32

Price
$1.50

Pages

ZÔ‹«@Îc@‚bé@Äi@ﬁbóm˝€

<TelV<9709 3322
<MobV<0414 424 275

La Profiterole Patisserie

246 Guildford Road Guildford
Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com

ƒËÖ^éπ] <Ì ^“ <Ç„√jﬁ
Ìœ‚^é÷] <ÌÈﬂe˜] <‡⁄
< ÌËÅ^√÷] <Ÿá^ﬂπ] <Óju
Ì�ËÜ§] <‹âÖ <‡⁄
< ]|^jÀπ] <‹È◊äi <±

صــوت الحــقـيقـة

Established 1996
www.meherald.com.au/myherald

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

Melbourne:11 Caulfield Crescent RoxburghPark Vic.3064

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200
Tel:(02) 87648186 Fax:(02) 87648062

Tel/Fax:(03)93085765

السبت  10نيسان  - 2010العدد 470

›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ@Ú‹ÌÏ†@Ò5Ç

Saturday 10 April 2010, Issue No. 470

pp: 255003 / 09613

جنبالط :سأدعو إىل سحب سالح املقاومة من التداول كلياً

الدولة تدفن «اإلصالحات»« :الشاطر بشطارته يف االنتخابات»!

مل تعد الزيارة الثانية
سعد
احلكومة
لرئيس
احلريري إىل دمشق ،قائمة
يف املوعد الذي كان مقررا
بدءا من الثالث عشر من
ً
الشهر اجلاري ،وأرجئت
مبدئيا حتى أيار املقبل،
إال إذا طرأ ما يستوجب
التأجيل
أو
التقريب
جمددا...
واذا كان تداخل املواعيد
وتضاربها لبنانيا وسوريا،

قد شكال العنوان العريض
الذي اندرج حتته تأجيل
الزيارة ،فإن هذا التأجيل
يعطي من جهة فرصة
إضافية الستكمال امللفات
اليت سيحملها احلريري معه
اىل دمشق ،ومن جهة
ثانية ،العادة تقييم املسار
العام الذي مت سلوكه يف
فرتة ما بعد الزيارة االوىل
لرئيس احلكومة!
رئيس
دفن
وبعدما

احلكومة االصالحات البلدية
رمسيا ،أكملت اللجان
النيابية املشرتكة املهمة،
وبات «على كل شاطر» يف
انتخابات «قانون الستني»
البلدية «أن يفوز بشطارته»
على حد تعبري نائب رئيس
فريد
النيابي
اجمللس
مكاري ،فيما بدا وزير
بارود،
زياد
الداخلية
حمبطا مما آلت اليه األمور
ولو بتحقيق اليسري مما

كلينتون ال تستبعد احتمال استخدام السالح النووي للحفاظ على مصاحل بالدها واحللفاء

أوباما وميدفيديف يوقعان «ستارت :»2
خفض الرؤوس  %74وتوافق حول إيران
الرئيس
توقيع
فتح
األمريكي باراك أوباما
دمييرتي
والروسي
معاهدة
ميدفيديف

«ستارت  »2أمـــس االول
يف العاصمة التشيكية
براغ ،صفحة جديدة يف
العالقات بني الواليات
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املتحدة وروسيا ،حيث
خفضت املعاهدة اجلديدة
الرؤوس النووية بنسبة
 %74عن «ستارت »1
كــما كان اللقاء مناسبة
بني
التوافق
لتأكيد
واشنطن وموسكو على
ضد
جديدة
عقوبات
إيران ،اليت هددتها وزيرة
اخلارجية األمريكية هيالري
كلينتون بشكل غري مباشر
(التتمة ص )21

اقرتحه يف مشروع قانون
االنتخابات البلدية وقد عرب
عن ذلك بقوله «انا مستاء
ال اكثر وال اقل».
مواقف
عكست
وفيما
الرئاسات الثالث «احلرص»
على اجراء االنتخابات يف
مواعيدها ،بادر رئيس
اللقاء الدميوقراطي النائب
وليد جنبالط  ،امس االول،
اىل التأكيد على املوقف
نفسه .فيما كانت «ملهاة»

