مشروع  مناقشات  جدوى  على 
قانون البلديات. ويف ضوء ذلك 
ميكن التوصل اىل نتيجة، وليس 
فإما  كثرية،  خيارات  من  هناك 
ان جترى االنتخابات على اساس 
القانون احلالي الساري املفعول 
ارادة  من  هناك  كان  اذا  واما 
سياسية الجراء بعض التعديالت 
او ما يسمى اصالحات يف قانون 
البلديات فهذا يتطلب وقتا حتى 
نتوصل اىل بلورة مشروع يكون 

قابال للتطبيق«.
كما  سنة  ملدة  التأجيل  وهل 
يعترب  االعالم  وسائل  تتحدث 
تقنيا أجاب: »حبسب املربرات 
ويف  التأجيل،  مع  ستأتي  اليت 
سنة  اىل  حاجة  يف  لسنا  رأيي 
بل اىل بضعة اشهر تكون كافية 

الجناز املشروع«.

غامن يف بكركي: القانون القديم لالنتخابات البلدية أو التأجيل أشهرًا

ارتكبها  اليت  القدح والذّم  جرائم 
اليت  اجلنائّية  واالفرتاءات  وّهاب 
إليه  ناسبًا  جعجع،  ضّد  ساَقها 
وأخبارًا  بها  له  عالقة  ال  جرائم 
احلقيقة بصلة  إىل  كاذبة ال متّت 
يف  التلفزيونّية  إطاللته  خالل 
الذي  مّرتني »  فّكر  برنامج » 
قّدمه املّر عرب تلفزيون الـ عّده وتمُ تمُ

.»OTV
املّرة  ليست  »أّنها  وذكرت 
وّهاب  فيها  يرتكب  اليت  األوىل 
الشكاوى  ورغم  اجلرائم،  هذه 
صّر  يمُ انه  اال  ضده،  ّدَمت  قمُ اليت 
تكرارًا على التعّرض لرئيس حزب 
اللبنانية« وكأّنه غري  »القوات 

آبٍه بالقضاء وبأحكامه« .
كذلك، أفادت الدائرة ان السيد 

بواسطة  تقدم  سليمان،  جهاد 
ضّد  ماثلة  بشكوى  لبوس، 
 »OTVالـ و«تلفزيون  وّهاب 
مثال باهلاشم، وعزيز واملّر، يف 
جرائم  َخلفّية  على  نفسه،  اليوم 
القدح والذّم اليت ارتكبها وّهاب 
اليت ساَقها  اجلنائّية  واالفرتاءات 

ضّد سليمان«.
إليه  نسب  ان »وهاب  وكررت 
وأخبارًا  بها  له  عالقة  ال  جرائم 
بِصلة  احلقيقة  إىل  كاذبة ال متّت 
يف  التلفزيونّية  إطاللته  خالل 
عّده  برنامج »فّكر مّرتني« الذي تمُ

.»OTVقّدمه املّر عرب الـ وتمُ
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»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد« على املوقع 
االلكرتوني التالي:

www.meherald. 
com.au/myherald

Lic: 212069c
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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

يف  نفسهما  انتحاريتان  فجرت   
مزدوج يف حمطتني ملرتو  هجوم 
االنفاق بوسط موسكو، مما أدى 
 65 وجرح  شخصًا   38 مقتل  اىل 
آخرين، يف اعتداء هو االكثر دموية 
يف العاصمة الروسية منذ 2004، 
املتمردين  اىل  السلطات  نسبته 
يف منطقة القوقاز وتوعدت بالرد 
رئيس  تهديد  مع  حبزم،  عليه 
بأن  بوتني  فالدميري  الوزراء 
يقفون  الذين  »االرهابيني« 
عليهم«.  »سيقضى  وراءه 
االمريكي  الرئيس  ندد  كذلك 
باراك أوباما والزعماء االوروبيون 
كما الرئيس الصيين هو جني تاو 
وعربوا  باالعتداء،  عرب  وزعماء 
موسكو  مع  »تضامنهم«  عن 

يف حربها على االرهاب. 
بعد ست سنوات  اهلجوم  وحصل 
اسالميني  متمردين  تنفيذ  من 
مرتو  يف  اعتداءين  القوقاز  من 
وأثارا  موسكو،  يف  االنفاق 
جمددًا  احلرب  عودة  من  خماوف 
وسط  الروسية،  العاصمة  اىل 
تهديدات لالسالميني باملضي يف 

قتاهلم. 
ودوى االنفجار االول قبيل الثامنة 
بوسط  لوبيانكا  صباحًا يف حمطة 
املبنى  حتت  تقع  اليت  موسكو 
الرئيسية  املكاتب  يؤوي  الذي 
»أف  الفيديرالي  االمن  جلهاز 
بـ45  ذلك  وبعد  بي«.  أس 
حمطة  يف  انفجار  دوى  دقيقة، 
بارك كولتوري القريب من متنزه 
احلالني،  ويف  الشهري.  غوركي 
االنتحاريتني  من  كل  فجرت 
اىل  القطار  وصول  مع  نفسها 

احملطة وفتح االبواب. 
جلنة  باسم  الناطق  وصرح 
العامة  النيابة  يف  التحقيقات 
 25« بأن  ماركني  فالدميري 
شخصا قتلوا و17 شخصا اصيبوا 
حصل  الذي  االنفجار  يف  جبروح 
يف حمطة لوبيانكا. اما يف حمطة 
بارك كولتوري فقتل 13 شخصا 
واصيب 15 جبروح«. واضاف: 
بارك كولتوري، واستنادًا  »يف 
نفذت  االولية،  املعطيات  اىل 
اشالء  وحبسب  انتحارية.  اهلجوم 
وضعت  التحليل،  قبل  جسدها  
اخلصر.  مستوى  على  املتفجرة 
اعتداء  يف  حصل  نفسه  االمر 

لوبيانكا«.
وأفاد مصدر يف االجهزة االمنية 
مذكرة  اصدرت  السلطات  ان 
رافقتا  امرأتني  حق  يف  جلب 

االنتحاريتني حتى املرتو.

ميدفيديف: سنجدهم ونقضي عليهم مجيعاً 

انتحاريتان ترّوعان مرتو موسكو: عشرات الضحايا ... والقوقاز مّتهم

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

بوتني
اجلزء  بنى  الذي  بوتني،  وتوعد 
السياسي يف  رصيده  من  االكرب 
ظل ادارته بشنه حربًا شرسة على 
املتمردين الشيشانيني قبل عقد، 
االرهابيني«.  على  بـ«القضاء 
ملدينة  زيارة  يقطع  أن  وقبل 
كراسنويارسك بسيبرييا، قال يف 
تلفزيونية  دائرة  عرب  مؤمتر  بداية 
مع مسؤولي الطوارئ: »ارتكبت 
جرمية مروعة يف تداعياتها وبشعة 
بأن  ثقته  مبديًا  طريقتها«،  يف 
»أجهزة تنفيذ القانون لن تدخر 
جهدًا لتعقب اجملرمني ومعاقبتهم. 

سيقضى على االرهابيني«.
على  موسكو  ترد  أن  يتوقع  وال 
حبرب  الشيشانيني  املتمردين 
مسؤولني  نصبت  فهي  واسعة، 
اليت  املناطق  يف  هلا  موالني 
ينشط فيها هؤالء، وهو ما جيعل 
النوع  من  واسعة  عسكرية  محلة 
من  التسعينات  يف  حصل  الذي 

القرن املاضي أمرًا غري وارد.
موسكو  يف  االنفاق  مرتو  ويعترب 
االكثر اكتظاظًا بعد مرتو طوكيو. 
إذ ينقل سبعة ماليني راكب تقريبًا 
يف أيام العمل، وهو وسيلة نقل 
الواسعة  العاصمة  يف  أساسية 

واملزدمحة.
قتلى وجرحى

شريط  الروسي  التلفزيون  وبث 
حمطة  داخل  هاو  التقطه  فيديو 
وقتلى  جرحى  يظهر  لوبيانكا 
ميأل  الدخان  فيما  أرضًا،  ممددين 

احملطة.
وأورد موقع روسي على االنرتنت 
عربة  داخل  جلثث  مؤملة  صورًا 
على  مدماة  وقدم  متضررة  قطار 

رصيف احملطة.
الركاب  كان  احملطتني،  وخارج 
املكان،  من  لالبتعاد  يتدافعون 
يتصلون  وآخرون  يبكي  بعضهم 
هواتفهم  بواسطة  بذويهم 
النقالة، فيما كان اجلرحى ينقلون 
وطائرات  اسعاف  سيارات  اىل 
هليكوبرت وسط صفارات االنذار.

االخري  االنتحاري  اهلجوم  وكان 
يف موسكو حصل يف آب 2004، 
نفسها  انتحارية  فجرت  عندما 
وقتلت  للقطارات،  حمطة  خارج 
عشرة أشخاص، يف اعتداء تبناه 
وحصل  الشيشانيون.  املتمردون 
شباط  يف  دموية  أكثر  هجوم 
من  انتحاري  فجر  عندما  عامذاك 
ساعة  يف  نفسه  القوقاز  مشال 
الذروة الصباحية فيما كان ينتقل 
شخصًا   40 فقتل  حمطتني،  بني 

وجرح أكثر من مئة. 
املتمردون  يتلقى  وفيما 
القوقاز  مشال  يف  االسالميون 
دعمًا معنويًا ورمبا ماليًا من تنظيم 
عشرات  كتب  »القاعدة«، 
مواقع  ثالثة  يف  املشرتكني  من 
بتنظيم  عالقة  هلا  االنرتنت  على 
تشيد  تعليقات  الدن  بن  أسامة 

باهلجومني أالثنني.
خاصة  صفحة  موقع  وفتح 
للمتمردين  التهانئ«  »لتلقي 
يقبل  أن  متمنيًا  الشيشانيني، 
شهيدتني«.  »االختني  اهلل 
دميرتي  الروسي  الرئيس  واكد 
ستحارب  موسكو  ان  ميدفيديف 
وحتى  تردد  دون  من  االرهاب 
االجراءات  بتشديد  وامر  النهاية، 
االمنية يف قطاع النقل يف احناء 

البالد.
االعالم  وكاالت  عنه  ونقلت 
طارئ  اجتماع  ختام  يف  الروسية 
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دعا اليه إثر االعتداء ان »سياسة 
ومكافحة  بلدنا  يف  االرهاب  قمع 
سنواصل  ستستمر...  االرهاب 
دون  من  االرهاب  مكافحة  عملية 
واضاف  النهاية«.  وحتى  تردد 
أنه جيب التيقظ، من الواضح ان 
مثل هذه االعمال خمطط هلا على 
حنو جيد، وانها تهدف اىل اسقاط 
وزعزعة  الضحايا  من  الكثري 

االستقرار يف البالد«.
اوامره  اصدر  االجتماع  وخالل 
االمنية »اىل  االجراءات  بتشديد 
حد كبري« يف قطاع النقل وقال: 
»جيب ان يتعزز اىل حد كبري كل 
املشكلة  هذه  ومعاجلة  عمل،  ما 

على مستوى الدولة«.
االمن  جهاز  رئيس  ورأى 
بورتنيكوف  الكسندر  الفيديرالي 
ان التفجريين االنتحاريني يبدوان 
مرتبطني بـ«جمموعات إرهابية« 

يف القوقاز الشمالي.

*مسعفون ورجال اطفاء يساعدون ضحايا امام حمطة بارك كولتودي 
ملرتو االنفاق عقب التفجري االنتحاري يف موسكو*

أوباما: اتفقت وساركوزي
على منع ايران من صنع أسلحة نووية

اتفق الرئيسان األمريكي باراك أوباما والفرنسي نيكوال ساركوزي يف 
لقاء قمة عقداه يف البيت األبيض أمس االول »لبحث تعميق احلوار 
حول امللفات الدولية الكربى«، على منع إيران من صنع أسلحة نووية 
حسبما اكد الرئيس األمريكي الذي قال إن »العواقب الطويلة االجل 

لتسلح ايران نوويًا غري مقبولة«.
أوباما قال خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع نظريه الفرنسي إنه يريد 
أن تفرض األمم املتحدة عقوبات جديدة على إيران يف غضون أسابيع. 
وأضاف »أملي أن ننجز هذا األمر هذا الربيع.. أنا مهتم بأن يفرض 
نظام العقوبات خالل أسابيع«، مؤكدًا انه يعتقد انه من املمكن اعتماد 

العقوبات يف جملس االمن.
قرارات«  حان الختاذ  ان »الوقت  فأوضح  الفرنسي  الرئيس  وأما 
بشأن إيران يف جملس االمن. وأضاف أنه واملستشارة األملانية أنغيال 
مريكل ورئيس الوزراء الربيطاني غوردن براون سيبذلون »كل اجلهود 

الالزمة لضمان أن تشرتك أوروبا ككل يف نظام العقوبات«.
وأعلن انه »ال ميكن اليران ان تواصل سباقها اجملنون« يف اجملال 

النووي.

إجناز جتربة ناجحة بسرعة قياسية يف جهاز التصادم العمالق

»حلظة االنفجار العظيم« بداية مرحلة 
جديدة يف علم الفيزياء

جنيف  مدينة  قرب  االرض  حتت  الذرية  االحباث  خمترب  هو  املكان 
الظهر  )بعد  دقائق  وست  الواحدة  الساعة  هو  الزمان  السويسرية. 
بتوقيت اوروبا(. احلدث هو جناح جتربة تصادم اجلزيئات داخل جهاز 
للجو  وخلق منوذج مصغر  كواليدر(  هاردون  )الرج  العمالق  التصادم 
الذي تال الـ«بيغ بانغ« االنفجار الذي شكل الكون، والتجربة هذه 
اضعاف  بثالثة  السابقة  االجنازات  تفوق  قياسية  بسرعة  متت  املرة 

ونصف.
بهذه الوقائع بدأت احلضارة االنسانية أمس االول مرحلة جديدة يف 
علم الفيزياء احلديث، حيث يتوقع علماء متخصصون من شتى اصقاع 
االرض جيتمعون يف هذا املخترب، بأن تسمح احباثهم باكتشاف املادة 

املظلمة، وقوى جديدة وابعاد غري معروفة بعد.
الذرية  لألحباث  الدولي  التعاون  بإسم  الناطقة  عنه  أعربت  ما  هذا 
السرعة  »بهذه  أنه  اىل  اشارت  اليت  جيانوتي  فابيوال  »اطلس« 
جهاز  اليت سيشهدها  التجارب  فإن  اليها،  التوصل  مت  اليت  الفائقة 
التصادم العمالق، ستبدأ يف اكتشاف نطاقات اوسع، وسيبدأ البحث 

عن املادة املظلمة وقوى جديدة وابعاد جديدة وذرة هيغز«.
ادق  حتليل  على  العلماء  سينكب  اليت  الناجحة،  التجربة  هذه  وبعد 
تفاصيلها واخلروج بنتائج جديدة عدة قد توصل اىل ذرة هيغز اليت 
سُتبقي  احلالي،  شكله  واخذه  الكون  تشكل  كيفية  خلف  انها  يرجح 
الوكالة االوروبية اجلهاز يف اخلدمة ملدة ترتاوح بني 18 و24 شهرا 
بهدف السماح للعلماء الوصول اىل اكرب عدد ممكن من االكتشافات.

به  يقوم  ما  وهو  النموذجية،  اجلزيئات  على  التعرف  يتم  ان  ومبجرد 
اخلرباء  يتوقع  اليت  هيغز  ذرة  عن  البحث  مرحلة  تبدأ  اآلن،  العلماء 

حتديدها اذا كان وزنها حنو 160 مليار الكرتون ـ فولت.
من  انه  يعين  فهذا  اثقل،  او  ذلك  من  بكثري  اخف  كانت  اذا  اما 
الصعب اكتشافها من خالل هذه التجربة وسيتم احملاولة يف التجربة 

املقبلة.
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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*

1. What is the population of Australia today?
1) about 12 million people
2) about 40 million people
3) about 22 million people
4) about 28 million people
2. Parliament belongs to the
1) special power
2) executive power
3) legislative power
4) judicial power
3. Both Parliament Houses are located in
1) Melbourne
2) Brisbane
3) Sydney
4) Canberra
4. The Capital of New South Wales is
1) Melbourne
2) Sydney
3) Brisbane
4) Perth 
5. The Judicial Power is the power
1) to make the laws
2) to interpret and apply the law
3) to put the laws into practice
4) to abolish laws
:Correct answers to إجابات صحيحة
I Question 1 : 3
II Question 2 : 3
III Question 3 : 4
IV Question 4 : 2
V Question 5 : 2

ما هي القوانني اليت ُأقّرت و أصبحت نافذة يف 2010/01/01 ؟
ُأقّرت و أصبحت نافذة املفعول  هناك قوانني كثرية 
املبنّي  الشكل  على  سأختصرها   .  2010/01/01 منذ 

أدناه:
1- القوانني املتعلقة بتأشرية العمل من فئة 457 

على  جذرية  تغيريات  حصلت   2010 سنة  بداية  منذ 
احلفاظ  بهدف  وذلك   1994 لعام   اهلجرة  تشريعات 
على املستوى األدنى لألجور  حلاملي هذه التأشريات 
املمنوحة هلم قبل 14 أيلول سنة 2009 للعمل يف مهن 
لت هذه  التكنولوجيا واالتصاالت و املعلومات. وقد ُعدِّ
التشريعات بقصد إعطاء حتديد للمهن املذكورة  أعاله 
من تشريعات اهلجرة . 2A بناء على فقرة  2- القوانني 
املتعلقة بتأشريات املهارات سواء كانت إقامة دائمة 

أو إقامة مؤقتة.
لتشريعات  جذرية  تعديالت  حصلت   2010/01/01 منذ 
اهلجرة لسنة 1994، ُأدخلت مبوجبها متطلبات جديدة من 
متقدمي طلب تأشرية املهارات من فئة 885 و 886 
و 487 . وُأقّرت هذه التعديالت شرط أن يقدم طالب 
ليكون  أساسي  كشرط  أدناه  املبُينة  األمور  التأشرية 

طلبه قانونيًا:
م الطلب على تعديل رمسي لشهاداته  أ- أن حيصل مقدِّ

من الدوائر املختصة .
اليت  املهنة  مع  متوافقا ً  التعديل  هذا  يكون  أن  ب- 

سيعمل بها يف أسرتاليا.
بناء على ما ورد يف فقرتي أ و ب أعاله ، على متقدمي 
الطلبات أن يقوموا بنفس األعمال املذكورة حتى ولو 
كانت املهنة اليت سيعملون بها حمددة من قبل وزير 
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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

الطلب  مقّدم  وليحصل  الرمسية.  اجلريدة  يف  اهلجرة 
عمل يف  قد  يكون  أن  املذكورة جيب  التأشرية  على 
شهرًا  والعشرين  األربعة  من  شهر   12 لفرتة  املهنة 

املاضية ؛ و يربهن على ذلك تقدميه الطلب.
2- القوانني املتعلقة بتأشريات املهارات من فئة 175 

و176.
من  يعد  مل   2010 سنة  األول  كانون  من  األول  منذ 
الضروري ملتقدمي طلب احلصول على تأشرية املهارات 
املذكورة أعاله ليلتزموا مبتطلبات الدراسة يف أسرتاليا. 
على متقدمي الطلبات أن يربهنوا عند تقدميهم الطلب 
على أنهم قد عملوا يف املهنة ملدة أثين عشر شهرًا 

خالل األربعة والعشرين شهرًا املاضية.
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املعارضة  زعيم  دافع 
عن  ابوت  طوني  الفيدرالية 
الثالثي  السباق  يف  اشرتاكه 
والية  يف  احلديدي  للرجل 
نيو  ساث ويلز قائال ان ذلك 
يساعده يف القيام بهمامه يف 

املكتب.
)52عاما(  ابوت  السيد  وكان 
الرجل  سباق  يف  تنافس  قد 
ماكواري  بورت  يف  احلديدي 
من  سباقا  منهيا  االحد،  يوم 
ويف  3.8كلم  طوله  السباحة 
قيادة الدراجات اهلوائية طوله 
طوله  الركض  ويف  180كلم 
42كلم بأقل 14 ساعة حيث ان 
ساعة.  17 هو  احملدد   الوقت 

وتساءلت وزيرة الصحة نيكوال 
نظام  كان  اذا  ما  روكسون 
على  اثر  قد  التمارين  تغذية 

تطوير سياسته.
صرح  ابوت  السيد  ان  غري 
قائال:  ماكواري  راديو  لشبكة 
املكتب  من  خترج  كنت  اذا 
تعود  فعندما  الخر  حني  من 
اىل املكتب جمددا تكون اكثر 

فعالية ونشاطا.
»السياسة  يقول  واضاف 
ومعارضوك  قاسية  لعبة 
ما  شيء  عن  دائما  يفتشون 

النتقادك«.
واحدا  املعارضة  زعيم  وكان 
شاركوا  رياضي   1500 من 
الشاطئ  يف  احلدث  هذا  يف 
ويلز  ساوث  لنيو  الشمالي 
 10 يتدربون  كانوا  حيث 

ابوت ينهي مسابقات الرجل احلديدي الثالثية 
يف نيو ساوث ويلز بوقت قياسي

*ابوت يستعد لسباق الدراجات اهلوائية*

ساعات يف االسبوع.
وكان املنظمون قد طلبوا من 
السيد ابوت االشرتاك يف هذا 
زعيما  يصبح  ان  قبل  السباق 

للمعارضة. 
ويقول اخلرباء ان السيد ابوت 
من احملتمل ان يصحو بشعور  
)االثنني(   اليوم  عقليا  قوي 
الذي  القاسي  اجلهد  هذا  بعد 

بذله.
بان  املتنافسني  نصح  ومت 
ومواد  سوائل  ختزين  عليهم 
بعد  للراحة  واخللود  مغذية 

السباق.
يركض  ان  املتوقع  غري  ومن 
السيد ابوت جمددا ملدة اسبوع 

على االقل.
املاراثوني  السباق  وكان 
القاسي  قد بدأ الساعة 5:45 

2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010الخميس 

13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St. 

Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848  - Factory: (02) 
9681 7188 - Facsimile: (02) 9681 6027-

Email charlesmalouf@optusnet.com.au

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

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

NNÚ‹flb»æa@¿@÷áñ
@Ú»Ìãé@ÚfláÇ
@›‡»€a@¿@Úflb‘négÎ

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:

من فجر االحد بالسباحة ملسافة 
3.8كلم وتال ذلك سباق قيادة 
ملسافة  اهلوائية  الدراجات 
ملسافة  الركض  ثم  180كلم 
حشود  كانت  حيث  كلم   42
السيد  حيييون  املشاهدين 
حتى  »معركته«  يف  ابوت 

النهاية.
عماليون  وزراء  كان  وفيما 
كان  اذا  ما  يتساءلون  كبار 
نظام التمرين لزعيم املعارضة 
يؤثر على لياقته يف املكتب،  
للسيد  الوزراء  رئيس  متنى 

ابوت كل اخلري.
كنت  »لو  راد  السيد  وقال 
يف  باالنهيار  الصبت  انا 
الدورة، ألنه )ابوت( هناك يف 
املتنافسني..  من  حقل قاس 

ومربوك له«.

السرعة  غرامات  سرتتفع 
ستجوب  كما   %5 مبعدل 
والية  السرعة  كامريات 
من  ابتداء  ويلز  ساوث  نيو 
املقبل كجزء  االول من متوز 
من اخلطة احلكومية لتقليص 
وصل  حيث  الطرق  حوادث 
اىل  العام  هذا  القتلى  عدد 

104 ضحايا.
الذين  السائقني  ان  كما 
ســت  من  اكثر  خيسرون 
قيادتهم  رخصة  من  نقاط 
بشكل  اســتهدافهم  سيتم 
خاص يف محلة ضد منتهكي 
بشكل  احملددة  السرعة 

متكرر.
السرعة  تتسبب  فتقريبا 
اي  احلوادث  نصف  حبوالي 
اكثر مما تتسبب به القيادة 

حتت تأثري الكحول.
وابتداء من 19 متوز ستجوب 
عالمات  عليها  فانات  ستة 
الشوارع  والكامريا  الشرطة 
ساعات  عدد  سيصل  حيث 
الف   12 حواىل  اىل  عملها 
ساعة على الطرق كل شهر.