الصدريون حييون ذكرى احتالل بغداد

حتذيـرات من الفـراغ وسـقوط  7جنـود أمريكيني

ظل الغموض يلف مصري
املفاوضات بني الكتل
الفائزة يف االنتخابات
العراقية لتشكيل احلكومة
اجلديدة ،وسط حتذيرات
«الفراغ»
استمرار
من
ومن سياسية االقصاء
او التهميش ،وذلك فيما
حييي الصدريون يف النجف
اليوم الذكرى السابعة
لسقوط بغداد بيد قوات
االحتالل األمريكي يف
العام .2003
وفيما أعلنت قوات االحتالل
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Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

Herbal Beauty & Clinic

الوكيل الثاني ملنتجات زين االتات
منتجات
اعشاب
100%

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

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

اللجان النيابية املشرتكة
تتوج بقرار ،بدا انه متفق
عليه من قبل الكتل الكربى،
باالنتقال اىل جلسة الحقة
للجان للشروع يف دراسة
مواد املشروع البلدي مادة
مادة ،ولكن من دون ان
حيدد موعد اجللسة املقبلة،
يف ظل ترجيح ترحيلها اىل
ما بعد بدء الدورة االنتخابية
األوىل يف الثاني من ايار،
وهو أمر همس به فريد

األمريكي ،أمس االول،
مقتل جنديني ،وإصابة
مخسة ،يف اشتباكات أمس
األول مشال العراق ،لريتفع
بذلك إىل  4390عدد قتلى
االحتالل منذ الغزو يف العام
 ،2003كان الرئيس جالل
الطالباني جيري مشاورات
مع سفراء الواليات املتحدة
وايران وتركيا ،بينما كان
نائب الرئيس عادل عبد
املهدي يواصل جولته اليت
قادته امس االول اىل لقاء
امللك االردني عبداهلل،
يف حني ينتظر ان تتضح
خالل االيام املقبلة ،نتائج
زيارة موفد رئيس الوزراء
السابق اياد عالوي اىل
طهران الجراء حمادثات مع
املسؤولني االيرانيني.
وقال مصدر امين لوكالة
«أنباء اإلعالم العراقي» إن
القوات األمنية شددت من
إجراءاتها يف بغداد «بعد
(التتمة ص )21

مكاري لعدد من زمالئه
بقوله انه مسافر اىل
باريس ولن تكون هناك
اجتماعات قريبة.
يعين ذلك عمليا ،دخول
يف
السياسية
القوى
التحضريية
املرحلة
اكد
حيث
لالنتخابات،
جهوزية
بارود
الوزير
قوى االمن الداخلي للقيام
بدورها املطلوب منها يف
هذا االستحقاق .اال ان
الالفت لالنتباه ما كشفته
مصادر واسعة االطالع ،من
ان وزارة الدفاع وقيادة
اجليش اللبناني وحتى

الساعات القليلة املاضية،
مل يتبلغا بوجوب اجلهوزية
ملواكبة االستحقاق البلدي
مبا يتطلبه من اجراءات او
استعدادات لوجستية او
على مستوى العناصر اليت
يفرتض ان تتوفر لتأمني
سالمة العملية االنتخابية.
وفيما اكمل «حزب اهلل»
وحركة «امل» جهوزيتهما
النتخابات بلدية حتالفية
حمسومة بينهما ،ودخال
يف مرحلة االعداد النهائي
للماكينات وكيفية حتركها

وت

ص

(التتمة ص )21

ا
حل
قي

قة

هل سيأتي يوم ال يكون فيه صيف وشتاء
حتت سقف واحد يف احلقوق والواجبات ...واالحكام؟
انطونيوس بو رزق

من اعتداء مرافقي أنطوان صحناوي على ملهى
«ميزون بالنش» ليل  15شباط  2010اىل حادثة
عيون أرغش ومصادرة اجليش اللبناني قذائف من
نوع ار بي جي ومدفع من عيار  12.7مع قاعدته
واسلحه فردية ومناظري وخمدرات وسرتات..
ومن املخالفات القانونية اليت ارتكبها سائق خالد
الضاهر املدعو حممد رأفت جنيب الذي ما زال
فوق القانون والقضاء رغم إعرتافاته اخلطرية اىل
االشكال االمين الذي حصل يف بلدة كفردالقس
(بيت البايع) يف زغرتا بني مناصرين لـ «القوات
اللبنانية» و«املردة» اىل احلادث األمين الغامض
الذي شهدته منطقة الضاحية اجلنوبية لبريوت بعد
ظهر االربعاء ،وأدى حبسب معلومات أولية اىل
سقوط قتيل وعدد من اجلرحى اىل غري ذلك من
احلوادث شبه اليومية اليت حتدث واليت ال جمال
(التتمة ص )2

تهنئة

تتقدم ادارة ال سوييت
ومجيع العاملني فيها
بأحر التهاني
من أبناء اجلالية
عامة واملسيحية خاصة
مبناسبة عيد الفصح
اجمليد أعاده اهلل على
اجلميع باخلري والربكات
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مقاالت