السائقني  اعالم   وسيجري 
املناطق  حول  مسبقا 
دون  ولكن  املستهدفة 

اعالمهم بالوقت احملدد.
 19 من  ابتداء  شهر  وملدة 
الذين  السائقني  فان  متوز 
الكامريات  وحدات  تضبطهم 
حتذيرا  سيتلقون  املتحركة 

بدل غرامة.

نيو  يف  النقل  وزير  وقال 
كامبل  دايفيد  ويلز  ساوث 
ان »هذه االجراءات مصممة 

كامريات متحركة لضبط السرعة يف نيو ساوث ويلز
والسالمة  االمان  لتحسني 
واستهداف  الطرق  على 

السرعة ايضا«.

هروب اربعة معتقلني صينيني من 
معسكر فيالوود 

اعلنت دائرة اهلجرة ان ثالثة 
معتقلني صينيني متكنوا من 
اهلرب من معسكر احلجز يف 
من  الغرب  اىل  فيالوود 
الذي  املعسكر  هذا  سيدني 
يستعمل حلجز طاليب اللجوء 
غري  التأشريات  واصحاب 

االقانونية.
دائرة  باسم  ناطق  وقال 
ليسوا  الفارين   ان  اهلجرة 
طالب  الـ89   ضمن  من 
جلوء الذين حولوا من جزيرة 

كريسمس اىل املركز .
كما اكدت الدائرة ان اربعة 
من  هربوا  اخرين  حمتجزين 

املركز الشهر املاضي. 
ويف حني ال توجد معلومات 
اضافية عن الفارين ذكرت 
اذعة ماكواري ان الصينيني 
كانوا حمتجزين لفرتة طويلة 
هربوا بني الساعة 5 و 6 من 

صباح االثنني املاضي.
شركة  باسم  متحدث  وقال 
سريكو  الربيطانية  االمن 
انه  املعسكر  تدير  اليت 
اربعة  اىل  »باالضافة 
معسكرات اعتقال اخرى يف 

من  واحدة  فان  اسرتاليا، 
عمليات اهلرب السابقة متت 
بواسطة ربط احملتجز نفسه 
بناء  لنقل جتهيزات  بشاحنة 
ترك  ان  بعد  متت  واخرى 
احملتجز »الغاني اجلنسية« 
كنيسة  يف  للصالة  خارجا 

قريبة من املعسكر.
السبت  يوم  مت  وقد  هذا 
عراقيا   89 نقل  املاضي 
وسريالنكيا وافغانيا وايرانيا 
اىل  كريسمس  جزيرة  من 
ان  بعد  فيالوود  معسكر 

تبني انهم ليسوا الجئني.
سكوت  انتقد  وباملقابل 
باسم  الناطق  موريسون 
اهلجرة  حلقيبة  املعارضة 
قائال  هذه  النقل  عملية 
نفتح  ان  املمكن  من  :بانه 
ابوابا قانونية جديدة لطاليب 
اللجوء مما يؤدي اىل تأخري 

او منع ابعادهم.
باسم  الناطقة  رفضت  وقد 
التعليق  سريكو  شركة 
مجيع  واحالت  اهلرب  على 
دائرة  اىل  االستفسارات 

اهلجرة.
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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

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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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لتعريف سائر مناسباتكم
 اتصلوا بالشاعر جوزيف عقيقي 

علىالرقم  0414664226
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اقام رئيس جملس بلدية باراماتا بول جريارد واعضاء من اجمللس 
بينهم جون شديد وبيار اسرب حفل استقبال لوسائل االعالم االثين 
الغد  صوت  راديو  يف  املذيعة  احمللي  العربي  االعالم  من  حضره 
هريالد  ايست  ميدل  صحيفة  من  املغّوش  واكرم  حوراني  سوزان 

والزميل هاني  الرتك من التلغراف.
موقعه  اصدر  انه  فيها  ذكر  املناسبة  يف  كلمة  جريارد  والقى 
 www.lordmayorparramatta.com.au االنرتنت  على  االلكرتوني 
والذي يشمل الثقافة، االخبار واملناسبات اليت جتعل باراماتا مدينة 
متنوعة وخدمات وسياسة اجمللس بهدف التواصل مباشرة مع سكان 

باراماتا.
هي  باراماتا  ان  برينان  كيفن  اجمللس  االتصاالت يف  مدير  وذكر 
واحدة من ثالث مدن اسرتالية سوف تستقبل عصا امللكة اللعاب 

الكومنولث اليت جتري خالل العام يف دهلي.
ابريل  نيسان   19 بتاريخ  امللكة  عصا  باراماتا  تستضيف  سوف 

املقبل.
وحيث جملس بلدية باراماتا السكان على االحتفال باملناسبة وسوف 
تبدأ الرحلة من هاريس بارك حيث يقيم عدد كبري من اهلنود وتسلم 
اىل  ذلك  بعد  وتتجه  رمسي  احتفال  يف  باراماتا  بلدية  قاعة  اىل 
سيدني من خالل نهر باراماتا وسوف يقوم اعضاء من اجملتمع احمللي 

حبمل العصا.
وقال جريارد ان احلكومة اهلندية قد اختارت باراماتا وسوف يشاهدها 
املاليني من على شاشات التلفزة عامليا وترمز اىل الوحدة اليت جتمع 

دول الكومنولث.
االول  تشرين  شهر  يف  باكنهام  قصر  من  انطلقت  امللكة  وعصا 
اكتوبر عام 2009 وتتجول عرب 70 دولة قبل بان تنتهي بها املطاف 

يف دهلي.
وقال جريارد انه وقع االختيار على باراماتا لتستضيف جوائز السياحة 

االحتفال بوصول عصا امللكة اىل باراماتا 

غريارد:  سنزور لبنان يف آب لتقوية عرى الصداقة بني املدن اللبنانية واالسرتالية

لنيو ياوث ويلز بتاريخ 19 تشرين الثاني نوفمرب.
واثنى جريارد على املصاحل احمللية اليت دعمت املشروع الذي يعترب 

جناحا رئيسيا ملدينة باراماتا.
والقى القنصل العام للهند يف سيدني اميت دافاجاتا كلمة شكر 
فيها باراماتا على استقباهلا عصا امللكة الظهار الصداقة اليت جتمع 
بني املدينتني دهلي وباراماتا فان باراماتا تعكس التعددية احلضارية 

واجلالية اهلندية جزء منها.
وقال جريارد انه زار لبنان منذ فرتة وحيمل انطباعا جيدا عنه وسيقوم 
مع وفد من جملس البلدية ثانية بزيارة للبنان يف شهر اب املقبل 
ومدينة  اللبنانية  املدن  تربط  اليت  الصداقة   عرى  تقوية  اجل  من 
باراماتا وذكر ان تعداد اجلالية اللبنانية يف باراماتا حوالي 22000 
نسمة وتعداد اجلالية الناطقة بالعربية فيها 35 الف نسمة وذلك من 

التعداد الكلي ملدينة باراماتا الذي يصل اىل 155 الف نسمة.

*الرتك، غريارد، حوراني، شديد ومغوش**رئيس البلدية بول غريارد**اميت دفاجاتا*

*حضور*

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   يوحنا احلبيب – 

يف صالون املطرانّية
6,30 مساء   القداس اإلهلي يف كنيسة 

القديس
غرين إيكر،   ويليه املعايدة   يوحنا احلبيب – 

يف صالون املطرانّية
اإلثنني 5 أبريل  -   نيسان    

10,30 صباحا القداس اإلهلي يف كنيسة 
النيب الياس  

       أسئلة لبنانية خاطئة!       سليمان تقي الدين
تأخذ  اليت  اجلذابة  الشعارات  إنتاج  عن  اللبنانيني  من  فريق  يتوقف  ال 
شعار  بعد  وهمية.  نقول  ال  حتى  واقعية  غري  اهتمامات  إىل  اجلمهور 
»العبور إىل الدولة« جاء شعار »محاية لبنان«. لكن األسئلة تتدحرج 
فورًا عن أي دولة وأي لبنان وأي خطر وأية محاية!؟ ال شيء من هذه 
العناوين واملفاهيم والقضايا يتفق عليها اللبنانيون. نعيد إنتاج االنقسام 
لالجتماع  مرتكزات  صارت  اليت  واملعايري  للقواعد  حنتكم  ال  ألننا  عمدًا 
السياسي يف عصرنا. ال يتقدم مشروع الدولة مع كل هذا احلجم من نظام 
محاية  على  التواطؤ  ميكن  وال  املتناقضة.  الطائفية  والرؤى  االمتيازات 
لبنان وحنن نضمر هويات خمتلفة له ونريده مجيعًا على مقاس أفكارنا 
املسبقة عنه، مرة كملجأ ومرة كجوهر ال يتفاعل مع التاريخ ومرة كجزء من 
منظومة سياسية واقتصادية وثقافية ال تتفق مع مكّوناته ومرّكباته. أما 
اخلطر فتشخيصه ينطلق من مواقع سياسية مثقلة بالتصورات التارخيية 
الضمنيات  هذه  تتعدى  ال  بداهة  واحلماية  األيديولوجية،  باملنطلقات  أو 

وهذه اخليارات. 
عن  بالبحث  منشغاًل  يزال  وما  كان  مبنّوعاته  اللبناني  السياسي  الفكر 
أّوليات جتاوزتها معظم شعوب األرض ألنها جتاوزت النقاش حول أسس 
انطالقًا من  العدو والصديق  الدولة والوطن والوطنية اليت حتدد سلفًا 
هويتها اجلماعية ولو كانت مركبة، ومن مصاحلها العليا احملكومة أصاًل 
للمشرتكات اإلنسانية. على العكس من ذلك ما زلنا هنا نريد دولة بغلبة 
سياسية طائفية اجتماعية، ووطنًا بهوية جزئية راجحة أو فئوية مهيمنة 
توطيد  العام لصاحل  اإلنساني  الشأن  واالهتمامات  اهلموم  ونقصي من 

نظام 
اخليال.  تسابق  بصورة  املتعاظم  واالجتماعي  االقتصادي  التحّكم  من 
لقد صارت الفوارق االجتماعية هائلة وموّلدة حلال من الكراهية والعداء 

املرضي، ولو أنها تلّبست صورة الفاشيات والعنصريات الطائفية. 
علينا أن نتوقف مليًا وبإمعان شديد أمام ظاهرات التنّكر لعاصمة الوطن 
البشر  من  معنّي  للون  غيتويات  إىل  حتويلها  أو  عنها،  الغربة  وإعالن 
بانتمائهم االجتماعي أو الطائفي. ومن أكثر ما صار شائعًا يف املنتديات 
مستقبل  عن  أجوبتها  حقيقة  منلك  ال  اليت  األسئلة  أشكاهلا  تعدد  على 
اجلماعات املرتاصة خلف سياج اخلوف ومشاعر الغنب واحلرمان والبحث عن 
املصري وسبل احلماية والقلق األمين. املسألة باتت بهذا احلجم وال تنفع 
معها إجابات بسيطة أيديولوجية أو تطمينية ساذجة عن أكذوبة العيش 
فكل  شأننا  هذا  كان  إذا  وحرياتهم.  اآلخرين  حدود  واحرتام  املشرتك 
خطاب مشروع وكل عنوان مثري للجدل وكل طرح مسموح وكل حقيقة 

نسبية وكل قضية خالفية! 
ليس هذا االضطراب أو الفوضى يف التفكري تهوميات وهلوسات تنبع من 
تعدد اهلويات الثقافية فقط، بل ألن هذه اهلويات تتغذى من معطيات 
اجتماعية وسياسية تتجّدد عرب التاريخ اللبناني من غري أن تتكّرر تكرارًا 
وإجيابًا  سلبًا  وتتفاعل  اجلماعات  فيها  تتجاور  هو صيغة  لبنان  بسيطًا. 
لكنها ال تعيش عيشًا واحدًا. ما جيعل هذا الواقع املرضي املؤدي لعدم 
الوجود  من  الصيغة  يرعى هذه  الذي  االستقرار ممكنًا هو »النظام« 

البشري وحيفزها على التنابذ بدل الوحدة. 
بطبيعتها  ألنها  أساسية  عوائق  الدينية  اجلذور  ذات  الثقافات  تشّكل 
أحيانًا كثرية  لها ويلهبها  الذي يفعِّ السياسي هو  النظام  حصرية، لكن 
وروح  العدوانية  واملصلحة،  الوعي  دوافعها  يف  خيتلط  حروبًا  لتصري 
الدفاع، الوهم واحلقيقة. لعلنا املخترب اإلنساني لكل املشكالت املعاصرة، 
األزمات االقتصادية، جتويف معاني احلرية والدميوقراطية يف عامل اهليمنة 
لألقوى، احملّرضات االستهالكية واملنّبهات الغريزية، فقدان الغذاء الروحي 
وتيّبس الفكر الديين، واضمحالل الفلسفة وتشظي املعرفة واستالبها، 
وفوق ذلك كله نظام الغلبة العاملي اإلمربيالي املشفوع بنزعة استعمارية 

مفرطة يف جتاهلها لقضايا الشعوب الضعيفة أو املستضعفة. 
العربي والعامل  العامل  العجيبة كما  بلد املفارقات الصارخة  اليوم  لبنان 
أية  بدون  والعوز  الفقر  ويتزايد  وفاجر  فّج  الثروة بشكل  تتمركز  حيث 
أشكال من احلماية. يتحدث الناس هنا عن ماليني الدوالرات مثنًا لشقة 
سكنية يف جزر الرفاه وميوت الناس على أبواب املستشفيات وميوتون 
تسرق  دولة  امللوثة.  واملياه  الفاسد  وبالغذاء  الفاسد،  بالدواء  أيضًا 
مواطنيها وتشد اخلناق واألحزمة على الفئات املتوسطة احملدودة الدخل 
والفقراء ومتارس أشكال اهلدر والبذخ والسرقة بال حياء وال حتسب أي 

حساب ملساءلة أو لتذمر أو شكوى أو احتجاج. 
الوطن،  أو  الدولة  أو  اجلماعات  عن مصري  نسأل  أن  فكريًا  ترفًا  ليس 
لكنه سؤال خطأ لن يؤدي إال إىل نتيجة خاطئة. لن ننتج ثقافة نقدية 
جتاوزية لألزمات ما مل نعرتف أن يف روما غري القيصر، ويف الطوائف 
غري الزعماء، ويف الوطن غري الطوائف، ويف الطوائف غري الدين، ويف 
العامل  ويف  والعنف،  احلروب  غري  السياسة  ويف  النخبة،  غري  اجملتمع 
غري القوة. مشروع األنسنة هذا هو نقيض التوحش الذي تديره طبقة 
سياسية عرب شريعة الغاب السائدة. مشروع األنسنة حاجة لبنانية عربية 

عاملية. 
مل يعد اإلنسان املعاصر يف منأى عن أي من املشكالت يف أية بقعة 
من العامل. يتفاعل البشر، وهذه ميزتهم عن احليوانات، مع كل مشهد 
فلسطني  ويف  حولنا،  يدور  عّما  وجودنا  نعزل  أن  ميكن  كيف  أمامهم. 
اليت  الكونية  القرية  ويف  الدولية،  الصراعات  تداعيات  ويف  منوذج، 
حتّركها خيوط القوة املمتدة من قمم النظام العاملي بُبعده االقتصادي 
والتكنولوجي والعسكري والقيمي منوذج ساطع. يف حضارة القوة هذه، 
يف سباق التسلح، يف جنون الصناعة واملنافسة من دون غايات إنسانية، 
يف انتهاك الطبيعة وقتلها، يف سيادة دين الربح والثروة كأعظم سلطة، 
ستة  اجلهنمية.  باملآسي  مليئة  العامل  إليها  ميشي  كربى  قيامة  هناك 
مليارات من البشر تدّب على هذا الكوكب وهناك بضعة آالف من الناس 
على  أو  العصماء،  خطبها  إحدى  على  متوقف  الكون  مصري  أن  تعتقد 

مصريها الفئوي الصغري. 
املنطقة من حولنا تغلي بالتناقضات والتوترات السياسية تكاد ال حتمي 
لفرض  األخرية  معركتها  ختوض  وإسرائيل  االنكشاف،  من  كربى  دواًل 
خياراتها على الدمار والدماء وال يتحّسب البعض عندنا إىل أن هذا احلريق 
هو جزء من حتديات وجوده ومصريه، ويريد أن يتّقي النار بعرزال من 

اخلشب اليابس. 
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حّق الرّد
اهلل سرتكن

ينتقد،  ما  بال  بيلدع  ولسان  يسمع،  ما  بال  بيكُتب  عقلم  حرام  يا 
وكاتب  وصحايف  وناقد  الفكر،  بدل  عاحملدودّية  ّث  ِبِ وباحث 
بطرطش ال"تفوووو" عالورق بدل احلرب؛ والّل سرتكن مظبوط يا 
ل  سّت كلوديا إّنو "َنهارُكن" بتصدر بليلنا وديكُكن صياحو ما بَوصِّ

لِعّنا.
ما  على  الّرد  حرّية  منلك  الّتعبري  حرّية  أعطاكي  اّلذي  احلّق  بنفس 
بني  الفرق  يدركون  قّراءك  ليت  ويا  كلوديا".  "سّت  يا  عربِت 
الّتعبري والّتحقري وبني احلقيقة وأختها؛ فمن الواضح ألّي مشاهٍد 
شاهد حلقة "كالم الّناس" اّنك لسِت بشاهد حّق على ما ورد يف 

تلك احللقة.
حّد  على   – اللبنانية  التعابري  بعض  تتذكر  أجنأ  اليت   – فالّدكتورة 
تعبريك هي الربوفسور فاديا غصني اليت هاجرت لبنان بعد إكمال 
إتقانك  بّد  العربّية  الّلغة  تتقن  وهي  فيه،  اجلامعّية  دراساتها 
"وبالعربي  قالت  نفسها  الربوفسور  وهذه  أكرت".  مش  "إذا  هلا 
أّنها متدح وال تنتقد  املشرَبح" والّل يدري كيف وصلك العكس، 
أسرتاليا وأّن سهولة العمل و"شراية سلولري" من أجرة أسبوع عمل 
واحد هو "بالعكس شي منيح". فيا ليتك شاهدِت احللقة قبل أن 
تشهدي زورًا ومن ثّم تقّيمني وتنتقدين ما أبدعه خيالك أو سوء 

تلّقيك.
وزيرة  سّيدتي  يا  فهي  "اأُلخرى"   بالسّيدة  أمسيتها  اليت  أّما 
احلكم احملّلي لوالية New South Wales، ووزيرة مساعدة لوزيري 
الّتخطيط والّصحة يف أسرتاليا؛ فإن كان وزراؤكم غري أهل لإلحرتام 
فنحن "هشلنا"  عفوًا اأُلخرى –  فتشريون إليهم باآلخر واأَلخرى – 
ووجودنا  إنسانّيتنا  حيرتم  ورئيس  ووزير  ووطن  منزل  عن  بثًا 
كاد  األخرى  بالسّيدة  إليها  أشرِت  اليت  وتلك  وواجباتنا  وحقوقنا 

ينقرض وجود أمثاهلا يف وطننا احلبيب.
بل بثت  تفّضلِت  كما  العربّية  اللغة  تنَس"  "مل  عزيزتي  يا  هي 
عنها بني عشرات اللغات )رغم انتمائها جليل أسرتالّي ثالث يف 
تربطها  نفحة  جذورها  من  لتلتقط  احلضارات(  فيها  تعددت  قاّرة 
اللبنانّيني  أقدام  اليوم  تطُأها  اليت  تراباتا"  "بالّضيعة ورحية  نعم 

بسخرية الّتحّضر.
األسرتالّيني  من  ألمثاهلا  بل  بالوطنّية"  لك  "دروسًا  تعِط  هي مل 
الّذين مل ميّروا بعد يف شوارع بريوت ومل يلمسوا  واألسرتالّيات 
الفرح املقيم يف الفقر واألمل امُلستنبط من املوت والّتحّدي الذي 
مل يعد خياف حّتى الّل بل عرفوا لبناننا كحملة انتخابّية أو صندوق 

ترّبعات يزورهم "كّل كم سنة مّرة".
هي يا عزيزتي حاملة من إرث أرضها إسم "بربارة" وهل "كلوديا" 
من  أمساًء  ألبنائها  اختارت  عزيزتي  يا  هي  عربّية؟  يفوقه  إسم 
األجنيل املقّدس إاّل إذا كنتم تصّنفونه اليوم كتابًا يهودّيًا يناقض 
 Barbara وطنّيتكم.هي مل تعّلمك معاذ الّل ومن هي سعادة الوزيرة

Perry؟
أّما بالّنسبة ملن احرتق ساّلفهم يف حروب ال75 و78 و82 )ويلّلي 
عّديتيه( فاقبلي دعوتي يا عزيزتي إىل أسرتاليا لتقابلي هنا أشالء 
حربكم وتصافحي هنا أيتام قضاياكم وجنود جبهاتكم وتقّبلي هنا 
جبهاتهم وأرواحهم املشّوهة بشظايا معارككم وتبلسمي هنا جراح 
حروب وهروب وغربة واألسوأ استهزاء واحتقار من قلم كّنا من 

الغربة نبحث عن خيوط حربه.
لبنان  يف  أوسرتالية  جالية  من  ليس  أن  مرة"  ألف  لل  احلمد   "
وااّل لكان اللبنانّيون لصقوا نفس ال"تفووو" على مقالك املشّرف 

ألّنهم كانوا "عرفوا الفرق".
الّل سرِتك والّل يسرُت عليِك، دعي أسرتاليا ألسرتاليا، ودعي لبناننا 

لنا واهتّمي بشؤون لبنانك.
الرا طوق

حّق التعبري
 اهلل سرتنا

الدولة  على  وتفوووو  معرت،  شو  األوسرتالي  عالشعب  حرام  يا 
األوسرتالية شو هاملة شعبها. انو معقول اللي مسعناه من اجلالية 
األوسرتالي  الشعب  مآسي  عن  أوسرتاليا  يف  املنتشرة  اللبنانية 

وعن سيئات اجملتمع وفظاعة العيش هناك؟
أجنأ  اليت  الدكتورة  السيدة  بيتصّدق. فقد قالت  ما  عن جد شي 
ملارسيل  وقوة  بعمق  تأسف  وهي  اللبنانية  التعابري  بعض  تتذكر 
منذ  فيه  تعيش  الذي  األوسرتالي  اجملتمع  عن  سأهلا  حني  غامن 

عشرات السنني:
فالشاب  يشبهنا.  وال  مادي وخميف  األوسرتالي جمتمع  "اجملتمع 
األوسرتالي مثال الذي يقرر العمل اىل جانب دراسته، سرعان ما 
مبلغا كبريا  ويتقاضى  واحدا  أسبوعا  فيعمل  املناسب  العمل  جيد 
خيّوله شراء سلولري، وان عمل أربعة أشهر مثال فهو قد يشرتي 

سيارة صغرية. جمتمع مادي اىل آخر احلدود".
أكيد يا سيدتي الدكتورة أن هذا اجملتمع ال يشبهنا. هنا يفتش 
الشاب عن عمل بعد دراسته وبعد نيله الشهادة فال جيد، وإن 
وجد املسكني عمال فهو قد يعمل ليال نهارا ليتقاضى يف نهاية 
الشهر مبلغا يدفع به اشرتاك املوتور والدش وجيّنط يف اخلامس 

من الشهر التالي.
اللبنانية  باللهجة  إلينا  يتحدث  جلس  الذي  اآلخر  الربوفسور  أما 
املكّسرة ال بل املطحبشة، فهو كان يأسف على وضع الشباب 
والشابات يف أوسرتاليا وخيربنا أن األهالي يأتون اليه ليخربوه 
بأنهم سيعودون بأوالدهم اىل ربوع الوطن ألن الروابط اإلجتماعية 
يف لبنان ال تزال مقدسة وألن الفرد يف لبنان هو فرد حمرتم 
واألب يصرخ يف وجه ابنه الشاب فريجتف كالقصبة وجيلس يف 
واحملبة  الضيعة  عن  عبود قصة  مارون  كتاب  يقرأ يف  الزاوية 

واإللفة.
من الواضح يا بروفسور أنك قد هاجرت من لبنان منذ عقود 
صديقي  يا  وخنربك  هنا،  نزال  ال  فنحن  دهر،  منذ  بل  ال 
واألرصفة  والشوارع  اخلريية  املؤسسات  العجزة ميألون  بأن 
وأوالدهم ال يسألون عنهم، واملرضى ينتظرون على ابواب 
املستشفيات وال من جميب، واملرابع الليلية متتلئ بالشباب 
بقرشني  املسؤول  يربطلوا  ان  بعد  يدخلون  الذين  والقّصر 
خفاف نضاف، واملقاهي تعّج بأوالد الـ 15 والـ 16 يؤرغلون 
على عينك يا بابا، وبالكني لبنان تشهد ليليا سهر األهالي 
الذين ينتظرون عودة أوالدهم من السهرات الصاخبة. فلذلك 
يا بروفسور قل للذين يأتون اليك ان يبقوا هناك فاحلال هنا 

ليست بأحسن.
عن  ساعة  نصف  مدى  على  أخربتنا  اليت  األخرى  السيدة  أما 
تعلقها بضيعتها وأصالتها واجلذور والرتاب وأعطتنا دروسا 
ال تنتهي بالوطنية فهي تعيش هناك منذ عشرات السنني وقد 
نسيت اللغة العربية وأجنبت صبيانا وأمستهم جوشوا وجاميس 
العربية  أن تعلمهم  وجوناثان و... و... و ... وقد نسيت 
ونسيت ان ختربهم عن لبنان، لكنها رغم كل ذلك حتاول ان 
تعطينا دروسا بالوطنية حنن من احرتق سالفنا بروب الـ 75 

و78 و82 و85 و87 و89 و2000 و2006 واخلري لقدام.
ينتقد  الذي  اللبناني  املغرتب  اىل  أستمع  جلست  احلاصلو، 
أوسرتاليا وينتقد كل ما فيها وراودتين فكرة سديدة وقلت:
احلمد لل ألف مرة أن ليس من جالية أوسرتالية يف لبنان واال 
لكان جاء اعالمي اوسرتالي ومجع األوسرتاليني املقيمني يف 

لبنان وسأهلم عن رأيهم يف اجملتمع اللبناني.
عم تتخيلوا شو كان صار؟ عن جد... الل سرتنا يا "غايز".

كلوديا مرشليان

حييي عندليب االرز 
الفنان حلود احلدشييت 

حفلته السنوية 
يف صالة الويستيال الكربى ليدكمب 

يف 2010-6-12
لالستعالم واحلجز االتصال على:

0400440089

تيار املردة اوسرتاليا يهينء بعيد 
الفصح اجمليد

قيامة  عيد  اجمليد،  الفصح  عيد  مبناسبة 
املردة  تيار  يتقدم  املسيح،   يسوع  الرب 
واملسيحيني   عامة  اللبنانيني  من  اوسرتاليا 
بأحر  األنتشار  وعامل  اوسرتاليا  يف  خاصة 
وأطيب التهاني، راجيًا من الل ان حيمل هذا 
العيد املبارك، عيد القيامة واألمل والرجاء، 
اخلري والربكة والسالم والطمأنينة اىل لبنان 
وأنتم  عيد  وكل  أمجع.  والعامل  واوسرتاليا 

بألف خري.
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

عيد البشارة مجع املسيحيني واملسلمني
سعادة القنصل العام

أيها السيدات والسادة
االحتفال، على  واللجنة، منظمة هذا  العام  القنصل  اشكر سعادة 
دعوتهم أبناء اجلالية ليلتقوا معا حول أيقونة العذراء مريم يف عيد 
بوالدتها  البشرية  أم  بأنها ستكون  جربائيل  املالك   بشارتها من 

يسوع املسيح املخلص. 
ّسها بشر ، اليت  مَيُ مريم، األم، العذراء، البتول الطاهرة اليت مل 
املرأة  العاملني. هذه  نساء  على  الل وطّهرها وفضلها  اصطفاها 
العروس اليت ال عريس هلا، عروس اإلنسانية املتأملة والضعيفة 
السياسة  ما فرقته  والتواريخ ومللمت  املواعيد  وّحدت  واملقهورة 
ومجعت بنانها يف يوم عيد بشارتها املسيحيني واملسلمني على 

السواء.
لبنان الرسالة يوجه اليوم من خالل مريم، الكلية الطهارة، دعوة ال 
مثيل هلا للعامل كله بأن هناك سبال أكرب من النواحي االجتماعية أو 
االقتصادية ميكنها أن جتمع املسيحيني واملسلمني، هناك مفاهيم 
روحية للتالقي والتفاهم واملشاركة واالعتناء باآلخر وعدم عزله عن 

الوجود والتعاون معه يف سبيل اخلري العام. 
إحدى هذه السبل الروحية املشرتكة هي العذراء مريم فما جاء من 
ووصفها  مدحها  يف  تتشابه  تكاد  والقرآن  اإلجنيل  يف  نصوص 
فاملسيحيون يؤمنون بأن الل أرسل املالك يبشر العذراء مريم بأنها 
ستحمل وتلد يسوع من دون مباشرة رجل والكنيسة تصفها بأنها 
عذراء قبل وأثناء وبعد الوالدة. ويف اإلسالم أيضا، يقول البخاري 
عن احلديث الشريف، بأن الل أرسل مالكا من السماء لُيبشر مريم 
"بالغالم الزكي" فااحلمل كان مبعجزة مباشرة من الل )آل عمران 

.)47
موقف  املقدسة  املسيحية  الكتب  يف  وكذلك  الكريم  القرآن  يف 

شريف واضح من مريم
"آية  ابنها  مع  وجعلها   وطهرها  اصطفاها  اليت  الل  فتاة  فهي 
إىل  آدم  من  أجدادها  أيضا  اصطفى  كما   )91 )أنبياء  للعاملني" 
عمران، وعمران )وامسه يف العربية يواكيم( هو زوج حنة أم مريم 
)آل عمران 35( والقرآن ُيكفر اليهود وكل من يقول بعدم عذرية 
مريم: "َوُيَكِفرهم وَقوهِلْم على مريَم ُبهتانًا َعظيمًا" )النساء 156(.

أيها السيدات والسادة
إن البحث املعّمق واجملّرد عن كل فكر ُمسبق، يف الفقه والالهوت 
ُيلزمنا بأن نفتش عن قواسم روحية مشرتكة ويلزمنا بأن نتعاون 
ونتحاب ونقبل بعضنا ونقبل االختالف، حتى العقائدي منه، فيما 
بيننا. هذا هو احلوار احلقيقي، إنه حوار الروح املوجود فينا بني 
مؤمنني يعبدون اإلله الواحد ، فالروح ال يلزم اإلنسان بأن يكون 
أخيه  مع  يتالقى  لكي  غنيا  أو  فقريا  فقيها،  أو  الهوتيا  متعلما، 
اإلنساني، ولنا يف مثل السامري الرحيم يف اإلجنيل املقدس دليال 
يعلمنا أن األخر مهما كان دينه أو لونه أو عرقه، هو موضوع حبنا 

ورمحتنا.
حنن نؤمن بأن مريم البتول هي السّلم إىل الل، نؤمن أيضا بأنها 
اجلسر الذي ُيوحد قلوب املؤمنني، لذلك أصرخ اليوم من أعماق 
قليب مناديا بأن يكون كل واحد منا مريم، نبين معا جسور التالقي 
واحملبة شرط أن نذهب إىل اآلخر بكل غنانا وحبنا وأن نعود حمملني  

من غنى اآلخر وحبه.
نشكر احلكومة اللبنانية اليت اختذت هذا القرار احلكيم ونشكر جمددا 
سعادة القنصل وكل من عمل معه إلجناح هذا اللقاء وأختم كلميت 

بصالة نرعها إىل الل يف هذا اليوم عيد البشارة:
الل  ابن  فإن  األزل،  منذ  الذي  السر  وظهور  خالصنا  بدء  "اليوم 
يصري ابن البتول، وجربائيل بالنعمة يبشر فلنهتف معه حنو والدة 

اإلله: السالم عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك"

املطران عصام يوحنا درويش
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اعالنات ملبورن
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 بأحر التهاني من اجلالية عامة 
والطوائف املسيحية خاّصة

 مبناسبة عيد الفصح اجمليد
 اعاده اهلل على اجلميع 
باخلري واليمن والربكات

 وعلى اوطاننا باالمن واالزدهار والسالم 
وكل عام وانتم خبري

يتقدم سعادة النائب يف برملان فيكتوريا
 عن املنطقة الغربية مللبورن

 االستاذ خليل عيده
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مقابلة

2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010الخميس 

"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

عضو  احلليب،  ميالد   *
مورالند  بلدية  جملس 
السابق،  رئيسها  ونائب 
كيف تصف اخلدمات اليت 
واملنطقة  للجالية  قدمتها 

اليت انتخبتك؟
املؤسسات  يف   -
اخلدمات  احلكومية، 
عامة،  تكون  دائما  هي 
تكون  الفردية  واخلدمات 
معدودة، اال يف حاالت جد 
استثنائية.  فاي مشروع 
سواء  منطقة،  اية  يف 
او  لتمثيلها  انُتخبُت  اليت 

نائب رئيس بلدية مورالند سابقا مسؤول االعالم يف اجلامعة الثقافية/فيكتوريا املختار ميالد احلليب لـ »اهلريالد«: 

ّد متكنا من ايصال ثالثة مندوبني يف االنتخابات العامة حلزب العمال وطموحاتي السياسية ال تحُ
يف ميدان اخلدمة  العامة كان السبّاق فأحبه الشعب ويف جمال االعمال 
ميالد احلليب.. املختار  انه  ومشّرفا  مرموقا  مركزا  لنفسه  احلّرة حجز 

 

مل تستطع أعماله ومصاحله احلّرة، على كثرتها، ان تستنفد كل وقته 
وجهده بل نراه خيصص حّيزا كبريا من طاقته للخدمة العامة ومساعدة 
كل طالب مساعدة وخاصة من خالل عضويته يف جملس بلدية مورالند 

وشغله منصب نائب رئيسها سابقا..
االعالم  مسؤول  حاليا  يشغل  الذي  احلليب،  ميالد  السيد  قدم  وقد 
والنشر يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف ملبورن، الكثري من اخلدمات 
العامة اثناء وجوده يف البلدية وله رصيد شعيب كبري لدى ابناء اجلالية 

اللبنانية والعربية ولدى املسؤولني االسرتاليني..
قال  العامل  يف  اللبنانية  اجلامعة  يف  العاملي  االنقسام  عن  سؤال  ويف 
»لالسف هو انقسام سياسي- طائفي- مذهيب وكل فريق كان وال زال يعمل 
كالسرطان  االنقسام  هذا  فبات  املذكورة  وانتماءاته  منطلقاته  حسب 

الذي يداوى حببة اسربين«
يف  العام  االجتماع  يف  العمال  حزب  لتمثيل  املندوبني  انتخابات  وحول 
عالقتنا  حبكم  ومتكنا    ... وهام  اساسي  دور  فيها  لنا  »كان  قال  فيكتوريا 

الواضحة والصادقة من ايصال ثالثة مندوبني لالنتخابات العامة«.
وبالنسبة لسر جناحه يف االعمال احلرة اجاب املختار ميالد احلليب »الصدق 
واملستقيم الن  واملؤمن  اجلاد  العمل  يأتي  وبالتالي  الصدق  ثم  الصدق  ثم 

االعمال التجارية احلرة تتطلب الكثري من اجلرأة واالقدام والوعي«
االجتماعية  اخلدمات  ملؤسسة  مدير  منصب  احلليب  ميالد  السيد  ويشغل 
والصحية التابعة لوزارة الصحة وبالتالي فهو خمتار معنّي وحمّلف من قبل 

حكومة فيكتوريا، ومأذون شرعي مدني لعقد الزواج ودفن املوتى..
ونظرا لنجاحاته العديدة اليت حققها سواء يف ميدان اخلدمة العامة أو يف 
جمال االعمال احلرة ارتأت »اهلريالد« ان تسلط الضوء على هذا االنسان 

الناجح يف احلوار التالي:
حاوره الزميل كميل مسعود

*املختار ميالد احلليب يف املكتب* 

التابعة للبلدية اليت نعمل 
مشروع  فهو  ومنها،  هلا 
عام ذو منفعة عامة. هذا 

بوجه عام.
للمنطقة  بالنسبة  اما 
اربع سنوات  مثلُتها  اليت 
قدمنا  فقد  ماضية، 
اخلدمات  من  الكثري  هلا 
العديد  واقمنا  العامة، 
البيئية  املشاريع  من 
وبالطبع  والعمرانية، 
اخلطط  ضمن  ذلك  يأتي 
والربامج  التنظيمية 
اجمللس  يف  املدروسة 

جبهد  وليس  البلدي 
البلدي  فردي...العضو 
يف  ولكن  يقرتح  قد 
النهاية كل اقرتاح خيضع 
والتمحيص،  للدرس 
على  النهاية  يف  ليبنى 

الشيء مقتضاه.
حلركتك  يشهد  الكل   *
ونشاطاتك  الدائمة، 
من  وقربك  املستمرة، 
ما  ترى  منطقتك،  ابناء 
يف  فوزك  عدم  سبب 

الدورة املاضية؟
الناخب  ان  تعرف  انت   -

يف معظم احلاالت، يكون 
قد  انه  مبعنى  مزاجيا، 
وغدا  اليوم،  خيتارك 
اما  جهة  من  هذا  سواك 
فتكون  اخرى  جهة  من 
مصدرا  احيانا  التحالفات 
للنجاح او الفشل ومن ثم 
تلعب انتماءات املرشحني 
والفاصل  الكبري  دورها 
معي... حصل  ما  وهذا 

او  للحركة  عالقة  ال  اذًا 
النشاطات او اخلدمات او 

االقرتاب من احد.
عن  حتدث  من  هناك   *

احد  وبني  بينك  خالف 
يف  اللبنانيني  زمالئك 
اعاق  البلدي  اجمللس 
فما  اخرى،  مرة  وصولك 

ردك على ذلك؟
مردود....اوال  كالم   -
هو  تقصد  من  مع  خاليف 
خالف شخصي رمبا....وهو 
خالف دائن ومستدين...
خالف صاحب حق ورافض 
العادة احلق، هذا من ناحية 
ومن ناحية اخرى ال عالقة 
او  انتخابيا  اليه  للمشار 
حتى اجتماعيا يف دائرتي 

اي  ثم  ومن  االنتخابية. 
تدخل لدى الناخب بشكل 
او بآخر هو جرمية يعاقب 

عليها القانون.
ناجح،  اعمال  كرجل   *
ختدم  ان  ميكنك  كيف 

جاليتك اذا طلب منك؟
اخلدمة.... نوع  حسب   -
اذا  ما  على  يتوقف  االمر 
تقديم  باالمكان  كان 
ما  ال....فكل  ام  اخلدمة 
احلدود  يطلب مين ضمن 
املنطقية املعقولة وضمن

ملحمة بسام زغيب للحم احلالل 
نظافة تامة وأسعار مهاودة
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*الزميل كميل مسعود اثناء احلواء مع السيد ميالد احلليب*

االمكانيات املتوفرة فانين 
يف  اتأخر  ولن  تأخرت  ما 
الصعيد  على  اما  تقدميه 
والوطين  االجتماعي 
حدود  فال  واالنساني، 

للخدمة.
* انت مسؤول االعالم يف 
الثقافية  اللبنانية  اجلامعة 
العامل/فيكتوريا. كيف  يف 

تنظر لوضعها احلالي؟
صادقني  نكون  كي   -
اجلامعة  فان  انفسنا  مع 
تتطلب املزيد والكثري من 
من  للخروج  والعمل  اجلهد 
االطار الضيق اىل الرحاب 
اللبنانية االوسع، وهو أمر 
نقوله للتاريخ بان القيمني 
يف  اليوم  اجلامعة  على 
زالوا  ال  فيكتوريا، 
حياولون جاهدين للوصول 
املطلوب،  املستوى  اىل 
التشرذم  مرض  لكن 
واخلالفات  واالنشقاقات 
تقديم  من  حيّد  لالسف 
واملزيد...على  االفضل 
كل حال ان املطلوب اليوم 
ضخ املزيد من دم الشباب 
الذي  واالكادميي،  املثقف 
حتقيق  ميكن  بواسطته 
ضرورة  وهو  املطلوب 

قصوى.
* ما هو تصوركم للحلول 
اىل  للوصول  املطلوبة 
جامعة واحدة ترضي اجلميع 
اليت  الزيارة  بعد  خاصة 
العاملي  الرئيس  بها  قام 

مللبورن؟
باية  اشعر  مل  بالواقع   -
بأية  وال  جدية،  حلول 
خطوات ملموسة قدمها او 
العاملي  الرئيس  بها  قام 
الذي  املرافق،  والوفد 
مللبورن  زيارته  كانت 
واقتصرت  جدا  قصرية 
على والئم ومآدب التكريم 
اللقاءات...لقد  بعض  اال 
علمت ان الرئيس العاملي 
قدم بعض االقرتاحات اليت 
يأخذ  ومل  هي  كما  بقيت 
الفريقني  من  احد  منها 
الطموحات  ترضى  النها ال 
كما  وهو،  واالهداف 
عرفت، زاد االمور املعقدة 
تعقيدا يف كل مكان وهذا 
الردود  خالل  من  ظهر  ما 
جاءت  اليت  مقرتحاته  على 
يف بعض وسائل االعالم.. 
ميكنين القول انه ال جهود 
بذلت او تبذل بصدق يف 
فريق  وكل  املضمار،  هذا 
السياسي  مرتاسه  يف 
وهذا بالطبع ال خيدم احدا 

على االطالق.
نهاية  من  هل  برأيك   *
سريعة للوصول اىل جامعة 

واحدة بدل اثنتني؟
يف  االنقسام  لالسف   -
اجلامعة اللبنانية يف العامل 
خميف  انقسام  هو  ككل 
ورهيب وخطري لدرجة انه، 
عمل  بآخر، شل  او  بشكل 

اجلامعة بشكل كامل..
االنقسام العاملي لالسف هو 

انقسام سياسي- طائفي- 
مذهيب وكل فريق كان وال 
زال يعمل حسب منطلقاته 
فبات  املذكورة  وانتماءاته 
كالسرطان  االنقسام  هذا 
الذي يداوى حببة اسربين. 
هذا املرض نشكر اهلل انه 
مل يصل اىل ملبورن لكن 
اشد  ملبورن  انقسامنا يف 
خطورة اذ انه لالسف بني 
ابناء البيت الواحد واالجتاه 
الواحد والطائفة الواحدة . 
حسب معلوماتي املتواضعة 
جرى العديد من احملاوالت 
لرأب الصدع القائم ولكنها 
بالفشل... باءت  مجيعها 
يوم  نتوصل يف  ان  نأمل 
من االيام، ونرجو ان يكون 
القلوب  غسل  اىل  قريبا، 
وتنقية  نقية-   وهي   -
والعمل  والعقول  الصدور 
واحدة  ويدا  واحدا  صفا 

يف سبيل اجلالية ولبنان.

* اين ميالد احلليب اليوم 
السياسية  احلياة  يف 
االسرتالية بعد خروجك من 

البلدية؟
مع  تنتهي  ال  الدنيا   -
كثري  فالعمل  البلدية 
وقد  واسعة،  والساحة 
اصبحت جزءا ال يتجزأ من 
احلياة السياسية االسرتالية 
وطموحاتي كبرية وال حتّد.

عضوا  ازل  فلم  االن  اما 
يف  وناشطا  وعامال  فعاال 
حزب العمال ولي عالقاتي 
السياسية  وارتباطاتي 
املستوى  على  والشخصية 
واملناطقي  احمللي 
وبالتالي  واالقليمي، 
ملؤسسة  مديرا  زلت  ال 
االجتماعية  اخلدمات 
لوزارة  التابعة  والصحية 
فانين  وبالتالي  الصحة 
من  وحمّلف  معنّي  خمتار 
فيكتوريا،  حكومة  قبل 

ومأذون شرعي مدني لعقد 
اىل  املوتى  ودفن  الزواج 

الكثري من املهمات.
انتخابات  مؤخرا  جرت   *
داخل حزب العمال الختيار 
وعلم  للحزب  مندوبني 
من  اكثر  عندك  كان  انه 
عدم  سر  فما  مرشح، 
وتأييدك  شخصيا  ترشحك 

ملرشحني من قبلك؟
املندوبني  انتخابات  ان   -
لتمثيل احلزب يف االجتماع 
كان  فيكتوريا  يف  العام 
اساسي  دور  فيها  لنا 
لسؤالك،  وتصحيحا  وهام 
مل أرشح احدا بل كان لنا 
والواضح،  الداعم  موقفنا 
ضمن  اخر  طرف  كأي 
اللعبة الدميقراطية، ومتكنا 
الواضحة  عالقتنا  حبكم 
والصادقة من ايصال ثالثة 
مندوبني لالنتخابات العامة 
االقاويل  كل  من  وبالرغم 
واالشاعات واالكاذيب اليت 
االغراض  اصحاب  روجها 
فقد استطعنا ايضا جتسيد 

احلقيقة كما جيب.
ناجح  اعمال  رجل  انت   *
وقد حققت يف فرتة زمنية 
قصرية ما عجز عنه الكثرون 

فما سر هذا النجاح؟
ثم  الصدق  ثم  الصدق   -
الصدق وبالتالي يأتي العمل 
واملستقيم  واملؤمن  اجلاد 
الن االعمال التجارية احلرة 
اجلرأة  من  الكثري  تتطلب 
اشكر  والوعي.  واالقدام 

زلت  وال  سرت  انين  اهلل 
والنزاهة  االستقامة  طريق 
ابدا  اقرتبت  وما  والصدق 
املعوّجة  االساليب  من 
اىل  اال   توصل  ال  اليت 
الدمار االجتماعي والعائلي 
مهما  السياسي  وبالتالي 

طال الزمن.
مشاريع  من  هل   *

مستقبلية؟ 
اعلى  على  وبناء  اعمار   -
اهلل  املستويات....اسأل 
واالميان  الصدق  نعمة 

واالستقامة واستمرارها.
* هل من كلمة اخرية؟

واحلسد  قاتلة،  الغرية   -
ذل...  والبطالة  مميت، 
جد  من  ان  جيدا  ولنتذكر 
وجد ومن سار على الدرب 

وصل.
ادعو ابناء اجلالية اللبناينة 
والتكاتف  الوحدة  اىل 
وادعو  والعمل  والتضامن 
للجيل  فرصة  اعطاء  اىل 
الثقافة  حيث  الصاعد، 
فعلى  والوعي  والعلم 
املستقبل  هؤالء  اكتاف 

الزاهر حممول.
وهنا ال بد من توجيه الشكر 
اىل صحيفة اهلريالد الغّراء، 
ملبورن  يف  مندوبها  عرب 
كميل  العزيز  الصديق 
مسعود الذي ترك بصمات 
مميزة يف احلياة االعالمية 
على مدى السنوات العديدة 
املاضية وال زال ماضيا يف 

الرسالة.
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مناسبات

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 

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

2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010الخميس 

ما زال رواد السهر يتقاطرون اىل حمالت ال سوييت 
احلى  االوقات ولقضاء  بامجل  للتمتع  يف غرانفيل 
ال  حمالت  اىل  تدخل  سبت  كل  ومساء  السهرات 
سوييت فرتاها مزدمحة بالضيوف الذين ال يرضون 

عن السهر فيه بديال.
والغريب يف االمر انه حوالي منتصف ليل السبت 
اتى مثانية اشخاص حلجز طاولة ورغم وساعة احملل 
تتمكن  مل  فيه  واملقاعد  للطاوالت  الكبري  والعدد 
ادارة املطعم من توفري طاولة هلم اال بعد انتظار 

دام اكثر من ربع ساعة.
شفة  كل  على  سوييت  ال  حمالت  اصبحت  وقد 
بفضل  وذلك  علم  على  نار  من  واشهر  ولسان 
االدارة الساهرة على راحة الضيوف وخاصة صاحبة 
»جانو«  العفوية  والضحكة  الدائمة  االبتسامة 
وكأنهم يف  يشعرون  الذين  بالضيوف  تهتم  اليت 

منازهلم.
وبفضل اخلدمة املميزة واملعاملة الودودة من مجيع 
العاملني يف ال سوييت لسائر الرواد اصبحت هذه 
احللويات  ومتذوقي  السهر  عشاق  ملتقى  احملالت 

الشهية..
وكلما اتينا على ذكر حمالت ال سوييت ال ميكننا ان 
ننسى جلسة االراكيل اليت جتعل الساهرين يشعرون 

وكأنهم يف احد مطاعم او مقاهي لبنان..
فشكرا لـ ال سوييت وشكرا لك يا »جانو« واىل 

املزيد من النجاحات.