عودة الرتويكا :الفساد أوالً ،والوصاية الحقاً؟

جان عزيز

كما كان متوقعًا ،جنحت الرتويكا اجلديدة يف جتديد نفسها ،عرب
تطيري اإلصالحات املقرتحة على قانون االنتخابات البلدية .فالفرصة
كانت مثالية هلا ولذلك ،وخصوصًا أن عنوانها الظاهري هو احرتام
االستحقاقات االنتخابية ،وعدم تطيريها ،وإن كانت خلفياتها
الفعلية ،حسابات متقاطعة ،يف وجه ميشال عون حتديدًا .لكنها
حسابات ميكن تصنيفها ضمن باب املصلحة السياسية املشروعة،
أو «الصحيحة سياسيًا»:
فرئيس اجلمهورية حريص من جهة أوىل على عدم «تدنيس»
مسعة العهد ،عرب إجهاض موعد دميوقراطي متثيلي .وإن كان من
جهة أخرى ال ميانع أن يكون االستحقاق املرتقب نوعًا من تلميع
الصورة اليت ّ
خلفها االستحقاق النيابي .ذلك أن أي نتائج ممكنة،
ستكون بالنسبة إىل حلفاء إميل نوفل أفضل مما كانت يف حزيران.
وتكون بالتالي بالنسبة إىل «بولدوزر» الرابية أقل من تلك...
رئيس اجمللس النيابي ،حساباته ـــــ املشروعة دومًا ـــــ مماثلة.
فمن جهة «بيئته الشرعية» ،يقدم خطوته يف وأد اإلصالحات،
باعتبارها لقطع طريق العودة إىل احلياة على أي شيعي غري ملتزم
بالثنائية ،ولو عضوًا بلديًا .أكان أسعديًا ،بكل تلويناتهم ،أم
«إقطاعيًا ثقافيًا» ،كما حال لدولته مرة أن يصف حبيب صادق،
أو حتى حليفًا أمحر اللون ،بعد معاناة رفاق سعد اهلل مزرعاني يف
الربيع املاضي ...لكن خلف تلك األسباب املوجبة شرعًا ،تصادف
جمموعة من ضربات الرد ألهداف عونية مسجلة يف ساحة النجمة،
بدءًا جبزين ،وصو ً
ال إىل اهليئة الوطنية إللغاء الطائفية ـــــ اليت
سيحاضر فيها الرئيس بري جمددًا ،بعد اطمئنانه إىل االستحقاق
البلدي طبعًا ـــــ وخفض سن االقرتاع وإنشاء آلية خاصة للتعيينات
اإلدارية عرب جلنة مستحدثة ...وغريها من األفكار الرائدة ،اليت
أجهضتها مواقف عون...
يتحمس إلمرار اإلصالحات ،ومل يستنفر
مل
رئيس احلكومة من جهته
ّ
إلسقاطها .تركها على سجية النظام ،وخصوصًا بعدما أظهرت هذه
أنها توصل املياه إىل طواحينه البريوتية ،وبعدها تصري صيدا من
باب لزوم ما ال يلزم .ويف الطريق ،إذا كان ذلك حمطة ليختار
ميشال عون ،بني أن يكون حتت رمحته يف حماصصة يف العاصمة،
مما مارسه عون عند
أو أن خيرج منها ،فال ضري عندها من الثأر ّ
تأليف احلكومة ،يوم تقاطعت كل موازين القوى عند معادلة :إما
حكومة بشروط الرابية ،وإما ال حكومة ...جنحت الرتويكا يف لعبتها،
ضجة ممكنة ،حيال إعادة انبعاث هذا املسخ العجيب
ومررتها بأقل
ّ
ّ
الذي ولد من رحم عهود الوصاية ...السابقة للسابقة .يبقى أمران
ال بد من التوقف عندهما:
أو ً
ال أن مثنًا باهظًا قد دفع يف تلك اللعبة ،أال وهو اإلصالحات
املمكنة ،يف ظل ّ
ختلف نظامنا السياسي على مستوى احلكم احمللي.
وهذه نقطة ال تفهم إال على ضوء كون بنية البلديات جزءًا من احلوار
امليثاقي الدائر يف لبنان منذ نصف قرن ،جلهة الالمركزية وحقوق
اجلماعات يف إدارة مصاحلها الذاتية واحمللية ،بطريقة ختفف الضغط
والعبء عن السلطة املركزية ،مبا قد ّ
جينبها هذا االنفجار الدوري
كل بضع سنوات.
ثانيًا ،اخلوف من أن يؤدي إحياء الرتويكا إىل عودة كل ملحقاتها،
وانتهاء بإعادة استدراج الوصاية...
من اهرتاء النظام بداية،
ً
يضج بإرهاصات قلقة ومقلقة حيال املسألتني.
وخصوصًا أن البلد
ّ
وعلى سبيل املثال ،كانت جلسة جملس الوزراء ،أول من أمس،
دلي ًال ونذيرًا .تكفي أمثلة أربعة :ملف الشخص السعودي الذي يريد
أن يبيع  1121عقارًا لبنانيًا ،على األرجح من أجانب ـــــ ألن مساحتها
تصري حتت السقف الذي يقتضي موافقة جملس الوزراء ـــــ فيزرع
مستوطنة أجنبية كاملة يف قلب املنت الشمالي ،خالفًا للقانون ،ثم

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

حيقق رحبًا غري مشروع قدره أكثر من نصف مليار دوالر باعرتافه
هو ،من دون أن يدفع للدولة اللبنانية حتى رسوم البنية التحتية
اليت يريدون استحداثها ملدينته ...ومع ذلك سكت املعنيون حيال
املوضوع...
ثانيًا ملف شركة سوكلني ،اليت حاولوا يف جلسة الثالثاء أيضًا إمرار
التجديد هلا ألربعة أعوام ،بالرتاضي طبعًا ،ومن دون أي تفاوض
على األسعار اليت جتنيها .حيث لبنان قد يكون آخر بلد يف العامل
يدفع على نفاياته عشرات ماليني الدوالرات ،بدل أن يقبض منها
طاقة أو مسادًا أو ما ً
ال...
املتسوس ،اليت بات شائعًا أن خلفها شخصاً
ثالثًا ملف باخرة القمح
ّ
ً
ً
يعد إلدخاهلا جمددا،
من آل احلريري ،وسط معلومات عن أن ترتيبا ّ
بعد حسم  150كيلوغرامًا منها ،من ضمن فذلكة عجيبة ،مرتوكة
لوقت الحق .فيما امللف الرابع باخرة األدوية الفاسدة ،وخلفها
(أي مصادفة يف أمساء
عميل مجركي مليونري ،من آل الصيداني ّ
العائالت؟) قادر على إخفاء بابور ،يف منطقة حرة...
كل هذا قابله الصمت يف جلسة حكومة الرتويكا اجلديدة قبل يومني.
تقرون
حتى إن أحد الوزراء قال للمجلس :صرمت بوجهني ولساننيّ ،
تتنصلون منه يف اخلارج ...وسكت اجلميع ...مجيل
شيئًا هنا ،ثم
ّ
أن يواجه الذنب بالصمت .قد يكون السبيل الوحيد الستعادة وقار
مفقود...