قطعة من لبنان يف سيدني بسهراته وأجوائه الرائعة

ال سوييت ملتقى عشاق السهر ومتذوقي احللويات الشهية

* جان وجانو مع تيار املردة * * جان وجانو مع تيار املردة *

* جانب من احلضور * * هكذا ازدحم ال سوييت بالضيوف يف منتصف الليل *
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بكاء صامت على ذكريات االختالط يف باب التبانة وبعل حمسن يف طرابلس
من أين أبدأ رحليت هذه، رحلة العودة اىل بعل حمسن وباب التبانة؟ 
بيت جدي للسكن  انتقال  منذ  انقطاع،  بعد طول  بها  أقوم  رحلة  هي 
بسبب  املاضي،  القرن  مثانينات  بداية  طرابلس يف  مدينة  يف وسط 
تدهور الوضع األمين بني "البعلني" )بعل حمسن، وبعل الدراويش(؟ 
حينذاك بدأت حياتي طالبة يف اجلامعة اللبنانية بطرابلس، قبل سفري 
اىل الواليات املتحدة للدراسة مدة 6 سنوات. أعود اليوم اىل طفوليت 
وصباي االول يف بيت جدي القديم يف بعل حمسن. ابدأ رحليت مرورًا 
بداية  عند  اجلبل  مدخل  وعلى  الدروايش.  بعد  أو  الواطي،  البعل  يف 
الطلعة حاجز للجيش اللبناني. وعلى مسافة 500 مرت، حاجز آخر على 
مدخل بعل الدراويش. إنها احلواجز اليت أقيمت بعد احلوادث االخرية 

يف صيف العام 2008.
أمشي يف احلارة حيث بيت جدي المي، وهو البناء الثالث اىل اليمني. 
أجتاز احلاجز االول، فإذا سيدة جتلس على شرفة منزل ال حبيب اصدقاء 
بيت جدي. وآل حبيب ميلكون اهم مكتب لتعليم قيادة السيارات يف 
طرابلس وله فرع يف جبل حمسن وآخر يف التبانة -شارع سوريا. هذا  
األخري هو الفرع األول والرئيسي  الذي اسس يف مخسينيات القرن 
املاضي والذي استمر يعمل أثناء احلرب. وأما الفرع الثالث فيقع يف 
قمرية-بضم  آل  منزل  هوذا  وها  طرابلس.  مدينة  وسط  عزمي  شارع 
القاف-)من العلويني( الذي دخلته مرة واحدة يف طفوليت واذكر انه 
بيت معتم وقديم. وكان آل قمرية من اجلريان املقربني اىل بيت جدي، 
بينهم  املثقفني، من  الشبان  أمي حتدثين عن  أتذكر كيف كانت  كما 
عبد الكريم الذي كان يعمل مدرسًا، وشقيقته كرمية صديقة والدتي 
احلرب،  بداية  من  وجيزة  مدة  بعد  طرابلس  تركوا  والذين  واخوالي 
واستقروا يف سوريا، كغريهم من العائالت العلوية يف هذه املنطقة.

ها هو منزل جدي. أوقفت السيارة، وتسمرت مكاني اسرتجع أيامًا لن 
تعود.          

كل شيء كان خمتلفًا يف تلك االيام، حني كان الوصول اىل بيت جدي 
الدراويش يف جبل حمسن،  الثالثة من املبنى  جلهة بعل  يف الطبقة 
يستلزم نزول الدرج وصواًل اىل موازاة ابنية باب التبانة قبالة بيت خالة 
امي )القصاب(، والذي نصل اليه عرب شارع سوريا. لقد صارت هذه 

التفاصيل بعيدة وأقرب اىل حكايا اجلدات.
كنت أسعد وكأنين امتلكت الدنيا عندما كان والدي يسمح لنا باملبيت 
يف  فأنام  وسلوى،  مرام  آنذاك:  العازبتني   الصبيتني  خاليتَّ  عند 

غرفتهما الضيقة.
 )Berlier( نوع  الشاحنة من  ابو حممد شريف)جدي( سائق  منزل  وهذا 
الدولية  الطرق  على  العشرين،  القرن  اربعينيات  منذ  الصيت  الذائعة 
بني البالد العربية. كان جدي اميا الجييد القراءة، لكنه كان نابغة يف 

احلسابات البسيطة واالرقام.
وهم  امي،  ومعهم  وخاالتي  أخوالي  جيتمع  كان  املنزل  هذا  هنا، يف 
)من  الشريف  آل  من  الفيتات،  من  ومثلهم  شبان   5 اوالد،  عشرة 
التبانة  من  والشابات  الشبان  من  واصدقاؤهم  وأقرباؤهم  السنة(، 
واجلبل والقبة والزاهرية والبلد، من آل عبود وحبيب وخليل )علويون(، 
إليهم فاطمة امساعيل )ام عربي  وسرور )مسيحيون(. وكانت تنضم 
زوجة خليل عكاوي، يف ما بعد وهي ابنة خال أمي( وأشقاؤها، واالنسة 
جنوى )من الطائفة العلوية(. كانت جنوى ذائعة الصيت جبماهلا وتزوجت 
من احد اليساريني يف طرابلس )من عائلة سنية معروفة(، وأشقاؤها 
وشقيقاتها اللواتي تزوجن مجيعًا من عائالت طرابلس السنية املعروفة، 

منها آل دملج.
يف بيت جدي  كانوا جيتمعون للسهر والسمر وتبادل النكات السياسية 
هذا  جدران  خارج  احلرب  أجواء  ورغم  والذكريات.  واآلراء  والضحكات 
املنزل - من التناحر واخلالفات السياسية وخطوط التماس األمنية يف 
داخل طرابلس من جهة، وبني اجلبل والتبانة، أو بني طرابلس وغريها 
أخرى -  السنتني، من جهة  من املناطق، وخصوصًا زغرتا خالل حرب 
كانت اللقاءات املختلطة تنعقد وتستمر. وكانت احلدود متحى بني هؤالء 

الشبان والشابات يف ساعات مرح واخوة تطول وتطول.
كانوا يف معظمهم من املنتمني اىل األحزاب اليسارية و"منظمة العمل 
الفورة  مع  متاشيا  والناصريني،  العراقي  البعث  وحزب  الشيوعي" 

السياسية واحلزبية لتلك االيام من سبعينات القرن املاضي.
هؤالء ستكون مصائرهم خمتلفة ومتنوعة ومتباعدة يف ما بعد. بعضها، 
بل جل من هذه املصائر، لن يكون على عالقة مباشرة او على ارتباط 
باإلنتماء الطائفي لصاحبه. كثريون من هؤالء  االصدقاء كانو من جيل 
املتعلمني واملتعلمات االوائل ومدرسي  املدارس ومديريها. كانوا من 
جيل الرواد الذي درس يف دار املعلمني واملعلمات اليت انشئت يف 

طرابلس يف الستينات. 
حواجز املاضي

امام عيين كمشهد واحد متناسق ينعش يفَّ  الذكريات  يتتابع شريط 
حالوة الطفولة وصخب احملبة، فأراني اآلن انظر بنوع من الرهبة اىل 
قطعة كبرية من القماش األمحر طبعت عليها باألسود صورة الشهيد 
الفلسطيين غسان كنفاني، وعلقت فوق باب غرفة "البنات"-خاالتي. 
كتٌب يف كل مكان من البيت، وهي كتب خالي الذي درس العلوم 
عودة،  دون  من  فرنسا  اىل  وهاجر  الحقا صحافيًا،  وعمل  السياسية 
إثر جمزرة داريا العام 1975. كان من املمكن ان يكون احد ضحاياها 
لوال سوء الفهم بينه وبني الشاب ذي الزي "العسكري" احلزبي الذي 
يقف على احلاجز حيث سأله: "انت من وين؟" فاجاب خالي من بريوت 
ظانا ان "احلزبي" يساله من اين تاتي وليس من اي مدينة انت فأمره 

بالرجوع.
على احلاجز نفسه قبض على شاب آخر من عائلة امي، فلم يعد اىل 
اهله، ألنه كان ذاهبًا من طرابلس، يف اجتاه بريوت قاصدا اجلنوب 
ليقبض راتبه الشهري كاستاذ مدرسة رمسية بصحبة زمالئه. سيسجى 
جثمانه يف هذا املنزل. إنه الشاب مصطفى امساعيل، شقيق ام عربي 
الذي التصقت أوراق نعيه ملدة طويلة على حائط منزل جدي، اىل جانب 

نعي رفاقه االخرين )احدهم من آل أسوم وآخر من ال الصويف وثالث 
من ال املصري وسواهم(. هؤالء مجيعا هم من الذين قتلوا يف جمزرة 
داريا نفسها. هل أستعيد اآلن صورة امه املفجوعة حتى اليوم واليت 

تعيش املها على فقدانه صامتة حينا وغاضبة تهذي معظم االحيان؟!
يف بيت جدي ايضًا صورة الزعيم الكبري مجال عبد الناصر فوق اجلدار 
الفاصل ما بني املدخل وغرفة اجللوس وكان جدي يرفض حتى جمرد 

نقلها من مكانها.
والبعثية  اليسارية  اىل  العربية  القومية  جتمع  اليت  املشهدية  هذه 
والشيوعية يف منزل واحد وحي واحد ومنطقة واحدة، تدل اىل عقم 
وفق  وتتجدد  "البعلني،"  بني  حتصل  كانت  اليت  واحلروب  اخلالفات 
وحتى  املرحلة  تلك  منذ  اقل  وال  اكثر  ال  اآلنية  السياسة  تقتضيه  ما 

اليوم. 
كذلك كان هلا اكرب االثر يف تشكيل وعيي السياسي والطائفي يف 
ما بعد مع ام تعشق القراءة والثقافة والتعلم والتعليم، وكافحت يف 
حياتها سعيًا اىل حصولنا على درجات عالية من الشهادات والتحصيل 

العلمي.
يقرتن بهذا كله وجود املذياع األثري القديم الذي كان جدي يتفاخر 
به حينما كنا نستمع منه األخبار واغاني ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد 
االطرش، الذي يبدأ خالي الصغري مصطفى بتقليده حبركات وجهه. 
اىل  واحضاره  تلفزيون  جهاز  لوقت طويل شراء  يرفض  وكان جدي 

البيت، معتربا انه اداة فسق تنايف االخالق وختالف الدين.
من  املصنوعة  االرجوحة  تفارقها  ال  كانت  وجدتي  جدي   نوم  غرفة 
وهي  السقف.  من  متدلية  وحبال  بيضاء  قماش  وقطعة  اطار خشيب 
من صوت  بهدهدة  واحلفيدات  االحفاد  كل  فيها  نعم  اليت  األرجوحة 
جزيرة  من  املهجرين  من  فجدتي  واليونانية.  العربية  باللغتني  جدتي 
العاملية  احلرب  العثمانيني يف  من  اليونانيون  استعادها  اليت  كريت 

األوىل.
رغم ان البيت كان "حتت الطريق الفوقاني" لبعل الدراويش، اال ان 
الضوء كان يدخلة من مجيع اجلهات مضيفا مزيدا من النور واهلدوء اىل 
انفسنا. من الصالة الرئيسية وسط البيت كان الباب يؤدي اىل درج 
يفضي اىل سطح املبنى واىل اسفل حيث كانت تقع الشقة السفلية 

اليت يسكن فيها جد امي وجدتها لوالدتها.
كل هذه الصور ترتبط باحلنني اىل وجه جدتي ام حممد بنوره ومساحته 
اهلل وتسبيحه على مدى  البيت وذكر  اعمال  اال  تعرف  اليت كانت ال 
الساعات والدقائق، وكانت تعشق القيام بالغسيل اليدوي وتنكش 

اخلزانة اذا مل جتد ما تغسله من االشياء.
روائح وأطياف

الروائح املميزة للبطاطا املقلية والبطاطا املقلية بالبيض اليت كانت 
بنظافة  املشع  ورائحة غسيلها  أمي(،  )والدة  لطفية  جدتي  تطهوها 
هلل  ومحدها  ذكرها  مع  مرتافقة  جديد.  من  اآلن  انفي  تدخل  مميزة، 

ودعواتها خالل أعماهلا وانشغاالتها البيتية.
طيف جد أمي احلاج مصطفى امساعيل وبهاء طلعته بقامة ممشوقة لرجل 
واملأثور.  الطربوش  ويعتمر  الشروال  يرتدي  عمره  من  الثمانني  يف 
غطاء  ممسكًا  اجللوس  غرفة  يف  يقف  وهو  له  مشهدًا  أستعيد  هل 
طنجرة يفك عنها الصوف املكرور واملغسول لتعاد حياكته يدويًا على 

الصنانري املعدنية؟
كان احلاج مصطفى امساعيل ميلك مقهى بسيطًا يرتاده اهل التبانة 
واجلبل على السواء يف حملة قريبة من سوق القمح. ولكن هذا املقهى 
جرفته مياه نهر ابي علي يف "الطوفة" يف مخسينات القرن املاضي، 
معامل  تغريت  بعدما  متاما  موقعه  على  التعرف  االمكان  يف  يعد  فلم 
املنطقة وتغري معها حال الناس بعد "الطوفة". ثم انتقل اىل العمل  
مبناوبة ليليلة يف دكان ابنه امساعيل يف شارع سوريا الرئيسي يف 
باب التبانة، حيث كان يبيع السمانة وبعض االشياء االخرى وقد استمر 

يف عمله هذا حتى وفاته. 
جدة امي احلاجة امينة الدقيقة القوام اذكرها جتلس يف هدوء يف زاوية 
السوداء  مالءتها  أذكر  بالعربية.  الينا  لتتحدث  جتاهد  وهي  الغرفة، 
وهي تغادر املنزل اىل السوق جللب احلاجيات، عائدة اىل بيت العائلة 
الكبري الذي يضج باالهل واالبناء واالحفاد يف كل املناسبات وحتى 

يف االيام العادية.
كل هذه الذكريات بتفاصيلها عن جتاور أهالي الطوائف املختلفة وعن 
الصداقة العميقة بني اخوالي واصدقائهم من ابناء الطائفة العلوية، 
اراها اليوم متناقضة مع ما كان يقوله جدي أنه لن يزوج  بناته ال من 
سوري وال من إبن عرب - ألن اهل أمي ينتمون إىل مجاعة مهاجري 
كما  منها  هجروا  أو  جزيرتهم  غادروا  الذين  اليونانية  كريت  جزيرة 
يقولون نهاية القرن التاسع عشر ليحلوا يف مناطق خمتلفة على طول 
انهم ليسوا عربًا  البحر االبيض املتوسط. وهؤالء يعتربون  شواطىء 

على االقل من الناحية اإلثنية العرقية.
ولكن ما حصل يف احلقيقة يغاير متامًا، ما كان جدي يقوله: ثالثة من 

أزواج بناته من "العرب"، وإثنان من السوريني أحدهما والدي.
التحري والصكوك العثمانية

احلاج  لطفية،  جدتي  والد  ان  لنا  تروى  كانت  اليت  الذكريات  ومن 
مصطفى، جاء اىل لبنان يف العام 1897 من جزيرة كريت، وعمل حتريا 
يف اجليش الرتكي، فقام بني 1914 و1918 باعتقال ثالثة جواسيس 
وأخر يف  القدس  اعتقله يف  احدهم  العثمانية،  احلكومة  يعملون ضد 
السفر  كثري  مصطفى  احلاج  كان  يوغوسالفيا.  يف  والثالث  تركيا 
كريت  جزيرة  اىل  عمره  من  العشرينيات  مرة يف  فذهب  واالرحتال، 
ميلكها يف  كان  اليت  االراضي  ملكية  أي صك  "الطابو"،  معه  حامال 
اجلزيرة، حيث كانت عائلته من البكوات هناك. وقد باع تلك االراضي 
مقابل مبلغ 500 لرية ذهبية.عدد قليل من املهاجرين متكن من بيع 
بتلك  حيتفظ  اآلن  حتى  يزال  ال  منهم  والكثري  اجلزيرة،  يف  امالكه 

الصكوك العثمانية. 

وتبادل  جدي  بيت  سطح  على  والسهر  السمر  امسيات  أستعيد  هل 
ومن مجاعة  السنة  )من  آل قصاب  من  امي  خالة  ابناء  مع  األحاديث 
احلدود  على  التبانة  باب  يف  يقع  وبيتهم  ايضا(،  كريت  مهاجري 
الفاصلة مع اجلبل، قبالة بيت جدي اىل جهة الغرب؟ كانت "االرطل" 
خيطر  ان  ميكن  ما  كل  لتبادل  البيتني  بني  تربط  بالعامية(  )السلة 
االكل  ووجبات  صحون  وحتى  بيتية،  ولوازم  اغراض  من  البال  يف 
املتنوعة. ومع هذه املبادالت، كانت األحاديث تنعقد من على السطوح 
عن السيدة عصمت بكراكي )وهي من املهاجرين ايضًا( اليت كانت 
تعرف باخلجة "اخلوجاية باللهجة العامية"، واليت درست أمي على يدها 
والرياضيات  والعلوم  واحلساب  والفرنسية  العربية  واللغتني  القرآن 
حتى مستوى الصف الرابع االبتدائي. وكان بيتها يقع يف حارة بعل 

الدراويش قرب بيت جدي.
صور أخرى

نسيت انين ال زلت يف الشارع اقف بسيارتي امام ذكرياتي. التفت 
قليال اىل جهة اليسار فتداعت صور اخرى خمتلفة خارج منزل جدي. 
تذكرت حبات املعلل بالسمسم وطعمها احللو حتت اسناني، والنّعومة 
- وهي حبات القضامة املطحونة واملمزوجة بالسكر اليت كنا نشرتيها 
من اجلار "العموري" ودكانه الصغري املعتم الذي كان يقع فوق بيت 
جالسة  العمورية"  "اخلالة  نسميها  اليت  العجوز  زوجته  جدي. وصورة 
على كرسي القش الصغري عند باب الدكان ترمقنا بنظرات تدفعنا اىل 

االسراع يف اختيار مانريد شراءه.
العاب القماش اليت كنا نصنعها من قصب حبات البوظة و"سدات" 
قناني الكوكا، فنجعلها عروسا يف ثوب ابيض. وتضج يف أذنيَّ اآلن 
قرقعة دواليب العربات اليت كان يصنعها صبية احلارة من لوح خشيب 
ومقود خشيب عمودي، تشبه ما يعرفه االوالد اليوم "بالسكوتر"، وهي 
تنزلق من اول احلارة نزوال يف سرعة جنونية خطرة. وصورة اراجيح 
االعياد اليت كانت تنصب يف الفسحة الرملية امام  "بيت التيتا لطفية 

"منزل جدي.
بيوت احلي وعائالته  التداخل بني  تقوم على  اليت كانت  احلياة  هذه 
يف بعل الدراويش حيث املباني املتالصقة، رمبا علقت يف ذاكرتي 
الدراويش  وبعل  التبانة  لكل شاب من  ان يكون  صورها، ألنه كاد 
بعض  العلويني(.  )من  اجلبل  من  فتاة  مع  حب  قصة  السنة(  )من 
هذه القصص ذهب أدراج الرياح واحلروب، وبعضها اآلخر أمثر زواجًا 

وأوالدًا، وهكذا أيضًا كانت احلال بني شبان اجلبل وفتياته.
فالكثري من الزجيات املختلطة حصلت بني الطرفني، وال تزال حتصل 
حتى اليوم، رغم كل  احلوادث االمنية واخلالفات اليت تستجد بني حني 
وآخر. بل إن الكثري منها حصل أثناء احلرب اللبنانية. واخريا وليس 

آخرًا اثناء وبعد احلوادث االخرية يف صيف 2008 وبعده.
آل  جدي؟  بيت  جريان  من  اذكرها  اليت  العائالت  أمساء  استعيد  هل 
وفاديا(  غادة  الصبيتان  )ومنهم  ابراهيم  آل  مرجان،  آل  املندراوي، 
يف  واملقاوالت  البناء  بتجارة  عرفوا  الذين  عليشة  وآل  مكاييل،  آل 
والذين  أمي  اهل  لسان  على  مجيلة  سرية  هلم  حمسن،وكانت  بعل 
سيكون لي من بينهم بعض االصدقاء. اما آل خليل اصحاب حمالت 
حملهم  فرع  وسيبقى  سيكون  والذين  املشوي،  للدجاج  خليل  علي 
املعارك  رغم ضراوة  يقفل حملهم  فلم  شارع سوريا.  االساسي يف 
بني املنطقتني اثناء احلرب اللبنانية. آل مرعوش وارتباطهم منذ وقت 
طويل باملصاهرة مع آل غندور، إحدى عائالت طرابلس السنية العريقة 
وارتباط  اسم هذه العائلة بتجارة السجاد يف املدينة. ومنهم أيضًا آل 
الشتوي الذين سيكون منهم الدكتور خليل مستشار الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري وابن عمه الصحايف طالل. وآل رمضان الذين ما زالت 
االستاذ  الشامي ومنهم  آل  اليوم.  امي مستمرة حتى  مع  صداقتهم 
صالح الذي كان ميلك مدرسة ابتدائية ذائعة الصيت يف ايامها بعدما 
العلوية. وضمت  الثقافة  تابعة جلمعية  وكانت   ،1952 العام  اسسها 
قبل  وجوارها  املنطقة  ابناء  من  الطوائف  من خمتلف  تالمذة  املدرسة 

قفلها اثناء احلرب. 
بعل  اليوم تسكن  املعروفة  الطرابلسية  العائالت  كذلك كانت بعض 
الدرويش وامتداداته وصوال اىل حارة "املهاجرين"  وطلعة "الكواع". 
ومن هؤالء آل املقدم وجدهم راشد الذي كان خال امي حسني املهاجر 
فقام  الشباب،  من  مجع  امام  اليدوي  "بالكباش"  غلبه  كيف  يتندر 
االتصاالت  ذلك  اثر  على  وبدات  وجهه  على  حسني  بصفع  االخري 
واملفاوضات لكي يغفل االمر وال يتم احلديث عن خسارة ابن املقدم 

يف امر مماثل.
ومن بني تلك العائالت السنية آل عثماني، اجلمل، والصفدي، منقارة 
الذين  نشابة  العمري،  الرتك،االبيض،  علوش،  تركماني،  الناظر،   ،
ميلكون مشفى نشابة الذائع الصيت يف تلك احلقبة  والذي ما زال 
قائما حتى اليوم يف شارع سوريا. تلك العائالت الطرابلسية غادرت 
منطقة البعل الواطي والتبانة، اال انها ال تزال ترتبط بها عرب ملكية 

االراضي والعقارات.
وال بد أن اذكر ايضًا ان العديد من العائالت العلوية غادرت جبل حمسن 
وبعل الدراويش يف فرتات متفرقة، خصوصًا خالل احلرب. وكان من 
العلويني العديد من العائالت امليسورة واملثقفة وذوي اخلربات العالية 
املسلمة  عائالتها  بني  واالندماج  طرابلس  اىل  االنتقال  آثروا  الذين 
السنية واملسيحية على السواء. والسكن يف احياء وشوارع طرابلس 
املختلطة حيث بدات حتصل الكثري من الزجيات املختلطة بني العلويني 

واملسيحيني من ابناء طرابلس. 
وهناك العديد من العائالت السنية اليت انتقلت اىل اماكن اكثر هدوءا، 
منها اهل امي الذين تركوا بيتهم اىل السكن يف شارع املطران يف 