 ...فَ َص َّدقوا

ِّ
فصدقوا وانتهت قصة أين منها قصة ألف ليلة وليلة...
صدقوا،
َّ
ِ
وحسم االستحقاق البلدي الذي يلهج به البلد
أخريا،
األمر
م
س
ح
،
ُ
إذًا ُ َ
يف
ويغرق
معمياته الناس ،وظهر اخليط األبيض والتاريخ اجللي
ّ
واألكيد ملوعد االنتخابات البلدية اليت استغرقت وقتًا وجد ً
ال وأخذًا
وردًا ،أكثر بكثري مما حظيت به االنتخابات النيابية.
َ
فاالنتخابات ستجري يف موعدها الدستوري .والرئيس سعد احلريري
ِّ
أكد للبنانيني أن القرار قد اختذ يف هذا الشأن ،ودعاهم
ليصدقوا
فصدقوا حا ً
ال وسريعًا.
«أن االنتخابات يف موعدها»
ّ
أما االصالحات فالحقًا ،والحقون عليها.
املهم اآلن انقاذ االنتخابات وانتشاهلا من هذه الدوامة.
وصار يف امكان السياسيني واملرشحني والناخبني القول بثقة
واطمئنان ان ساعة هذه االنتخابات آتية ال ريب فيها.
مما سيضع حدًا نهائيًا هلذا الفيض من التحليالت ،والتقديرات،
والرتوجيات اليت زادت الطني بلة ،وضاعفت حجم البلبلة والتشويش،
على املستويني الرمسي والسياسي ،وحتى على مستوى الناس
العاديني.
ّ
ووفق القانون احلالي اخلالي من التعقيدات «االصالحية» امللغومة
حق يراد به باطل.
بالطالسم
ّ
املموهة ،واليت تشبه كالم ٍّ
إذًا ،مل يبق أمام اللبنانيني ،وخصوصا أولئك املعنيني بالبلديات
واستحقاقها ،إال أن
يشمروا عن سواعدهم وقواعدهم ودفاترهم
ّ
القدمية ،اذا كانوا من تلك الفئة اليت تظن أن على نتائج هذه
االنتخابات ُ
ستبنى قواعد االنتخابات النيابية املقبلة ،وكذلك نتائجها.
قبل أشهر وأسابيع ،بل قبل أيام وساعات ،مل يكن يف امكان أي
من الرؤساء الثالثة ،وأي من الوزراء املعنيني ،وأي من اجلهات
«القوية» ،حسم اجلدل الذي ّ
زنر البالد بالتناقضات واالحتماالت
املتناقضة ،وبكل ما جيعل من الواقع اللبناني شبيها عصريا بربج بابل
التارخيي.
مل يتوقف رئيس الوزراء عند االعالن احلاسم والوعد القاطع ،بل
أوضح للناس ما سبق االعالن
ومهد له .قال :سألين ضيفنا رئيس
ّ
بلدية باريس برتران دو النويه هل ستجري االنتخابات البلدية يف
لبنان؟
فكان جوابي له :نعم.
وبالفرنسية تابع تأكيده لضيفه الفرنسي ،موضحا أن عمليات االقرتاع
ستبدأ يف موعدها الدستوري يف الثاني من أيار املقبل.
وكي ال يكون هناك أي شك ،كرر احلريري ما قاله لضيفه ،إمنا
بالعربية« :أجل ستجري االنتخابات يف موعدها الدستوري ،وعلى
أساس القانون احلالي .وأعتقد أنين ال ميكنين أن أكون أكثر وضوحا
من ذلك».
بناء عليه ،واستنادا اىل تطمينات اضافية من الرئيس ميشال سليمان
والرئيس نبيه بري ،يستطيع الوزير زياد بارود ان يدعو الناس
لالستعداد والتحضري للنزول اىل صناديق االقرتاع.
ِّ
مثلما يف مقدوره ان يدعوهم
ليصدقوا من اآلن فصاعدًا ،أن ال إرجاء
وال تأجيل وال نسف وال تعديل.
قال الرئيس سليمان ان اصالح قانون االنتخابات أمر مهم وضروري،
لكن األهم ان جتري االنتخابات اليت تشكل أول عمل اصالحي
دميوقراطي.
ثم يأتي دور االصالح ،ثم لكل حادث حديث.
ِّ
فصدقوا ...ومشى احلال ،ومشى البلد اىل ساحات النزال.
صدقوا
َّ
«زيان»
ّ