طرابلس والذي كانت تقطنه اكثرية مسيحية. 
هل أوقف شريط الذكريات هنا؟ رمبا خانتين ذاكرتي فلم استطع تذكر 
كل شيء، ولكن ما ورد منها يف خاطري انقله كما عشته يف تلك 

األيام اخلوالي. 
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أبطال أوروبا: قمتان ملتهبتان بني بايرن ومانشسرت وليون وبوردو 
سيكون بايرن ميونيخ االملاني مطالبا بنسيان كبوتيه االخريتني يف 
البوندسليغا عندما يستضيف مانشسرت يونايتد االنكليزي وصيف 
بطل املوسم املاضي، اليوم الثالثاء، يف ذهاب الدور ربع النهائي 

ملسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويلعب اليوم ايضا ممثال كرة القدم الفرنسية ليون وبوردو يف 
اىل  االنظار  تتجه  االوىل،  املباراة  أهمية. يف  من  مباراة ال ختلو 
ملعب اليانز ارينا يف ميونيخ الذي سيحتضن قمة نارية بني بايرن 
ميونيخ ومانشسرت يونايتد. وحتفل املباراة بالذكريات وال سيما بعد 
النهائي التارخيي للمسابقة عام 99، عندما تقدم الفريق البافاري 
1 - 0 حتى الوقت بدل الضائع قبل ان يسجل الشياطني احلمر 
هدفني قاتلني. وثأر بايرن ميونيخ خلسارته يف نهائي "كامب نو" 
واطاح مبنافسه االنكليزي من ربع النهائي خالل موسم 2001-2000 
بالفوز عليه 1 - 0 و2 - 1 ذهابا وايابا، وهو ميين النفس بتكرار 
اجنازه ايضا يف املوسم احلالي ليواصل مشواره يف البطولة وال 
سيما وان مدربه اهلولندي لويس فان غال اعلن منتصف االسبوع 
املاضي عقب تأهل فريقه للمباراة النهائية ملسابقة كأس املانيا 
على حساب شالكه انه يسعى لتحقيق الثالثية )الدوري والكأس 

احملليان ودوري ابطال اوروبا(.
الشياطني  امام  سهلة  تكون  لن  البافاري  الفريق  مهمة  ان  بيد 
احلمر الذين ضربوا بقوة يف اآلونة االخرية ان يف الدوري احمللي 
حيث انتزعوا الصدارة او يف املسابقة القارية بعد ازاحتهم ميالن 
العريق بالفوز عليه ذهابا وايابا يف مثن النهائي. وما يزيد صعوبة 
اخلسارتني  بعد  لالعبيه  املهزوزة  املعنويات  ميونيخ  بايرن  مهمة 
فرانكفورت  اينرتاخت  امام  احمللي  الدوري  يف  املتواليتني 
وشتوتغارت بنتيجة واحدة ما كلفه التخلي عن الصدارة ملصلحته 
شالكه علما انه سيحل ضيفا على االخري السبت املقبل قبل السفر 
اىل مانشسرت خلوض اياب املسابقة االوروبية. وشدد فان غال 
على ضرورة نسيان اخلسارتني يف الدوري والرتكيز على املسابقة 
االوروبية معربا عن ثقته الكبرية يف العبيه ملواصلة التألق بعد 
وفيورنتينا  جلوفنتوس  وازاحتهم  املسابقة  يف  الرائعة  العروض 

االيطاليني.
وميلك الفريق البافاري ورقتني راحبتني يف صفوفه هما اجلناحان 
انقذ  واالخري  روبن،  اريني  واهلولندي  ريبريي  فرانك  الفرنسي 
فريقه من اخلروج يف الدور السابق عندما سجل له هدف احلسم 
يف مرمى فيورنتينا االيطالي، علما بانه سجل 14 هدفا يف مجيع 

املسابقات هذا املوسم.
بيد ان الشك حيوم حول مشاركة روبن يف املباراة بسبب االصابة 
اليت تعرض هلا يف ساقه امام شتوتغارت السبت. واوضح النادي 
البافاري انه سيتخذ قرار مشاركة روبن من عدمها امام مانشسرت 
اليوم الثالثاء قبل حلظات من مواجهة مانشسرت يونايتد، بينما اكد 
مواطنه قائد بايرن ميونيخ مارك فان بومل انه "يشعر بصحة جيدة 

افضل مما كانت عليه احلال السبت".
املهاجم  على  االعتماد  غال  فان  بامكان  سيكون  املقابل،  يف 
الدولي ماريو غوميز بعد ابالله من االصابة اليت ابعدته عن املالعب 
منذ مطلع آذار/مارس احلالي بسبب متزق عضلي يف ربلة الساق 
هدايف  ابرز  وروبن  يعترب  الذي  ماريو"  "سوبر  وقال  اليمنى. 
الفريق البافاري يف الدوري برصيد 10 اهداف لكل منهما: "انا 
جاهز للمباراة". وسيفتقد بايرن ميونيخ اىل خدمات العب الوسط 
باستيان شفاينستايغر بسبب الوقف، بينما ستعقد امال كبرية على 
املهامجني مريوسالف كلوزه والكرواتي ايفيكا اوليتش الستعادة 
شهيتهما التهديفية بعدما اكتفى كل منهما بتسجيل هدف واحد 

يف املباريات االربع االخرية.
اما مانشسرت يونايتد الساعي اىل بلوغ النهائي للمرة الثالثة على 
التوالي )فاز باللقب على تشلسي عام 2008، ثم خسر امام برشلونة 
العام املاضي(، فيعول بشكل كبري على هدافه واين روني صاحب 
33 هدفا يف مجيع املسابقات هذا املوسم بينها اربعة اهداف يف 
هذه البطولة مجيعها يف مرمى ميالن االيطالي يف الدور السابق 
فريغيسون  اليكس  السري  وكان  ايابا(.  ومثلهما  ذهابا  )هدفان 
اراح روني والقائد ريو فرديناند يف املباراة االخرية امام بولتون 
4 - 0، السبت املاضي، وهما سيكونان جاهزين ملواجهة اليوم. 
وميلك مانشسرت يونايتد االسلحة الالزمة للعودة بنتيجة اجيابية من 
ملعب اليانز ارينا يف مقدمتهم املهاجم البلغاري دمييتار برباتوف 
صاحب الثنائية يف مرمى بولتون، واجلناح الوليزي املخضرم راين 
غيغز وبول سكولز ودارين فليتشر ومايكل كاريك باالضافة اىل 
فالنسيا.  انطونيو  واالكوادوري  ناني  لويس  الربتغالي  اجلناحني 
ويأمل مانشسرت يونايتد يف استغالل املعنويات املهزوزة لالعيب 
نصف  يف  قدم  ووضع  الفوز  حتقيق  أجل  من  البافاري  الفريق 

النهائي.
الفرنسية بني  وسيكون ملعب "جريالن" يف ليون مسرحا للقمة 
ليون صاحب الضيافة وبوردو متصدر الدوري وحامل لقبه. ويعترب 
بوردو الفريق الوحيد الذي مل خيسر هذا املوسم يف هذه املسابقة 
كما انه ميلك اقوى خط دفاع بدخول مرماه 3 اهداف فقط، بيد 
الدور  يف  العمالق  مدريد  ريال  باخراجه  منتشيا  يبدو  ليون  ان 
يف  املرموقة  الكأس  يف  املشاركة  على  دأب  انه  كما  السابق، 
يتأثر  النهائي. ومل  ربع  أخفق يف ختطي  لكنه  االخرية،  املواسم 
ليون خبسارة ورقتني راحبتني مطلع املوسم احلالي بانتقال هدافه 
كريم بنزمية اىل ريال مدريد، وصانع العابه الربازيلي جونينيو اىل 
الغرافة القطري. يف املقابل، حقق لوران بالن جناحات باهرة على 
رأس اجلهاز الفين لبوردو، ففاز باللقب احمللي العام املاضي يف 
مومسه االول مع الفريق ويف مهمته التدريبية االوىل، كما قاده 
هذا املوسم اىل ختطي جمموعة صعبة يف الدور االول ضمت بايرن 

ميونيخ وجوفنتوس االيطالي. 

دوري أبطال آسيا: اهلالل 
والسد أمام فرصة التأهل املبكر 
ستكون الفرصة متاحة امام اهلالل السعودي والسد القطري 
حلجز بطاقيت اجملموعة الرابعة مبكرا اىل الدور الثاني من دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم. ففي اجلولة الرابعة، حيل اهلالل السد 
ضيفني ثقيلني على االهلي االماراتي وميس كرمان االيراني 

على التوالي.
ويتصدر اهلالل ترتيب اجملموعة بسبع نقاط بفارق نقطة امام 
رابعا  واالهلي  نقاط  بثالث  ثالثا  كرمان  ميس  ويأتي  السد، 
الثاني يف  الدور  بنقطة واحدة. وسيتأهل اهلالل والسد اىل 
نقاط،  عشر  اىل  رصيده  سريفع  اهلالل  اليوم،  فوزهما  حال 
والسد اىل تسع نقاط، وهناك امكانية ان يصل ميس كرمان 
الفريق  لكن  االول  الدور  نهاية  يف  السد  رصيد  نفس  اىل 

القطري سيحظى بأفضلية املواجهتني املباشرتني بينهما.
ويف املباراة االوىل، يسعى اهلالل اىل حسم تأهله واالهلي 
اىل حتقيق فوزه االول اذا ما اراد احياء آماله يف التأهل. وكان 
االهلي ظفر بنقطته الوحيدة عندما فرض التعادل على اهلالل 1 
1، االربعاء املاضي، يف الرياض، ولن يفيده سوى الفوز اليوم 
آماله يف املنافسة على احدى بطاقيت اجملموعة.  لالبقاء على 
اهلالل كان يف طريقه اىل الفوز اذ تقدم حتى الدقيقة االخرية 
قبل ان حيصل االهلي على ضربة حرة على مشارف املنطقة 
ووضع  ربه  عبد  حسين  املصري  الدولي  هلا  انربى  السعودية 
الكرة باتقان يف مرمى احلارس حممد الدعيع مدركا التعادل. 
وستشهد املباراة استعادة االهلي خدمات هدافه يف املوسم 
املاضي فيصل خليل الذي سيكون على مقاعد االحتياط الول 
يف  العني  امام  السوبر  الكأس  مباراة  يف  اصابته  منذ  مرة 
الربازيلي  غياب  يستمر  املقابل،  يف  املاضي.  ايلول/سبتمرب 
املهاجم  سيكون  خليل  امحد  فان  لذلك  االصابة  بسبب  باري 
الوحيد يف الفريق، وسيلقى مساندة كما يف املباراة السابقة 
وااليراني  كليدرسون  سيزار  والربازيلي  ربه  عبد  حسين  من 
بادوار  عادة  يقومون  الذين  مخيس  وسامل  معدجني  مهرزاد 

دفاعية وهجومية يف الوقت ذاته .
وعانى اهلالل يف املباراة املاضية من رعونة واضحة يف خط 
القحطاني  نيفيز وياسر  تياغو  الربازيلي  هجومه حيث مل يكن 
وحممد الشلهوب يف املستوى املطلوب، وظهر مدى تأثر بطل 
فيلهامسون  كريستيان  السويدي  بغياب  السعودي  الدوري 
بسبب االصابة واليت قد تبعده ايضا عن لقاء اليوم رغم عودته 
مؤخرا اىل التدريبات. ويفتقد اهلالل خدمات قلب دفاعه ماجد 
املرشدي بسبب االصابة وظهريه االيسر عبداهلل الزوري لنيله 
مركز  يف  النامي  مبحمد  غرييتس  يدفع  وقد  الثاني،  االنذار 
الظهري االمين على ان ينقل الكوري اجلنوبي لي يونغ بيو اىل 
الوسط ال يعاني اهلالل من اي مشكلة  اليسرى. ويف  اجلهة 
مدرب  وقال  الفريدي.  وامحد  رادوي  الروماني مرييل  بوجود 
لكن  مستواه  من  اقلل  ان  ميكنين  وال  االهلي  "احرتم  اهلالل 
انتقد طريقة اللعب اليت خاض بها مباراة الذهاب، فلم تتهيأ 
له خالهلا سوى فرصتني سجل من احداها هدف التعادل". وعن 
امكانية الدفع بفيلهامسون قال غرييتس "شارك بفاعلية يف 
الطيب الشراكه  اجلهاز  االخضر من  الضوء  وتلقيت  التدريبات 

لكن االمر حيتاج اىل جرأة من الالعب نفسه".
ويف املباراة الثانية، يتعني على السد تكرار ادائه الرائع الذي 
كرمان  ميس  ضيفه  اكتسح  حني  السابقة  املباراة  قدمه يف 
بثالث  ايران  من  العودة  امال يف  هدف  مقابل  اهداف  بأربعة 
من  الثاني  الدور  اىل  االعداد  رحلة  لبدء  كافية  تكون  نقاط 
اآلن. السد كان سقط يف اجلولة االوىل امام اهلالل 0 - 3، 
لكنه استعاد توازنه بسرعة بفوز كبري على االهلي 5 - 0 يف 
دبي، قبل ان يتفوق على ميس كرمان يف الدوحة 4 - 1. لكن 
الفريق االيراني يدرك ان اهداره اي نقطة يف مباراة الغد تعين 
فقدانه فرصة اللحاق مبتصدري اجملموعة، ولذلك فانه سيسعى 
اىل الفوز خللط االوراق ومزامحة السد بقوة على احدى بطاقيت 

التأهل.
شرق آسيا 

متلك اربعة فرق من منطقة شرق آسيا مرشحة فرصة التأهل 
اىل الدور الثاني يف حال حتقيقها الفوز اليوم ايضًا يف اجلولة 

الرابعة.
امام كاشيما  متاحة  الفرصة  السادسة، ستكون  يف اجملموعة 
االول  اجلنوبي،  الكوري  موتورز  وشونبوك  الياباني  انتلرز 
والثاني خالل  االندونيسي،  عندما حيل ضيفا على بريسيبورا 

استضافته لتشانغ تشون الصيين.
ويف اجملموعة الثامنة، ميلك اديالييد يونايتد االسرتالي فرصة 
ضيفا  حيل  حني  ايضا  الثاني  الدور  اىل  تأهله  حلسم  قوية 
على سانفريتشي هريوشيما الياباني. وسيحجز بوهانغ ستيلرز 
الكوري اجلنوبي حامل اللقب البطاقة الثانية اىل الدور الثاني 
الصيين.  ليونينغ  ايضا يف حال فوزه على مضيفه شاندونغ 
يليه  نقاط،  تسع  برصيد  اجملموعة  ترتيب  اديالييد  ويتصدر 
بوهانغ ستيلرز )6( وشاندونغ )3( ثم سانفريتشي من دون 

رصيد. 

السلة األمريكية: دنفر ويوتاه وداالس إىل البالي أوف 
 

تأهلت فرق دنفر ناغتس ويوتاه جاز وداالس مافريكس للبالي 
اوف ضمن الدوري االمريكي لكرة السلة للمحرتفني. وارتفع عد 
الفرق املتأهلة للبالي اىل 8 وهي فضال عن دنفر ناغتس ويوتاه 
جاز وداالس مافريكس، بوسطن سلتيكس وكليفالند كافاليريز 

واورالندو ماجيك واتالنتا هوكس ولوس اجنلس ليكرز. 
على  بفوزه  الثالثة  النوادي  اىل  خدمة  باكس  ميلووكي  وقدم 
ناغتس  دنفر  بطاقاتهم،  فحجزوا   ،103  -  108 غريزليز  ممفيس 
على الرغم من خسارته امام اورالندو ماجيك 97 - 103، ويوتاه جاز 
وداالس مافريكس دون ان يلعبا. وهي املرة الرابعة والعشرون 
يف 27 مومسا اليت يبلغ فيها يوتاه جاز البالي اوف. وضمن يوتاه 
جاز املركز الرابع يف املنطقة الغربية وسيستفيد من عامل االرض 
يف الدور االول من البالي اوف. اما داالس فتأهل للبالي للمرة 

السابعة على التوالي.
وجاءت املباراة قوية بني الفريقني واشتدت املنافسة يف االرباع 
الثالثة االوىل فكسب دنفر ناغتس االول والثالث 24-22 و25-26 
الربع  االخري افضليته يف  بينما فرض  الثاني 27-30،  واورالندو 
االخري وكسبه 26-20. وفرض البديل جي جي ريديك نفسه جنما 
انطوني  كارميلو  وكان  نقطة.   23 بتسجيله  ماجيك  اورالندو  يف 

افضل العب يف املباراة بتسجيله 26 نقطة. 
واستعاد كليفالند كافاليريز توازنه بعد اخلسارة امام سان انطونيو 
سبريز 97-102، بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 97-90. وكعادته 
كان ليربون جاميس جنما للمباراة بتسجيله 34 نقطة. وتابع سان 
انطونيو سبريز زحفه حنو البالي اوف بفوزه على مضيفه بوسطن 
سلتيكس 94-73 بفضل االرجنتيين مانويل جينوبيلي )28 نقطة(. 

ولدى اخلاسر، برز بول بريس )18 نقطة(.
بولز  وشيكاغو   ،84-94 بيسرز  انديانا  على  هوكس  اتالنتا  وفاز 
تورونتو  على  هيت  وميامي   ،103-110 بيستونز  ديرتويت  على 
رابتورز 97-94، وفينيكس صنز على مينيسوتا متربوولفز 111-
105، وبورتالند ترايل باليزرز على اوكالهوما سييت ثاندر 87-92، 

وغولدن ستايت ووريرز على لوس اجنلس كليربز 103-121. 

بكنباور يطالب بعودة كورانيي إىل املنتخب 
نضم اسطورة كرة القدم االملانية "القيصر" فرانتس بكنباور اىل 
الئحة املطالبني بعودة مهاجم شالكه متصدر الدوري كيفن كورانيي 
اىل صفوف املنتخب الوطين ليكون ضمن التشكيلة املشاركة يف 
مونديال 2010 يف جنوب افريقيا من 11 حزيران/يونيو اىل 11 متوز/

يوليو.
وطالب بكنباور مدرب املنتخب يواكيم لوف بالعفو عن كورانيي، 
وقال يف تصريح نشرته صحيفة "بيلد": "املنتخب هو ملك اجلميع 
وحنن نريد ان حنرز اللقب للمرة الرابعة يف تارخينا والفوز بكأس 
العامل يف جنوب افريقيا، وهلذا السبب حنن حباجة اىل افضل العبينا 
له  موسم  افضل  حاليا  كورانيي  منهم". وخيوض  واحد  وكورانيي 
برصيد  اهلدافني  ترتيب  الئحة  يتصدر  حيث  االملاني  الدوري  يف 
باير ليفركوزن السبت  اخرها ثنائية له يف مرمى  17 هدفا، كان 
املاضي. ويغيب كورانيي املولود يف الربازيل عن منتخب املانيا 
منذ 12 تشرين االول/اكتوبر عام 2008 حني استاء من استبعاده عن 
التشكيلة يف املباراة ضد روسيا )2-1(، فغادر امللعب ثم معسكر 
املنتخب دون ان يعلم املدرب بذلك فما كان من االخري اال ان اختذ 

قرارا ال عودة عنه يقضي بعدم ضم املهاجم اىل املنتخب.
وقال بكنبارو: "لقد اختذ املدرب يف ذلك احلني القرار املناسب، 
لكن االمر يبدو مبالغا به بعد مضي 18 شهرا على احلادثة والقضية 
تؤثر على مستقبل املنتخب الوطين". واعترب بكنباور "ان مريوسالف 
كلوزه ولوكاس بودولسكي )4 اهداف لكل منهما يف الدوري( هما 
ماريو غوميز وستيفان  ان  بعيدان متاما عن املستوى، على حني 
كيسلينغ يعانيان من االصابة، وبنظري سيكون من اخلطأ الفادح 

عدم استدعاء من هو افضل اهلدافني يف الوقت احلالي".
واقرتح بكنباور ان يقوم رئيس االحتاد االملاني لكرة القدم ثيو 
كورانيي  وقال  وكورانيي.  لوف  مع  الوساطة  بدور  تسفانتسيغر 
)52 مباراة دولية و19 هدفا( يف تصريح ادىل به السبت املاضي: 
"انا حاليا يف كامل لياقيت البدنية اال ان القرار ال يعود لي بل 
لشخض واحد فقط وسابذل كل ما يف وسعي لكي يتخذ مثل هذا 

القرار". 
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 »فضيحة االتفاقية« تتوالد فضائح...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

اليت  والكمائن  االتفاقية،  تلك  من  احلقيقية  الغاية  حول  االستفهام 
تتضمنها، وخصوصا ان امللحق التعديلي خيفي تسلال امريكيا يف اجتاه 

املخيمات الفلسطينية بدءا من نهر البارد.
وهذا امللحق، ُولد على يد حكومة الوحدة الوطنية اليت يرأسها الرئيس 
القصر  الوزراء يف  سعد احلريري، وباالمجاع يف جلسة عقدها جملس 
اجلمهوري يف بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يف الثالث 

عشر من كانون الثاني 2010 اي قبل اقل من ثالثة اشهر.
على  باملوافقة  متوّرط  الكل  فإن  على شيء  دلت  ان  احلقيقة  وهذه 
الفضيحة امللحقة، من وزراء املواالة واملعارضة على حد سواء، وهو 
االمر الذي حاول املدافعون عن االتفاقية االستثمار عليه يف جلنة االعالم 
املعارضني،  النواب  على  نقاط  وتسجيل  املسؤولية  تعميم  وحماولة 
الذين راح بعضهم يهمس ويسأل حول كيفية مرور هذا االمر، على 
مرأى من وزراء املعارضة، وهل يف غفلة منهم، ام انه سقط سهوا، 
ام انه نتيجة تقصري وعدم دراسة امللف كما جيب، أم أن هناك نقصا 

يف املعطيات والوثائق؟
والالفت يف مسار النقاش النيابي ان فريق االتفاقية تسلح مبجموعة 
مستندات قانونية ودستورية اضافة اىل مشاركة وزراء املعارضة يف 
ان  اال  نظرهم،  وجهة  لتدعيم   ،2010/1/13 امللحق يف  على  املوافقة 
االمن  لقوى  العام  املدير  اخراج  على حماولة  كان  قبلهم  من  الرتكيز 
حضور  عن  به  والنأي  املسألة  هذه  من  ريفي  اشرف  اللواء  الداخلي 
جلسات اللجنة، االمر الذي حسمه وزير الداخلية زياد بارود بالتاكيد 
على ضرورة حضوره على اعتبار ان املسألة تعين مؤسسة قوى االمن 

الداخلي.
والسؤال الكبري الذي ظهـّره النقاش النيابي، ليس حول اخلطأ الكبري 
حول  بل  قصد،  غري  عن  او  قصد  عن  املعارضة  وزراء  ارتكبه  الذي 
كيفية وصول امللحق اىل جملس الوزراء، وبأي طريقة، فهل مت ذلك 
من خالل عملية تهريب واضحة حتت عنوان هبة بقيمة 12 مليون دوالر. 
وماذا تعين الفوارق الزمنية الكبرية اليت سجلت حول امللحق التعديلي 
لالتفاقية االمنية، الذي وقعه اللواء اشرف ريفي والسفرية األمريكية 

ميشيل سيسون يف 12 شباط 2009.
وتبنّي الوقائع احمليطة بهذا املوضوع ان اللواء ريفي وجه كتابا يف 17 
شباط 2009 اىل وزير الداخلية زياد بارود حييطه علما بتوقيع امللحق 
 13 بارود يف  من  وتلقاه  كتاب سبق  اىل  استنادا  وذلك  التعديلي، 
/2009/2 أي بعد يوم من توقيع االتفاقية، فما هو هذا الكتاب، وماذا 
يتضمن؟ ويتبنّي من الوقائع ايضا، ان اللواء ريفي بعث بكتاب اىل 
وزير الداخلية يف 2009/3/19، يطلب فيه عرض املوضوع على جملس 
االمانة  على  امللحق  احال  بارود  زياد  الداخلية  وزير  ان  اال  الوزراء، 
العامة جمللس الوزراء بعد حنو تسعة اشهر أي يف 30 كانون االول 
بعد حنو اسبوعني يف 13 كانون  الوزراء  2009. ووافق عليه جملس 

الثاني 2010.
والواضح ما بني توقيع امللحق يف 12 شباط 2009 وإقراره يف جملس 
احد عشر شهرا، حيكمها  الثاني 2010 مسافة  الوزراء يف 13 كانون 
سؤال حول ماهية الصيغة او املرتكز القانوني الذي حكم العالقة اليت 
استمرت بني السفارة االمريكية وقوى االمن الداخلي على مدى تلك 

الفرتة؟
على الصعيد البلدي، يرتأس رئيس جملس نبيه بري االربعاء )امس(  
اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها من أجل حتديد طبيعة اخلطوات 
الذي  واالختيارية  البلدية  االنتخابات  قانون  مبشروع  املتعلقة  املقبلة 
والبلديات  والدفاع  واملوازنة،  واملال  والعدل،  اإلدارة  جلان  تناقشه 
من دون أن تتوصل حتى اآلن اىل أي نتيجة. ومن املتوقع ان يطلب 
بري من اللجان املختصة تفعيل عملها وتنظيمه سعيا اىل اجناز مهمتها 

بسرعة ومن دون تسرع.
وفيما برز تطور سياسي الفت لالنتباه متثل يف الزيارة اليت قام بها 
رئيس احلكومة سعد احلريري ليل امس االول اىل الرابية، حيث عقدا 
اجتماعا ختلله عشاء شارك فيه الوزير جربان باسيل ومدير مكتب رئيس 

احلكومة نادر احلريري.
وفيما قالت مصادر مطلعة ان البحث تناول امكان االتفاق حول سلة 
متكاملة من امللفات العالقة، وذلك استكماال للقاء أول عقده احلريري 

مساء يوم السبت املاضي مع املعاون السياسي لألمني العام لـ »حزب 
اهلل« احلاج حسني خليل ولقاء ثان، عقده أمس مع املعاون السياسي 
لرئيس جملس النواب، النائب علي حسن خليل، نأى عون بنفسه عن 
كل االتهامات اليت ُوجهت إليه من خصومه مؤخرا حول رغبته يف تأجيل 
االنتخابات البلدية ألنه خيشى من مردودها عليه يف الشارع املسيحي، 
وأكد انه ليس بصدد مقاطعة االنتخابات، داعيا أنصاره إىل االستعداد 
التأجيل خوفا  أبلغ انه يهزأ من الذين يتهمونه بالرغبة يف  هلا، فيما 
من االستحقاق »وانا الذي واجهت خالل مسريتي النضالية دوال مثل 
االخرية  النيابية  االنتخابات  خالل  وواجهت  أخف،  ومل  وامريكا  سوريا 
حتالفا واسعا بني قوى حملية وخارجية ومل أتردد، فكيف أخشى من 

انتخابات بلدية؟«.
وكشف عون عن دراسة أعدها طالب جامعيون وأظهرت ان »التيار 
الوطين احلر« حيتل موقعا متقدما يف سلم القوى املؤثرة شعبيا يف 
االنتخابات البلدية، بيما جاءت القوات اللبنانية على سبيل املثال يف 
الدكتاتورية  النسبية يعكس نزعة حنو  موقع متأخر، واعترب ان رفض 

لدى رافضيها.

»يوم األرض« يوّحد فلسطينيي الداخل...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

جنود االحتالل قرب السياج الفاصل قرب مطار الرئيس الشهيد ياسر 
عرفات يف شرقي رفح.

كما أصيب مخسة فلسطينيني، بينهم طفل يف التاسعة من العمر،
خالل تظاهرة يف خميم املغازي شرقي القطاع، احتجاجًا على السياج 
األمين الذي تقيمه إسرائيل على طول احلدود بني غزة وأراضي العام 
1948، فيما أصيب 11 فلسطينيًا خالل مسريتني سلميتني يف منطقيت 

خزاعة وعبسان.
وكان مئات الفلسطينيني شاركوا، منذ صباح يوم أمس االول، يف 
األمين  احلزام  الشعبية ملقاومة  إليها »احلملة  مسريات سلمية دعت 
مسريات  ست  إّن  الزق  حممود  احلملة  منسق  وقال  اإلسرائيلي«. 
انطلقت بشكل متزامن من كافة حمافظات غزة باجتاه احلدود مع أراضي 
العام 1948، مشريًا إىل أّن مئات الشبان كانوا على متاس مباشر مع 

قوات االحتالل اليت أعلنت استنفارا على احلدود.
وشهدت خمتلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية مسريات شعبية يف 
ذكرى »يوم األرض«، حيث قام مئات الفلسطينيني واملتضامنني 
األجانب بغرس األشجار يف املناطق اليت يتهددها االستيطان وجدار 
الفصل العنصري اإلسرائيلي، فيما شهدت قرية بدرس قرب رام اهلل 
مواجهات عنيفة بني املتظاهرين وقوات االحتالل، اليت اعتدت عليهم 
بالرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إىل إصابة العشرات حباالت 

اختناق.
داخل اخلط االخضر

وكان فلسطينيو العام 1948 استهلوا فعاليات ذكرى »يوم األرض« 
بزيارات قامت بها وفود من »مثلث يوم األرض« )سخنني وعرابة 
داخل  العربية  املتابعة  نظمت جلنة  فيما  الشهداء،  حنا( ألضرحة  ودير 
اخلط األخضر مسرية مركزية يف مدينة سخنني يف اجلليل، شارك فيها 
أكثر من 30 ألف فلسطيين، رفعت خالهلا األعالم الفلسطينية وشعارات 

كتب عليها »اجملد واخللود لشهداء يوم األرض«.
املشاركة  هذه  إن  زحالقة  مجال  الكنيست  يف  العربي  النائب  وقال 
القيادة  عاتق  على  تلقي  األرض«  ذكرى »يوم  إحياء  الواسعة يف 
ضد  النضال  لتصعيد  الناس  جهوزية  استثمار  الداخل  يف  العربية 
سياسات االحتالل، فيما اعترب النائب حممد بركة أّن »يوم األرض هو 
رأى  ووجودنا«، يف حني  باألرض  التشبث  أجل  من  للنضال  مناسبة 
النائب أمحد الطييب أّن »األوضاع هذه األيام اصعب، وتشكل خطورة 
أكرب على الوسط العربي، ذلك اننا نسمع اليوم هذه السياسة العنصرية 

من قبل وزراء يف احلكومة اإلسرائيلية وكذلك من نواب وزراء«.
من جهته، دعا رئيس بلدية سخنني مازن غنايم إىل حتقيق املصاحلة 
الوطنية بني حركيت فتح ومحاس، فيما هاجم رئيس »جلنة املتابعة 
العليا« حممد زيدان سياسة مصادرة األراضي الفلسطينية والقوانني 

التمييزية ضد فلسطينيي العام 1948.
رفعا  الشبان وشخصني  عدد من  عراكًا بني  وشهدت مسرية سخنني 
صورتني لألمني العام لـ»حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل والقيادي 
يف املقاومة الشهيد عماد مغنية، وذلك بعدما اشتبه يف أنهما عميالن 

فرحتنا هذا العام فرحتان....
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

الكنيسة هي جسد املسيح  قبل غريهم واكثر من غريهم، ان 
تعادل  مميتة،  خطيئة  اجلسد  هذا  تقسيم  ان  ايضا  ويدركون 
اخلطيئة االصلية حتى ال نقول تفوقها ادانة ومقتا لدى اهلل...
اذ انه يف اخلطيئة االصلية عصا ادم وحواء وصية اهلل واكال 
من التفاحة بينما يف هذه اخلطيئة تقسيٌم للكنيسة اي تقسيم 

جلسد املسيح نفسه...
اال يستحق تقسيم جسد املسيح اعادة نظر كل مسؤولي الطوائف 
املسيحية، يف مجيع املواقع، يف مواقفهم والعمل على توحيد 

كافة الطقوس واالحتفاالت الدينية؟! 
اال يستحق اعادة توحيد جسد الرب بعض التنازل من قبل هؤالء 

املسؤولني؟
فكما جرى االتفاق بني الكنائس ذات التقويم الغربي والكنيسة 
االرثوذكسية الشرقية على توحيد االحتفال بعيد امليالد فلماذا 
ال تدخل يف هذا االتفاق سائر الكنائس من القبطية اىل اليونانية 
اىل الروسية اىل ....وال بأس لو مت االتفاق على حتديد تاريخ 
اخر لالحتفال بعيد امليالد النه من غري املعروف بالــضبط اليوم 

والشهر مليالد السيد املسيح؟
وكذلك االمر بالنسبة لعيد الفصح فلماذا ال يتنازل املسؤولون 
انانياتهم،  بعض  عن  الكنائس،  كل  املسيحية،  الكنائس  يف 
يتفقون   - مثال  مسكونيا  جممعا  ه  فلنسمِّ  - اجتماعا  فيعقدوا 
بني  من  املسيح  السيد  قيامة  بعيد  االحتفال  توحيد  على  فيه 

االموات؟
فهل من املعقول او املنطقي ان نصلب الرب مرتني او اكثر 

ونعود ونقيمه اكثر من مرة؟
هذا عيب...بل خطيئة مميتة.

قلوب  تغمر  اليت  الفرحة  مدى  املسؤولون  هؤالء  يالحظ  اال 
املؤمنني املسيحيني من كل الطوائف عندما حيتفلون باعيادهم 
سوية كما حصل يوم االحد املاضي حيث احتفل املؤمنون مجيعا 
بعيد الشعانني يف كنيسة مار شربل يف بانشبول والفرح يغمر 
قلوبهم طالبني من اهلل ان حيتفلوا سوية بكل االعياد... كل 

عام؟
اال يالحظ هؤالء املسؤولون االبتهاالت اليت يطلقها ابناء هذه 
واملواقف  النظر  وجهات  لتقريب  اهلل  اىل  والدعوات  الطوائف 
لدى املسؤولني الدينيني يف كل الطوائف املسيحية ليتمكنوا 

من االحتفال مع بعضهم البعض؟ 
ايها املسؤولون...الشعب املسيحي يطالبكم بالعمل على توحيد 

اعياده فهاّل استجبتم لطلبه؟
الشعب يريد ان يرى كنيسته واحدة، ال كنائس، فهاّل تنازلتم 

عن انانيتكم وكربيائكم وعملتم ما يرضي اهلل واملؤمنني؟
اتقوا اهلل ايها املسؤولون، يف سائر الكنائس، واعيدوا توحيد 
بدخول  لكم  وليسمح  عنكم  عليائه  من  لريضى  املسيح  جسد 

جنته!.
نعم ان فرحتنا هذا العام فرحتان ...فشكرا للنظام الشمسي!! 

وهنا نتساءل:متى نقول.. شكرا لكم يا رجال الدين!!

جلهاز »الشاباك« اإلسرائيلي.
ويف قرية العراقيب يف النقب، نظمت جلنة املتابعة العليا مهرجانًا خطابيًا 
حتت شعار »هنا باقون، ما بقي الزعرت والزيتون«، مبشاركة النائبة 
العربية يف الكنيست حنني الزعيب، اليت اعتربت »مصادرة األرض حربا 

ضد الوجود العربي، وجزءا من سياسة الدولة اليهودية«.
إىل ذلك، أصدر اجمللس احمللي يف بلدة عرابة يف اجلليل قرارًا بتسمية 
عدد من شوارع البلدة بأمساء تارخيية عربية، وذلك ردًا على قرار وزير 
املواصالت اإلسرائيلي إسرائيل كاتس بعربنة أمساء املدن العربية يف 

أراضي العام 1948.

عالوي يهاجم طهران عقب...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ايران  وال  بالعراق،  ان حتكم  باستطاعتها  ايران  غري  وال  ايران  »ال 
على  العيب  ومن  تريده،  ما  علينا  تفرض  ان  ايران تستطيع  وال غري 
ايران وهي تّدعي انها جارة مسلمة ان تتدخل يف الشأن العراقي بهذا 

الشكل، وهذا مرفوض وال نقبله اطالقا«.
واضاف ان »معركة بناء العراق بدأت اآلن، فاما ان نبين العراق خاليًا 
احلقيقية  واملشاركة  املساواة  على  يقوم  وان  والتفرقة  املشاكل  من 
واما ال مسح اهلل ينهار العراق نتيجة هذه التدخالت اليت نراها واليت 

حتاول ان تنال من قيمة العراق«.
وتابع ان »الشعب العراقي اعطى صورة مشرقة للعراق يف االنتخابات 
على الرغم مما شاب هذه االنتخابات من مشاكل تتمثل بالرتويع واالقصاء 
واالعتقاالت. وهذه املشاكل ال تزال مستمرة، وعلى الرغم من هذا فإن 
الشعب العراقي ذهب اىل صناديق االقرتاع بكثافة وزخم عال وانتخب 
من اراد ان ميثله يف اجمللس النيابي املقبل والذي يفرتض ان تنبثق 

عنه حكومة متثل الشعب العراقي«.
االنتخابات  خاضت  ان »قائمتنا  عالوي  قال  قائمته،  برنامج  وبشأن 
بوضوح وعلى اساس مشروع واضح، مشروع وطين يؤمن بأن العراق 
او  املذهب  او  الطائفة  او  اهلوية  عن  النظر  بغض  العراقيني  لكل 
ان  العراق جيب  بأن  ويؤمن  الوطنية  باملصاحلة  يؤمن  مشروع  الدين، 
العامة اليت خاضت  العراقيني. وهذه هي املبادئ  يبنى مبشاركة كل 

»العراقية« االنتخابات مبوجبها«.
املقبلة  إن »االيام  عالوي  قال  القريب،  املستقبل  اىل  نظرته  وعن 
العراقيني وتآزرهم ووقوفهم وقفة  ليست سهلة، وهلذا فإن تكاتف 
رجل واحد جملابهة التحديات، موضوع اصبح اكثر من مطلوب، فهناك 
من يريد ايذاء العراق، وهناك نفوس مريضة تتجاوب مع هؤالء وجيب 
التصدي هلؤالء ألن العراقي لديه كرامته وكرامة بلده اهم من اي شيء 

آخر«.
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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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World Lebanese Cultural Union of Victoria 
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041 
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Royal Children Hospital, Good Friday Appeal

:
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041

 :
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مبناسبة عيد الفصح اجمليد 
يتقدم

سعادة النائب
 االستاذ نزيه االمسر

النائب نزيه االمسر يهنئ مبناسبة األعياد

 املنتخب نائبا عن املنطقة الشمالية مللبورن باسم الشعب
 بأحر التهاني القلبية الصادقة من مجيع ابناء اجلالية اللبنانية والعربية

 وباقي اجلاليات االثنية ومن احلكومة االسرتالية والشعب االسرتالي 
متمنيا للجميع الصحة والسعادة والسرتاليا العزيزة دوام االمن واالزدهار .. وكل عام وانتم خبري

دّلت دراسة طبية وضعها معهد العلوم والصحة 
يف العاصمة التشيلية ان الكسل اكثر خطورة 
الذين  عدد  ان  تبني  بعد  التدخني، وذلك  من 
الذين  عدد  من  اكرب  الكسل  عليهم  يقضي 

ميوتون بسبب التدخني.
وهذه الدراسة هي حمصلة حبث ميداني اجراه 
متختصصون بالصحة العامة يف املعهد املذكور 
طوال مخسة اعوام على اكثر من 50 الف شخص 
بينها  من  اجلنوبية  امريكا  يف  مدينة   20 يف 
وكاراكاس  سييت  ومكسيكو  جينرو  دي  ريو 
وبونوس اريس وهي مدن يتعدى عدد سكانها 
املليون، فاتضح ان الذين توفوا عام 2005يف 
تعدى  ال60  وحتى  سنة  ال35  عن  يزيد  عمر 
ال 6800 شخص، كلهم مل ميارسوا اي نشاط 
وميضون  بالكسل  مصابني  وكانوا  رياضي 
معظم اوقاتهم باجللوس او مشاهدة التلفزيون 
التنقل،  عند  السيارة  وركوب  طويلة  لساعات 
والكثري منهم من الطبقة االجتماعية املتوسطة، 
يف املقابل تويف 5700 شخص بسبب التدخني 

او االصابة بسرطان الرئة.
املشرفني  احد  كالو  انريكه  الربوفسور  وقال 
اىل  االسئلة  توجيه  مت  انه  الدراسة  هذه  على 
اقارب حنو 24700 شخص تويف عام 2005 عن 
قيام املتوفني باية نشاطات بدنية خالل العقد 
الذي سبق وفاتهم، فاكد اجلميع بان احد منهم 
مل ميارس رياضة ما، ووجهت النصيحة الطبية 
لنسبة 20 يف املائة لضرورة فعل ذلك دون 
فائدة. واشار ايضا اىل ان نسبة ال بأس بها 
ممن تويف مل يكن كسوال فقط بل ومدخًنا أيًضا، 
ما يعين ان خطر الوفاة املبكرة كانت اكرب من 
الذين يدخنون فقط. واضاف بالطبع الوفاة مل 
من  عنه  ينتجه  ما  بل  مباشرة  الكسل  يسببها 
سلبيات خطرية على الصحة، ويوجد اناس يف 
سن الشباب يفرطون يف الكسل وعدم احلركة، 
وهذا ينتج عنه الكثري من االمراض من اهمها 
اماكن كثرية يف  الدهون يف  وتراكم  السمنة 

اجلسم خاصة يف حميط القلب.

حذار املوت من الكسل 
ويعرف الربوفسور التشيلي النشاط البدني على 
التمرين  او  النشاط  اشكال  من  اي شكل  انه 
بالدرجة  وياتي  العمل،  اطار  خارج  يتم  الذي 
االوىل املشي السريع نصف ساعة يومًيا على 
االقل. واظهرت الدراسة ايًضا ان ما نسبته 37 
توفوا عام 2005  الذين  الرجال  املائة من  يف 
 30 مقابل  ابدا  البدني  النشاط  ميارسون  مل 
من  الربوفسور  حّذر  و  النساء.  من  املائة  يف 
عدم التفريق بني الكسل العادي الذي يصيب 
امراض عضوية جيب  والكسل بسبب  االنسان 
ملرض  مؤشًرا  تكون  فقد  بسرعة،  معاجلتها 

جدية.

شبكة كهرباء مشسية حتت حبرنا من افريقيا اىل أوروبا
تعمل فرنسا على تشكيل كونسورسيوم من الشركات 
تكلف بتطوير شبكة واسعة من اخلطوط الكهربائية 
حتت البحر املتوسط لنقل الكهرباء الشمسي املنتج 
من  قريبة  مصادر  حسب  اوروبا  اىل  افريقيا  يف 

امللف.
وافادت املصادر ان هذا املشروع الذي اطلق عليه 
كهرباء  انتاج  شركات  سيجمع  "ترانسغرين"  امسه 
الضغط  عتاد  وصانعي  كهربائية  شبكات  وادارة 
)او. العالي حتت رعاية "الكرتيسييت دو فرانس" 

دي.اف( مؤكدة معلومات نقلتها صحيفة "انربرس" 
املتخصصة.

ويتوقع ان يتم االنطالق يف مشروع "ترانسغرين" 
الذي يندرج يف اطار "خطة مشسية اوروبية" خالل 
اجتماع وزراء طاقة 43 بلدا من االحتاد املتوسطي يف 
كونسورسيوم  القاهرة.وسيكلف  يف  ايار/مايو   25
بالقيام   )2012-2010( اوىل  مرحلة  يف  تراسغرين 
واسعة  شبكة  بناء  بهدف  املشروع  اجنازية  بدراسة 
حتت  العالي  الضغط  ذات  الكهربائية  اخلطوط  من 

البحر بالتيار املطرد.
من  واحد  مزدوج  خط  حاليا  بافريقيا  اوربا  ويربط 
التيار املطرد قوته 1400 ميغاوات يعرب البحر حتت 
القامة  مشاريع  عدة  هناك  طارق.لكن  جبل  مضيق 
واجلزائر  واسبانيا  اجلزائر  بني  البحر  حتت  كوابل 

وسردينيا وتونس وصقلية.
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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

ترقبوا حفلة 
مطرب الكورة اخلضراء 

ابـراهيم ســامل

 بتاريخ 2010-5-1
يف كنيسة القديس 
جورجيوس االرثوزكسية

تابعوا اعالننا

قنصلية لبنان العامة \ ملبورن
يف  وزعت  بانها  ملبورن  يف  العامة  لبنان  قنصلية  ابلغتنا 
اللبنانية يف فيكتوريا قرصا مدجما يتضمن  اجلالية  اوساط 
القوائم االنتخابية االولية العائدة للفرتة االنتخابية 30 اذار 
2010 -30 اذار 2011 اليت اعدتها وزارة الداخلية والبلديات 

حتضريا لالنتخابات النيابية يف دورتها املقبلة.
وتفضلوا بقبول االحرتام والشكر اجلزيل لتعاونكم الدائم.

القنصل العام
هنري قسطون
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ترقبوا حفلة مطرب املغرتبني 
بديع مظلوم يف 29 أيار القادم

اعالنات يف نيويورك: ارفعوا سراويلكم!
خالهلا  من  حيث  محلة  إلطالق  دوالر  ألفي  نيويوركي  سياسي  أنفق 
الشباب على رفع سراويلهم وعدم إظهار ثيابهم الداخلية عند السري 
ان  األمريكية  نيوز"  ديلي  "نيويورك  صحيفة  وأفادت  الطرق.  على 
إعالنية  لوحات   6 لنشر  املالي  املبلغ  خصص  آدمز  إيريك  السناتور 
برفع  وتطالبهم  الشبان  إىل  كلها  موجهة  بربوكلني  السكين  حيه  يف 
يرتدون  شبانًا  تظهر  الست  اللوحات  ان  إىل  وأشارت  سراويلهم. 
سراويلهم  من  األكرب  والقسم  خصورهم،  على  مثبتة  غري  سراويل 
هذه  املنخفضة  السراويل  "حضارة  آدمز  وقال  للعيان.  باد  الداخلية 
انتشرت يف املدينة والبالد، واألوالد جمرد أوالد أما الراشدون فيجب 

أن يقولوا هلم ان ما يقومون به خاطئ".

عاصمة نيكاراغوا مهددة بزلزال مدمر
حذر خبريان جيولوجيان يابانيان من احتمال تعرض ماناغوا عاصمة 
نيكاراغوا لزلزال مدمر مصحوب بسلسلة من انزالقات أرضية قد 
تسفر عن مقتل اآلالف. واخلبريان هما تشيكاهريو مينوا ونواكي 
قاما  أن  هلما  وسبق  اليابانية  الدولي  التعاون  هيئة  من  ساكاي 
بزيارة إىل ماناغوا إلجراء دراسات وأحباث جيولوجية بالتعاون مع 
وبعد  الوطنية.  نيكاراغوا  جلامعة  التابع  اجليولوجي  التحقيق  مركز 
إن  قاال  الرتبة،  من  عينات  على  املخربية  التحاليل  وإجراء  دراسة 
ماناغوا أمام خطر كبري يتهدد وجودها وحياة عدد كبري من سكانها. 
ويأتي التحذير على خلفية الزالزل اليت وقعت يف هاييت وتشيلي 
يف العام اجلاري ودفعت بالسلطات املعنية يف نيكاراغوا لتفعيل 

خطط الوقاية من الكوارث والتقليل من آثارها. 
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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
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84 - 90-Holmes St. Brunswisk East Vic: 3056 
Ph: 0393837699-  Fax: 03 9383 7431
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 فتوى سعودية: ال جيوز للخطيبني التحدث هاتفيا

رأى الفنان والداعية الكوييت صالح الراشد أن املطرب تقع 
عليه مسؤولية كربى؛ ألن الذين يستمعون إىل املوسيقى 
كثر، مشددا على ضرورة أن حيسن املطرب اختيار األحلان 

والكلمات املناسبة واهلادفة؛ اليت حتمل رسالة. 
نستطيع  »ما  إن   :-mbc.netلـ- الكوييت  الفنان  وقال 
إيصاله  نستطيع  ال  األغنية  طريق  عن  اليوم  نوصله  أن 
نانسي  اللبنانية  فجمهور  والكتب،  احملاضرات  طريق  عن 
عجرم مثال عشرة أضعاف من يستمعون إىل الداعية عمرو 

خالد«. 
وأضاف الراشد »على سبيل املثال فإن حفل يوسف إسالم 
األخري حضره 40 ألف شخص، وتسابق اجلمهور على شراء 
تذاكر حلفالته، وهذا شيء يبشر بأن هذا النوع من الغناء 
يلقى استحسانا وقبوال وتزداد شعبيته بني الناس، وكذلك 

ودعا إىل االبتعاد عن الكالم السليب واحملبط يف األغنيات، سامي يوسف فهو يقدم أيضا هذا الفن الراقي«. 
الناجحة  الذي قد حتدثه األعمال  التأثري السليب  حمذرا من 
مجاهرييا يف الناس، خاصة على فئة الشباب الذين يتأثرون 

بهذه املعاني.
وأشار إىل أهمية أن يعرض الفنانون أغانيهم على متخصصني 
يف اجلانب الروحي والنفسي، الستشارتهم فيما إذا كانت 

أغانيهم تصلح كي تذاع بني الناس أم ال. 
وقال الفنان الكوييت، املتخصص حاليا يف التنمية الذاتية: 
»أمتنى أن يكون الغناء الذي حيمل رسالة توعوية وهادفة 

للناس بداية لنشأة فن جديد راق وواسع االنتشار«.
ودافع الداعية الكوييت عن اجتاهه للغناء، ومجعه بني الدعوة 
واملوسيقى يف الوقت نفسه، وقال: »تعترب هذه املسألة 
هو  املوجود  فالعرف  املتناقضات،  أكرب  من  جمتمعاتنا  يف 
أنك إما أن تكون رجال متدينا، وإما أن تتبع الفن على اعتبار 
أن األمرين متناقضان، ويف رأيي فاملوضوع هو العكس، 
فالفن هو جزء أصيل من الرتاث اإلسالمي، واألصل أن كل 

شيء حالل إال ما ثبت حترميه«. 
وعن طبيعة عمله قبل االجتاه للغناء أضاف »بداية عملت 
باإلسالم،  التعريف  جلنة  يف  حياتي  فرتات  من  فرتة  يف 

األوقاف والشؤون  بوزارة  إماما وخطيبا سابقا  كما عملت 
بشكل  املهام  تلك  يف  عملت  وقد  الكويتية،  اإلسالمية 

تطوعي«.
وتطرق الداعية الكوييت إىل طبيعة ردود األفعال اليت تلقاها 
عقب اجتاهه للغناء، وقال: إن هناك ثالثة أنواع من ردود 
األفعال، فهناك ردة فعل إجيابية متثلت باملديح واإلعجاب 
بهذه اخلطوة وإبداء الرغبة يف التعاون، من كبار الفنانني 
واملسؤولني، وهناك فئة أخرى مل تبد تعليقا، كما أن هناك 
ردودا سلبية أيضا كانت من قبل بعض املشايخ والدعاة.

غري أن الداعية الكوييت عاد وقال: »ال أخشى االنتقاد؛ 
فاملنتقدون يشكلون 5% فقط من اجلمهور الكبري، فالغالبية 

مل تنتقد«.
وحول كيفية اختيار أعماله، أوضح الراشد أنه يتخذ ثالث 
من  كبرية  جمموعة  استشارة  وهي  االختيار،  قبل  خطوات 
أكثر من مخسني  األخري  ألبومه  الناس، حيث استشار يف 
شخصية، منهم أربع شخصيات دينية.. اثنان منهم يف جلنة 
اإلفتاء، ثم أديت صالة االستخارة، واتبعت قليب والباقي 

ال يهمين.
وعمل  بها  أخذ  النصائح  من  كثريا  هناك  أن  إىل  ولفت 
عليها، مثل انتقاد بعضهم استخدام موسيقى عالية وإيقاع 
النصيحة  تقبل  وأنه  األغنيات،  إحدى  يف  ما  نوعا  سريع 

واقتنع بها ورأى أن النقد املوجه يف حمله.
وكشف أنه يفكر يف الغناء للحب ولكن ليس اآلن، حيث إنه 
يريد أن يغين للحب مبفهومه الواسع والسامي والصحيح، 
الفتا إىل أن رسالته يف الفن تدور يف ثالثة حماور هي 

احملبة والسالم والتنوير.
الذي حيمل  الراشد عن حتضريات أللبومه اجلديد؛  وكشف 
اسم »ال يغشونك« ويتضمن 11 أغنية، وسيتضمن تعاونا 
مع امللحن مشعل العروج وجمموعة عاملية من املوسيقيني 
األتراك املعروفني، وهناك تعاون مع امللحن ممدوح سالم 
العمل  أن  إىل  الفتا  غنام،  منذر  والكاتب  السعودية،  من 

حيوي أغنية عن السالم.

داعية كوييت حتول إىل مطرب: مجهور نانسي عشرة أضعاف مستمعي عمرو خالد.. للطرب جمد أكثر من الدعوة

أوضح عضو هيئة العلماء 
الشيخ عبد اهلل املنيع أن 
بني  اهلاتف  عرب  احلديث 
املخطوبني ال جيوز، مؤكدًا 
أن الرجل يف هذا احلال ال 
يزال أجنبيًا بالنسبة للمرأة 

حتى يتم كتابة العقد.
فتاوى  برنامح  عرب  وقال 

على القناة األوىل: إن حديث املخطوبني عرب اهلاتف مع 
بعضهما ال جيوز شرعًا، موضحًا أن اخلطيبني قبل عقد 

النكاح هما أجنبيان لبعضهما حتى يتم كتابة العقد.
عملية  يف  أيضًا  سيسهم  ذلك  أن  كما  وقال: 
مناسبني  لوكانا غري  باملوافقة حتى  والتسرع  القبول 

لبعضهما.
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حقا انه قد اصبح عندنا يف 
ملبورن مطعم ال بل صرح 
بابناء  يليق  شامخ  لبناني 
ان  وضيوفها....  جاليتنا 
مطعم اسطورة الواقع على 
مدخل سجن كوبرغ القديم 
السجن  هذا  حتول  وقد 
اجلمال  رائعة  ابنية  اىل 
وغريها ومن ضمنها مطعم 
السيد  لصاحبه  اسطورة 

الياس فرح.
مطعم  ان  القول  وجيوز 
االسطورة هو صورة رائعة 
يف  الربدوني  مطاعم  عن 
وزميلي  "زحلة"..اخي 

مطعم االسطورة صورة وحكاية عن مطاعم الربدوني الزحالوية

*جانب اخر من رواد املطعم* *جانب من احلضور*

*سعيد حداد وحضور*

*املوسيقار فؤاد حراقة*

*االسطورة من الداخل**باقة من الصبايا*

هذا   عن  شيء«  »كل  قال  مظلوم  سامي  االستاذ 
املطعم يف العدد السابق من جريدة اهلريالد ومل يرتك 

لنا شيئا لنقوله عن مجال هذا املكان وروعته.
 كل ما ميكنين ان اقوله، لقد دخلت فجأة اىل مطعم 
االخ  استقبلين  املاضي،  االحد  مساء  وذلك  االسطورة 
السيد الياس فرح صاحب هذا املطعم "الصرح" برحابة 
مرحبا  الطاوالت  على  جيول  كان  الواسع.فيما  صدره 

برواد هذا املكان وقد عادت بي الذاكرة اىل ايام لبنان 
ايام الربدوني يف عزها.

موقع رائع .. مواقف للسيارات.. داخل مطعم االسطورة 
املشاوي اللذيذة.. الكبة النية الزحالوية.. كأس العرق 
اللبناني  والطرب  الزحالوي  الزائد  الكرم  اللبناني.. 
فؤاد  املوسيقار  الكبري  الفنان  صوت  مع  االصيل 

حراقة.

هذا كل ما شاهدته خالل عشر دقائق...
يف  الصرح  هذا  داخل  ونساء  رجال   وصبايا  شباب 

منتهى الفرح والسعادة.
متنياتنا احلارة اىل االخ والصديق الياس فرح وعائلته 
فيها  حيدثنا  قريبا  خاصة  لقاءات  مع  اجلديد  مبولوده 

الياس عن مطعم االسطورة.    
   والف مربوك

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 
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PERTH:

68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
NNNpbÌ¸Ï€a @5«@…ÌåÏn€aÎ @ÂÌçÉn€aÎ @
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç

HEAD OFFICE MELBOURNE 
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062

Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195199- Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

Tel: (07) 3344 7400
Fax: (07) 3344 7500

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

Tel: (08) 8282 6869
Fax: (08) 8359 0044

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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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لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
96823269  اعتمدوا املصور آراكس تلفون:0419247261 – 

   نافذة على اجملتمع    اعداد وتصوير آراكس

*سيمون وفيفي مسعان مع الطفل رميون*

*جورج وريتا مسعان مع الطفل جايكوب*

موسكو حتظر كتاب "كفاحي"
أقرت النيابة العامة يف روسيا أن كتاب أدولف هتلر وعنوانه 
"كفاحي" يعد أدبا متطرفا ويدرج الكتاب يف القائمة الفدرالية 
للكتب اليت صنفت متطرفة وفق معلومات نشرت على املوقع 

الرمسي للنيابة العامة الروسية.
وورد يف بيان اللجنة أن الكتاب كان حتى الوقت احلالي يف 
متناول اجلميع على بعض املواقع على االنرتنت كما مت بيعه 

بطريقة غري شرعية يف البالد

العروسان فواز املنجد ونسرين العرجا

عيد الفصح اجمليد 
املصّور  يتمنى  التسامح  عيد  اجمليد  الفصح  عيد  مبناسبة 

اراكس جلميع املسيحيني عيدا سعيدا واياما مديدة. 
يا عيد احلب امجعنا وعاحملبة وللطفولي رجعنا تا يرضى اهلل 

علينا
اهلل  انشاهلل  بعينينا  الفرح  وضحك  العيد  وطل  احلب  طل 

سنني يعيد العيد عليكم وعلينا..وكل عام وانتم خبري

يف حفلة رائعة مت زواج الشاب فواز املنجد على االنسة نسرين العرجا 
يف صالة الويستيال الصحابها خطار اخوان وخالل احلفلة العامرة وعلى 
اضواء فيديو رالف شيبان واشعاع فالش اراكس قطع العروسان فواز 

ونسرين قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع. مربوك

من مواليد احلياة
انعم اهلل على السيد سيمون وفيفي مسعان مبولود ذكر امسياه رميون 
تيمنا باسم جده رميون مسعان وهو باكورة زواجهما حيث اضفى فرحة 
الغرفة  امتألت  املفرح  اخلرب  بلوغ  وعند  السعيد.  البيت  على  كربى 
قبل  احلب  محلوا  الذين  واالقارب  االهل  من  بعدد  وغصت  بالزهور 
الورود اىل االهل مهنئني الوالدين بالسالمة ومتمنني للمالك رميون 

السعادة واهلناء يف ظّل والديه.
متت الوالدة يف مستشفى ويستميد الوالدة والطفل بصحة جيدة خرجت 

من املستشفى مع طفلها والف مربوك.
كما رزق السيد جورج رميون مسعان وعقيلته ريتا مبولود ذكر امسياه 
البيت  على  كربى  فرحة  اضفى  حيث  زواجهما  باكورة  وهو  جايكوب 
السعيد. وعند بلوغ اخلرب املفرح امتألت الغرفة بالزهور وغّصت بعدد 
من االقارب واالهل والذي محلوا احلب قبل الورود مهنئني الوالدين 
والديه  ظل  يف  واهلناء  السعادة  جايكوب  للمالك  ومتمنني  بالسالمة 
وكانت الفرحة ال توصف عند السيد رميون وتريز مسعان جدي االحفاد 
املالئكة رميون وجايكوب. متت الوالدة يف مستشفى نوروث اخلاصة. 
الوالدة والطفل بصحة جيدة خرجت من امليتشفى مع طفلها جايكوب 
بالسالمة تهانينا خبالص االم فيفي واالم ريتا مسعان بالسالمة والف 

مربوك.

وبدعوة من اهليئة اجلديدة لفرع 
اداليد،  يف  احلر  الوطين  التيار 
 14 بذكرى  االحتفال  وملناسبة 
اذار، لبى رئيس واعضاء التيار 
للمشاركة  الدعوة  ملبورن  يف 
الذي  الكبري  االحتفال  هذا  يف 
اسرتاليا  جنوب  والية  يف  يتم 
للمرة االوىل. وقد حضر العديد 
هذا  واملناصرين  االصدقاء  من 

املهرجان.
سر  امني  احلفل  افتتح  وقد 
الفرع السيد مسري صراف كونه 
القى  وبعده  االحتفال،  عريف 
رباع  جاك  السيد  الفرع  رئيس 

افتتاح فرع جديد للتيار الوطين احلر يف اداليد - جنوب اسرتاليا

*فوزي ابو شعيا**جاك رباع**مسري صراف*

*اعضاء التيار يف ملبورن**اعضاء التيار يف اداليد*

*حضور**جهاد خوري واصدقاء*

الفرع  تأسيس  دعموا  الذين  اجلميع  شاكرا  باحلضور  مرحبًا  كلمة 
خاصة فرع ملبورن وملشاركتهم يف هذا اللقاء.

حضر  الذي  شعيا  ابو  فوزي  االستاذ  ملبورن  فرع  رئيس  وتكلم 
مع وفد كبري من التيار يف ملبورن. وقد كان للرئيس الفيدرالي 
السيد بشار هيكل كلمة باللغة االنكليزية قرأها بالنيابة عنه السيد 
روبري خبعاري حتدث فيها عن تأسيس الفرع وعن ذكرى 14 اذار 

ومعانيها.
اذار   14 وذكرى  اداليد  بها  خص  الذي  عون  اجلنرال  كلمة  اما 

ومناسبة تأسيس الفرع، فكان هلا وقع كبري يف نفوس احلضور.
ويف اخلتام كان لزغلول االنتشار الشاعر انطوان برصونا قصيدة 

وطنية رائعة اهلبت االكف اكثر من مرة.

*حضور*
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جهاز الـROV ساهم يف البحث عن الصندوق األسود الثاني وتصوير موقع الطائرة األثيوبية 

"قانا" املركب العلمي الوحيد يف لبنان حتّول وسيلة لتسهيل إجراء البحوث 
مواصفاته وفق املعايري الدولية وتقنياته عالية يف دراسة البيئة البحرية

يف القاعدة البحرية يف بريوت التابعة للجيش اللبناني يرسو 
املركب العلمي "قانا"، التابع للمجلس الوطين للبحوث العلمية. 
هذا املركب الذي ميلك مواصفات علمية وفق املعايري الدولية، 
الدراسات  واجراء  البحرية  البيئة  لبحوث  عالية  بتقنيات  يعمل 
البحرية ودراسة آثار التلوث على طول الشاطىء اللبناني البالغ 
مشااًل،  الكبري  النهر  اىل  جنوبًا  الناقورة  من  كيلومرتًا،   220

وتأثريه على األمساك واحليوانات البحرية.
وحتديدًا  اخلارج،  اىل  يتوجهون  والطالب  الباحثون  كان  بعدما 
عن  العلمية  البحوث  واجراء  البحار  علوم  لدراسة  ايطاليا،  اىل 
علم احمليطات والبحار والثروات السمكية ودرس أعماق البحار 
وآثار التلوث... انتقلت هذه البحوث اىل مركز علوم البحار يف 
البرتون التابع للمجلس الذي أضيف إليه املركب العلمي "قانا" 
من  اقتنائه  بضرورة  البحريني  لبنان  باحثي  راود  الذي  احللم 
اجل عصرية نتائج البحوث وفاعليتها، نظرًا اىل تقنياته العالية 

وكفاية اخلرباء العاملني التابعني هلذا املركز.
3 مستويات

يف  البحرية  القاعدة  يف  رابض  املتنقل  البحري  املخترب  هذا 
بريوت التابعة للجيش اللبناني، "وهو الوحيد املوجود يف لبنان 
إلجراء البحوث البحرية، ويندر ان يوجد مثيل له يف دول شرق 
وجنوب املتوسط. ويتمتع املركز باستقاللية عمل تصل اىل 20 
يومًا يف البحر، من دون ان حيتاج اىل الرسو يف املرفأ، ولديه 
جتهيزات متميزة نعمل على تطويرها من ضمن برنامج التعاون 
االيطالي"، وفق االمني العام للمجلس الوطين للبحوث العلمية 

الدكتور معني محزة. 
تقصده فتجد خلية كاملة تعمل دومنا توقف. واملركب، الذي 
يبلغ طوله 28 مرتًا وعرضه 7 أمتار ووزنه 155 طنًا، يتألف من 
3 مستويات: املستوى السفلي يتضمن غرفة للميكانيك، خمتربًا 
وخمزنًا. واملستوى األرضي يتضمن خمتربًا، غرفة لالجتماعات، 
مساحة  وتبلغ  وونشًا.  محامًا،  للنوم،  غرفتني  جمهزًا،  مطبخًا 
العمل املكشوفة يف هذا املستوى حواىل 50 مرتًا مربعًا، حيث 
يتّم انزال اآلالت اىل البحر وأخذ العينات وفحصها يف املخترب. 
أما املستوى الثالث، وهو العلوي، ففيه غرفة القيادة، مكتب 
صغري، غرفتان للنوم، ومحام. ويف هذا املستوى مساحتان، 
واحدة عليها مركب "زودياك" وونش النتشال األوزان الثقيلة 
أيضًا، وفيها يوميًا قبطان  للعمل  البحر، وأخرى خمصصة  من 
وحبار وميكانيكي، اضافة إىل الفريق العمل من املتخصصني 

والباحثني.
ويعمل على املركب يوميًا بني 6 و 14 خبريًا، وفق نوع الدراسات 
والبحوث املطلوب إجراؤها. ويذكر ان املختربين جمهزان مبعدات 

وآالت كاملة لسحب العينات واجراء البحوث.
كما ان قيادة القاعدة البحرية تدعم كل أعمال الصيانة اليت 
وجتهيز  اىل صيانة  حاجة  كونه يف  دوريًا،  املركب  على  تتم 

دائمني.
مشاريع حبثية

العام 2006 بدأ املشروع مع احلكومة االيطالية الستقدام 
مركب علمي قادر على متابعة التلوث على طول الشاطىء 
التلوث  وحتديدًا  البيئة،  على  أخطاره  ودراسة  اللبناني، 
البحرية على مسافة  البحري، واجراء حبوث تنمية احلياة 

200 كيلومرت من الشاطىء اللبناني.
يقول محزة "ان هذه اجلهود أمثرت احلصول على مركب 
علمي كهبة ايطالية، كما ُدعم بهبة ايطالية اضافية بقيمة 
مليونني و300 ألف أورو، تشمل أعمال الرتميم والتأهيل 
املستقبلية وتدريب فرق العمل، وذلك يف إطار جهود 
اجمللس الذي قدم مساهمة عينية قيمتها 335 ألف أورو 
يف اطار مشروع ميتد لثالث سنوات لتمويل برامج البحث 
البحر  قعر  خرائط  ووضعت  والتلوث.  البحار  علوم  يف 
خالل السنوات الثالث اليت تلت تدشينه بتظاهرة لبنانية 

رمسية وعلمية كربى يف 3 نيسان 2009".
إعداد عدد كبري  مّت  املركب  األول من عمل  العام  أثناء 
خرباء  اللحظة،  حتى  ينفذها،  اليت  البحثية  املشاريع  من 
من  هلم  زمالء  قريبًا  بهم  وسيلتحق  لبنانيون،  وباحثون 
بعضها  حّدد  عدة،  مشاريع  تنفيذ  يتّم  وحاليًا  ايطاليا، 

مدير مركز علوم البحار الدكتور غابي خلف باآلتي:
للفوالق  دقيق  مع حتديد  البحر،  قعر  خارطة  - وضع   1
وحتى  طرابلس  مدينة  حماذاة  من  املمتدة  الزلزالية 
األمواج  ارتفاع  الدامور، مع دراسة مودلة تغرّي مستوى 
التغرّي والتعرف اىل  البحرية عرب جهاز يقيس مدى هذا 
اآلثار املطمورة يف البحر، اضافة اىل حتديد مواقع ينابيع 
وكميتها،  ونوعيتها  البحر  يف  املوجودة  العذبة  املياه 
وحتديد اخلرائط األنسب ملداخل املرافىء الشاطئية يف 

املدن الكربى.

2 - دراسة التنوع احليوي القاعي، وتشمل دراسة كل 
العوامل الفيزيائية والكيميائية على سطح البحر ويف أعماق 
الغذائي  االنتاج  تصل اىل 1500 مرت، وربطها مبستوى 
األول ومستوى االنتاج الغذائي الثاني، ومن خالهلا نلقي 
نباتية وحيوانية،  البحرية، من  األحياء  أنواع  الضوء على 
بأخذ عينات بواسطة الغطس، ودراسة املصاطب البحرية 
واستعمال جهاز ROV، وهو روبوت آلي يرسل اىل أعماق 
واضحة  أخذ صور  على  قادر  مرت   200 عمق  حتى  البحر 

ونقلها مباشرة اىل شاشات على ظهر املركب قانا.
3 - دراسة املخزون الكّمي والنوعي لألمساك على طول 
وفقًا  خمتارًا،  موقعًا   25 اعتماد  عرب  اللبناني  الشاطىء 
خطوط   5 على  موزعة  معينة،  وبيئية  علمية  ملواصفات 
االمساك  وتصطاد  اجلنوب،  اىل  الشمال  من  موازية 
منت  على  مباشرة  وتفرز  القاعي  اجلرف  شباك  بواسطة 
يف  املوجودة  األمساك  عن  فكرة  يعطي  مما  املركب، 

لبنان، ودراسة وجود الدالفني يف مياهنا االقليمية.
4 - دراسة التلوث البكرتيولوجي والعضوي والكيميائي 
ملياه البحر، ويتناول مجع املعلومات عن سرعة التيارات 
األوكسيجني  واحلرارة،  امللوحة  واجتاهاتها،  املائية 
الفوسفات  النيرتيت،  النيرتات،  الكلوروفيل،  املنحل، 
من  العينات  هذه  وتؤخذ  عضويًا.  امللوثة  والبكترييا 
ومتثل  اللبناني  الشاطىء  طول  على  طبيعيًا  موقعًا   30
املواصفات اجليومورفولوجية للشاطىء )رملية، صخرية، 
مصبات االنهر، جممعات سكنية...(، اضافة اىل متابعة 
اجملارير  مصبات  بسبب  تلوث  فيها  اليت  النقاط  بعض 
ان  علمًا  النفطي.  التلوث  ومراقبة  والصناعية  العضوية 
أكثر من 50 يف املئة من الشواطىء اللبنانية ملوثة وغري 
صاحلة للسباحة، نتيجة اجملارير اليت تصب فيها، اضافة 

اىل أخطار املصانع على الشاطىء.
5 - متابعة التلوث الناتج من كارثة التسّرب النفطي، إذ 
وضع مركز علوم البحار خطة عمل على 3 مراحل متتد حتى 
العام 2011، من اجل متابعة البقع النفطية اليت تسبب 
بها العدوان االسرائيلي صيف 2006 وحتديد آثار التلوث 
لبعض  مسوحًا  أجرى  كما  البحرية،  احلياة  على  النفطي 

املناطق الصناعية املوجودة على الشاطىء. 
الرجل اآللي والطائرة األثيوبية

عندما حدثت كارثة الطائرة األثيوبية، كثرت التساؤالت عن عدم 
استعمال هذا اجلهاز اآللي ROV يف عملية انتشال اجلثث، علمًا 
أنه حدد سقوطها على عمق 1200 مرت، واجلهاز يعمل حتى عمق 
200 مرت فقط. ويف هذا الصدد يقول محزة: "يف اليوم عينه 
قّدمنا اىل قيادة القوات البحرية يف اجليش اللبناني، خرائط قعر 
البحر مبقياس 50/1 ألفًا اليت سبق وأجنزناها يف مشروع سابق 
للمنطقة املمتدة من بريوت حتى صيدا، لتسهيل مهمة أجهزة 
االنقاذ يف املنطقة، اليت كان من املرجح سقوط الطائرة فيها. 
وعندما مّت حتديد موقع سقوط الطائرة على عمق 40 مرتًا، طلبت 
من قيادة اجليش اللبناني، ووافقت رئاسة جملس الوزراء على 
وضع جهاز الرجل اآللي )ROV( بتصرف البحرية اللبنانية. وقد 
مّت ذلك، ورافقه باحثون وخرباء مركز علوم البحار، الذين عملوا 
جنبًا اىل جنب مع غطاسي اجليش للبحث عن الصندوق األسود 
الثاني وجهاز التسجيل فيه وتصوير موقع الطائرة والضحايا. 
على  متميزة  وبكفاية  العلمية  الشروط  أفضل  يف  ذلك  ومّت 
الصعيد الفين، وبتعاون مثالي مع قيادة اجليش اللبناني. إذًا، 
مل يقل أحد أنه ال يريد التعاون معنا وعندما شعرنا بأن لدينا 
امكانات ميكن ان تستعني بها األجهزة واالنقاذ قّدمناها فورًا 
دومنا تأخري، والتنسيق كان كاماًل بني جملس الوزراء وقيادة 

اجليش وجملس البحوث العلمية".

ويضيف محزة "ما حصل يف أزمة الطائرة األثيوبية، والنقص 
االدارات،  بعض  لدى  املتوافرة  االمكانات  عن  املعلومات  يف 
وكذلك النقص يف التنسيق، يستدعي العمل أكثر من كل وقت 
مضى على انشاء مؤسسة وطنية إلدارة الكوارث، تتكامل وال 
تتعارض مع اهليئة العليا لإلغاثة، وللعلميني واالختصاصيني 

دور أساسي ومهم لوضع التصور هلذه املؤسسة وإداراتها".
ويؤكد الدكتوران محزة وخلف انه بفضل هذا املركب استطاع 
لبنان ان يكون شريكًا يف عدد كبري من املشاريع املمولة من 
االحتاد االوروبي واملخصصة لدور احلوض املتوسط، كما حتّول 
املركز إدارة ووسيلة لتسهيل اجراء البحوث. كما انه يستضيف 
عددًا كبريًا من تالمذة املدارس والطالب الراغبني يف التعرف 
اىل النشاط العلمي البحري، ويقوم بعضهم بتحضري أطروحات 

عرب املهمات البحرية اليت تنظم هلذه الغاية.
كما ان هناك اتصاالت مع عدد كبري من الدول العربية وقربص 
وتركيا لالفادة من امكانات املركب ونتائج البحوث اليت جترى 
واجمللس،  املتوسط.  للبحر  الشرقي  احلوض  ضمن  بواسطته 
بالثروة  خاص  تعاون  برنامج  إعداد  طور  يف  املركز،  ومعه 
الصيد  وأماكن  اصطيادها  املمكن  األنواع  لتحديد  السمكية 
وزارة  مع  بالتعاون  نوع  لكل  بها  املسموح  الزمنية  والفرتات 

الزراعة.
ملاذا قانا ؟

ي املركب العلمي "قانا"؟ ملاذا مُسّ
احلروب  كل  خالل  خصوصًا  اللبنانيني  ضمري  قانا  دخلت  لقد 
االسرائيلية، اذ كان هلا "احلظ" األكرب يف املآسي. وقانا جزء 
الينا  "وبالنسبة  واالسالمية،  املسيحية  الديانتني  ثقافة  من 
وفق  احلياة"،  استمرار  تعوق  ال  اليت  باملعاناة  دائمًا  ارتبطت 

محزة. 
كنا   ،2006 عام  نهاية  املركب  مشروع  بدأنا  "عندما  ويضيف 
املراكب يف  ان تسمية  املدّمرة، ومبا  تأثري حرب 2006  حتت 
لبنان كانت مقتصرة فقط على أمساء املدن الساحلية، حصلت 
استثناءات منذ أعوام عدة، فسّمي أحد املراكب "صنني" مثاًل، 
لفظها،  لرمزيتها ولسهولة  "قانا"  اسم  اعتماد  اهمية  فوجدنا 

ولقيت التسمية تأييدًا من كل احملافل العلمية والرمسية".
رحلة الوصول إىل لبنان

نتيجة التلوث البيئي النفطي الذي أصاب لبنان على أثر العدوان 
االسرائيلي يف متوز 2006 وقصف معمل اجلية، عرض اجلانب 
االيطالي تقديم سفينة علمية بهدف دعم البحوث والدراسات 
البحرية يف لبنان، وسرعان ما اقرتن ذلك مبوافقة رئاسة جملس 
الوزراء، فاشرتت احلكومة االيطالية السفينة من مالكها األصلي 

ونقلت ملكيتها اىل اجمللس الوطين للبحوث العلمية.
وصل املركب العلمي األول قانا من ايطاليا اىل لبنان، بعدما 
منحته احلكومة االيطالية كهبة كاملة اىل اجمللس الوطين للبحوث 
البحرية ورسم  البيئة  لبحوث  عالية  تقنية  العلمية، مبواصفات 
خارطة قعر البحر يف لبنان، وأشرف على جتهيزه مركز "سيام 
باري" يف ايطاليا على مدى سنة ونصف السنة، بالتعاون مع   –
مؤسسة "فيديربيسكا" واختصاصيني يف البحوث البحرية من 

لبنان وايطاليا، وحتّول مركبًا خمصصًا حصرًا للبحوث العلمية.
العلمي  املركب  على  اللبناني  العلم  رفع   2008/12/16 يف 
"قانا" يف مرفأ باري يف جنوب ايطاليا وأحبر اىل بريوت اليت 
وصلها صباح 2008/12/22، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعاون 
باري" وجملس  والتنمية االيطالية يف لبنان، ومؤسسة "سيام – 
االمناء واالعمار. ويف 3 نيسان 2009، مّت تدشني املركب يف 

القاعدة يف بريوت. 

*ROV تصوير حتت املاء**جهاز الرجل اآللي*
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ان  لك  يؤكد  أن  الشريك  نيسان(:على   20  – آذار   21( احلمل 
انتقاداته الالذعة لتصرفاتك ال تعين انه ال حيبك ألنك سريع التأثر 
بالكلمات وتشعر باالحباط بسهولة مقلقة. ولكنك سرعان ما تسامح 

وتنسى. 

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:نادرًا ما تشعر بالثقة بالنفس ألنك 
حتكم على نفسك بقسوة وتطمح اىل األفضل باستمرار. ويصعب 
عليك ان ترتاح كليًا يف العالقة العاطفية فتعيش اخلوف والغرية.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:سخريتك الالذعة وعدم قدرتك على 
قول الصراحة بنعومة من التفاصيل البارزة يف شخصيتك ولكنك 

ختفي خلفها الكثري من احلنان والعواطف واحلساسية املفرطة.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:ال تستسيغ ان يشعر الشريك 
اىل جانبك باألمان ألنك ختشى ان تعادل الثقة يف النفس الالمباالة 

جتاه العالقة العاطفية، فتتصرف بأسلوب خمتلف كل يوم.

أكثر  اآلخر يف  وتنتقد  بتعال  21آب(:تتصرف   - متوز   21( االسد 
االستسالم  اليك  بالنسبة  يعادل  الذي  االسرتخاء  خشية  األوقات 
لرغبات اآلخر، فتشعره باستمرار بأنك من يقرر مسار العالقة، سواء 

يف االجتاه السليب او االجيابي. 

اآلخر  بأن  أيلول(:تهرب بسرعة عندما تشعر  العذراء )22 آب 22 
يطلب منك الكثري من االلتزام او العواطف او حتى املال، وتطلب 

منه وأيضًا من االصدقاء ان يتصرفوا باستقالل يف حضورك.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:ال تسمح لآلخر بأن يتخطى حدوده 
معك بل تتصرف بعوانية وتهجم عليه متوساًل كلمات قاسية وتتوسل 

هذا األسلوب يف معظم عالقاتك، فال تعرف اهلدوء واهلناء. 

أن  احملتومة  احلياة  خيبات  تقدر  22 ت2(:ال   - )23 ت1  العقرب 
لتتخطى  الطرق  خمتلف  جتد  ما  سرعان  ألنك  طوياًل  عليك  تسيطر 

أزمات تعرقل طريقك. وغالبًا ما تغري جمرى حياتك بال إنذار.

املواقف  كل  يف  ببساطة  ك1(:تتصرف   20  - ت2   23( القوس 
اجيابي  منظار  من  االمور  اىل  وتنظر  أمورك  تعقد  وال  احلياتية 
باستمرار، ووحدها الغرية على الشريك ورغبتك امللحة بأن تسيطر 

عليه جتعلك تتصرف كأنك معقد.

 اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:أنت ذكي وجريء وتعرف أن تصل اىل 
كل ما حتلم به يف احلياة ولكنك تتصرف يف بداية العالقة بتحفظ 

وحذر وعليك ان تتأكد من أحاسيس اآلخر قبل أن ترتاح.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:ختفي عصبيتك املفرطة خلف برودة وما 
او االصدقاء وال  الشريك  الغرور، وال تتحمل ان يستفزك  يشبه 

سيما انك تعلق أهمية كبرية على الكرامة وحترتم نفسك.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:أنت أذكى مما توحي لآلخر وأكثر 
قدرة على التحكم بقدرك، ولكنك تتصرف كأنك حتتاج اىل دعم 

اآلخر واىل حنانه لتحيا بسالم. تتمتع بقدرة كبرية يف التمثيل.

تسلية

2010 نيسان   1 Thursday 1 April 2010الخميس 
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Lebanese will accept STL conclusion 
regardless of findings - Hariri

Prime Minister Saad 
Hariri stressed Monday 
that the Lebanese 
would accept verbatim 
any conclusion by 
the Special Tribunal 
for Lebanon (STL) 
regardless of the 
verdict. 

“Finally, a tribunal will 
try those who murdered 
and assassinated for 
political and terrorist 
reasons and we will 
accept any decision by 
the STL and deal with 
it as it is,” Hariri said 
during a joint news 
conference with his 
Bulgarian counterpart 
in Sophia. 

The Lebanese premier 
also stressed that 
uncovering the 
truth behind the 
assassinations would 
be a key factor in 
Lebanon’s stability 
while highlighting 
the tribunal’s 
professionalism and 
credibility. 

“This tribunal works 
based on proof and facts 
in order to turn over the 
black page in Lebanon’s 
history. The truth is 
a big part of stability 
since it reassures 
people by revealing 
the truth behind the 
assassinations over the 
past 30 years,” Hariri 
said. 

Asked whether he feared 
that domestic civil strife 
would be instigated 
by the STL progress, 
Hariri stressed that 
any attempts to tamper 
with Lebanon’s security 
would be struck, by the 
armed forces, with an 
iron fist. 

“The military, and 
internal security forces 
are trusted to preserve 
the Lebanese people 
security … there is 
no room to play with 
the country’s security 
and we will stand firm 

against attempts to 
abolish the STL,” Hariri 
said. 

Media reports leaked 
information over the 
past week regarding 
questioning of Hizbullah 
members by the STL 
prosecutor’s office in 
Lebanon as opposition 
figures warned 
against politicizing the 
investigations. 

Analysts fear that 
claims of Hizbullah’s 
involvement in the 
assassination of former 
Premier Rafik Hariri’s in 
2005 would lead to a 
Sunni-Shiite civil strife. 

Hizbullah Secretary 
General Sayyed Hassan 
Nasrallah vowed on 
Sunday to respond to 
allegations. 

“I will most probably 
speak in the few 
coming days about 
the reports and 
circulations concerning 
the international 
investigation and 
questioning of 
Hizbullah members as 
well as the path of the 
investigations and all 
things related to this 
issue,” Nasrallah was 
quoted as saying by 
the Al-Manar news 
website. 

Hariri also discussed 
with Bulgarian Premier 
Boyko Borisov the 
latest developments 
in the Middle East 
while stressing that 
diplomatic failure to 
reach a resolution to 
the Arab-Israeli conflict 

would have implications 
all over the world. 

“Every day a new 
settlement is build 
in East Jerusalem, 
a new extremist is 
born; every time we 
fail to bring parties 
together we succeed 
in pushing away a 
moderate individual, 
thus the results will be 
catastrophic,” Hariri 
added. 

The Lebanese premier 
also said Bulgaria, as 
a member of the EU, 
can play an important 
role in pushing further 
peace process. 

On another note, 
both Hariri and his 
counterpart stressed 
the importance of 
promoting cooperation 
on economic levels 
between both countries 
as well as with regard 
to the private sector. 

He also called for 
boosting Lebanese-
Bulgarian tourism 
relations by adopting 
an open-sky policy and 
ratifying bilateral deals 

For his part, the 
Bulgarian premier 
said that in addition to 
attracting investments 
from Lebanon, his 
government would 
provide adequate 
atmosphere to protect 
the private sector. 

“We will encourage 
Bulgarian companies to 
participate in Lebanon’s 
reconstruction,” he 
added. 
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Sleiman: Arab League behind peace 
process while Israel rejects reconciliation
Lebanese President 
Michel Sleiman said 
Monday that the Arab 
summit’s decision 
to keep the Arab 
peace initiative on 
the table indicated 
that Arabs have 
chosen permanent 
and comprehensive 
peace while Israel 
rejected this choice. 

“The fact that the 
Arab summit in Libya 
has held to the Arab 
peace initiative 
indicates clearly 
the will of Arabs in 
achieving permanent 
and comprehensive 
peace. 

“But the Israeli 
government rejects 
such a choice 
and goes on with 
building settlements 
and Judaizing 
occupied Jerusalem 
regardless of the will 
of the international 
community, which 
stresses the 
necessity of starting 
negotiations to place 
a peaceful settlement 
on the right track,” 
Sleiman said. 

Sleiman highlighted 
the positive 
r e c o n c i l i a t o r y 
atmospheres that 
c h a r a c t e r i z e d 
the Arab summit, 
especially between 
Egypt and Syria, 
and which were 
c o m p l e m e n t a r y 
to previous 
reconciliations. 

He added that all such 
efforts enhanced the 
relations between 
Arab states. 

Concluding its works 
on Sunday, the Arab 
summit in Libya 
renewed support for 

the land for peace 
initiative with Israel, 
rejecting pressures 
from Syria and Libya 
on the Palestinians 
to abandon talks with 
Israel and resume 
armed resistance. 

The Arab League 
firmly opposed Israeli 
plans for new 1,200 
Jewish settlements in 
East Jerusalem. 

Calls from Damascus 
and Tripoli to 
quit peace efforts 
reflected the depth 
of frustration and 
anger over the stalled 
peace process and 
continued Israeli 
construction in 
areas claimed by 
the Palestinians, 
particularly East 
Jerusalem. 

They also revealed 
the deep division 
among Arabs over 
how to deal with the 
frozen Mideast talks. 
Arabs blame the 
sides’ failure to return 
to the negotiating 
table on Israeli Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu. 
 
For his part, 
Progressive Socialist 
Party (PSP) leader MP 
Walid Jumblatt said in 
his weekly editorial in 
Al-Anbaa magazine 
that the Arab Summit 
in Libya revealed the 
“ongoing descending 
and regressing Arab 
track.” 

“This was manifested 
in the abstention 
from taking major 
decisions regarding 
the historical 
struggle in the region 
between Arabs and 
the Israelis in spite 
the current increase 

of Judaization 
projects in Occupied 
Jerusalem and parts 
of the West Bank,” 
Jumblatt said. 

“As if all that is 
happening on the 
ground in Palestine 
doesn’t require taking 
basic and strategic 
decisions enabling 
us to get out from the 
dark tunnel that we 
entered decades ago,” 
Jumblatt added. 

The PSP leader 
said that no one 
expected strategic 
breakthroughs in this 
summit but “ it was 
possible to address 
less acute issues 
like combating 
illiteracy  poverty, 
d e f o r e s t a t i o n , 
enhancing economic 
cooperation, inter-
Arab trade, and 
expanding the Arab 
investment base of 
the Arab region.” 

Jumblatt added that 
such issues benefited 
the Arab people 
and societies that 
were still in need 
of developmental, 
social, educational 
and humanitarian 
efforts. 

“The poor results 
of the Arab summit 
reminded us of the 
days when the Arab 
role was effective on 
the international level 
through addressing the 
issues of Africa and 
Third World Countries. 
However, today we 
are unable to take a 
unanimous decision 
achieving the minimum 
regarding the struggle 
existing in the region 
and its central cause, 
the Palestinian cause,” 
Jumblatt said.
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Hizbullah Secretary-
General Sayyed Hassan 
Nasrallah vowed to 
respond to allegations 
that Special Tribunal 
for Lebanon (STL) 
prosecutors had begun 
questioning Hizbullah 
members about 
involvement in the killing 
of former Premier Rafik 
Hariri. 

“I will most probably 
speak in the few coming 
days about the reports and 
circulations concerning 
the international 
investigation and 
questioning of Hizbullah 
members as well as the 
path of the investigations 
and all things related to 
this issue,” Nasrallah 
was quoted as saying 
by the Al-Manar news 
website. 

“I will say what I think 
is appropriate to say at 
this stage so that people 
understand the issue,” 
Nasrallah added. 

It is expected that 
Nasrallah will give 

Hizbullah chief vows to address allegations of STL interrogation
a statement to Al-
Manar television on 
Wednesday. 

Also over the 
w e e k e n d , T a w h e e d 
Movement leader Wi’am 
Wahhab attacked on 
Sunday the United 
Nations’ probe into 
Hariri’s assassination, 
warning that the tribunal 
was at risk of becoming 
politicized. 

Following a meeting with 
Spanish Ambassador to 
Lebanon Juan Carlos 
Gafo at his residence 
in Jahlieh, Wahhab 
expressed his skepticism 
over the motives of the 
STL. 

“We don’t trust the STL 
or its work and we have 
expressed that over the 
years,” he said. 
“Ever since the four 
former security chiefs 
were released, there has 
been a necessity for the 
STL not to be politicized 
because it will lead to the 
destruction of Lebanon,” 

he added in reference to 
the Lebanese intelligence 
officers who were held 
for four years before 
their release under 
prosecutor’s orders when 
the STL began operations 
in March 2009. 

Wahhab suggested last 
week that the tribunal 
was seeking to speak 
with 20 party members 
and even suggested 
investigations were 
exploring the possibility 
that former Hizbullah 
military commander Imad 
Mughniyeh – himself 
killed in Damascus in 
2008 – was involved in 
the assassination. 

According to UN Security 
Council Resolution 1757, 
the STL can compel Beirut 
to hand over Lebanese 
citizens for questioning 
by prosecutors, 
although media reports 
have suggested that 
Hizbullah’s cooperation 
with investigators would 
be unlikely. 

The spokesperson for the 

Office of the Prosecutor 
Daniel Bellemare was 
forced to release a 
statement as rumors 
swirled, condemning 
media hearsay as 
“unhelpful.” 

“Anything reported by 
persons other than the 
Prosecutor or his Official 
Spokesperson are mere 
speculation and should 
be treated as such,” 
Bellemare’s press office 
statement said. 

Wahhab said on 
Sunday he and Gafo 
had discussed several 
elements of the STL’s 
inquiry, “including the 
latest leaks.” 

“We stress to the 
ambassador that Spain 
and other European states 
play a role in opposing the 
politicization of the STL 
and its decision,” he said. 
“This will turn Lebanon, 
UNIFIL and maybe other 
UN institutions into a 
mailbox that the US can 
use to put pressure on 
Hizbullah and Iran after 
it has failed in pressuring 
Syria in the last couple of 
years. 

“Therefore, this matter 
ought to be solved before 
it is too late and it is the 
duty of the international 
community to exert 
pressure so that the STL 
is not turned into a US 
tool.” 

The STL has been 
plagued by accusations 
of politicization since 
its inception last year, 
with many commentators 
suggesting its progress 
has been stymied by a 
series of high-profile 
resignations by lawyers 
involved in the case. 

It is tasked with finding 
the killers of Hariri, who 
was assassinated by a 
massive car bomb that 
struck his motorcade 
in Downtown Beirut on 
February 14, 2005. 
Last week, STL 
investigators began 
filming a 3-D scene from 
the area in which Hariri 
was slain. Allegations of 
responsibility have been 
laid at Syria’s door but 
Damascus has repeatedly 
denied involvement.
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Siniora stresses importance 
of Arab relations, unity

Former Prime Minister and 
Sidon MP Fouad Siniora 
stressed the importance 
of reinforcing inter-Arab 
relations, especially 
between Lebanon and 
Syria. 
He said Lebanon and 
Syria’s history, their 
geography, their national 
affiliation, their common 
interests and their 
principles were “key 
criteria in reinforcing their 
fraternity.” 
“Due to the circumstances 
Lebanon has been 
through, the Lebanese 
have become closer to 
their Arab neighbors and 
their faith in their state 
has increased along with 
their faith in democracy 
and the Taif Accord … But 
our ability to stay united 
as Lebanese, Christians 
and Muslims, will be 
tested again in the future,” 
Siniora added. 
The former premier had 
discussed local and 
regional affairs during 
a dinner held in Tripoli 
Saturday to honor 
him for his political 
achievements. 
The dinner was organized 
by Future Movement MP 
Samir al-Jisr and was 
held at the Silver Shore 
restaurant in al-Mina in 
the northern coastal city 
of Tripoli. An array of 
political figures attended 
the gathering and 
discussed with Siniora 
pressing political issues 
on the local and regional 
scene. 
To start the celebration, 
Jisr praised Siniora’s 
achievements during his 
political career and said the 
most difficult experience 
Siniora went through was 
the 2006 Israeli war on 
Lebanon. “Thanks to your 
international contacts you 
were able to save what you 
could still save of Lebanon 
… Your resistance saved 
the Lebanese Republic,” 
he said. 
Siniora was Lebanon’s 
prime minister from 
2005 until 2008. He was 
reassigned to the position 
in 2008 but left office in 
2009 in favor of Prime 
Minister Saad Hariri. He 
also held the position of 
Finance Minister from 
199298- and again from 
200004-. He is currently a 
member of the Lebanese 
Parliament representing 
the southern city of Sidon. 
Siniora also commented 
on his career and tackled 
recent political issues. He 
first responded to rumors 
and offenses against 
him, saying: “If what is 
being said about me were 
true I would confront it 

courageously and I would 
rectify my actions. But 
they are all rumors.” 
Siniora then talked about 
the Israeli violence in 
Palestine and regretted 
that Arab countries have 
failed to find a solution 
to the Palestinian cause. 
He said Israel’s recent 
actions and decisions 
were a blatant proof that 
Israel planned to turn 
Occupied Jerusalem into 
a Jewish city. 
However Siniora, 
expressed some hope for 
Palestine, provided that 
Arab countries and their 
leaders unite and show 
solidarity, especially 
during the Arab League 
summit currently being 
held in Libya. 
“I call on Palestinians and 
on Arab kings and leaders 
to agree to a minimum 
amount of confrontation 
with which they face 
Israel,” he added. 
The former prime minister 
also discussed local and 
regional developments 
during a meeting he held 
at his home in Hilaliya 
in Sidon on Sunday with 
a delegation from the 
al-Maqased Charitable 
Organization in Sidon. 
He commented on the 
anticipated municipal 
elections, stressing the 
need to hold them as 
scheduled. “There is no 
other option than to hold 
the elections on time. We 
support all the reforms 
that can be adopted and 
that are useful to adopt. 
However, if we cannot 
implement these reforms 
we shouldn’t postpone 
the elections … this is 
a personal opinion and 
the stance of Future 
Movement MPs,” he said. 
Siniora then tackled the 
Arab summit currently 
being held in Libya and 
urged Arab leaders to stay 
united. “Arabs will not 
benefit from abandoning 
the Arab Peace Initiative, 
especially that this is 
Israel’s desire,” he said, 
adding that Arab countries 
should benefit from the 
current disagreement 
between Israel on one 
hand and the United States 
and some European Union 
countries on the other 
hand. 
He also talked about 
the elections in Iraq and 
their results, saying that 
although Iyad Allawi won 
the elections, much work 
still needed to be done. 
“He succeeded in the 
elections but we hope he 
will succeed in forming a 
coalition of political forces 
that can agree on how to 
protect Iraq,” he said.
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