هل سيأتي يوم ال يكون فيه....
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

لذكرها اآلن كل ذلك يطرح اكثر من عالمة استفهام حول
موقف الدولة مما حيصل.
مما ال شك فيه ان مثل هذه احلوادث تقع يف كل بلد من بالد
العامل ومن املمكن تقليص اعدادها وان كان من املستحيل
حصوهلا ،والدولة هنا بطبيعة احلال تتحمل مسؤولية كبرية
غري ان هذه املسؤولية تصبح أكرب بكثري عندما ال تتمكن
الدولة من القاء القبض على املخالفني واجملرمني ومفتعلي
احلوادث واجلرائم.
فمثال يف احلادثة اليت وقعت يف أحد املالهي يف شارع مونو

واملدعى فيها على رئيس جملس إدارة بنك «سوسيتيه
جنرال» أنطوان صحناوي الذي توارى عن األنظار اثر هربه
خارج البالد ملدة  35يوما مما أسقط بالغ البحث والتحري
الصادر ّ
حبقه بسبب مرور شهر على تسطريه من دون ان ميثل
امام قاضي التحقيق مباشرة فور دخوله البالد.
وهنا نسأل أمل يكن بامكان السلطات املعنية القاء القبض
على السيد صحناوي وحماكمته قبل هربه من البالد؟ ام ان
بعض هذه السلطات ساعدت على إبعاده لئال تشعر باحلرج أمام
املراجع احملسوب عليها؟
إدعى سريج
واالمر ال خيتلف بالنسبة حملمد رأفت جنيب حيث ّ
كيشيشيان الذي ميلك شركة تأجري سيارات قضائيًا على حممد
رأفت جنيب عند قاضي التحقيق يف بعبدا القاضي قبالن جبرم
إحتيال وتزوير وسرقة ،بعد تواقيعه املزورة باسم شركة
كيشيشيان ،فكان يستأجر سيارات من شركات اخرى ويؤجرها
ّ
باسم شركة كيشيشيان ...ولألسف احد املواطنني
توفى يف
إحدى السيارات...
يضيف كيشيشيان« :الرجل املتويف
مسجل على شركتنا
ّ
بسبب توقيع سائق خالد الضاهر
املزور ،وحنن حاليًا مالحقون
ّ
املزورة ،فيما
بعدة قضايًا ملعاجلة تبعات هذه املعامالت
يتصل
ّ
ّ
النائب خالد ضاهر بالقاضي قبالن إلخالء سبيله رغم إعرتاف
حممد رأفت جنيب بالسرقة والتزوير وباإلحتيال ،وحاليًا ّ
مت إطالقه
ّ
بسند إقامة ...وهو ال يزال
يوقع إيصاالت باسم شركتنا،
وهناك تواقيع باسم الشركة لدى البنك اللبناني الكندي ،الدولة
لرتد الدولة اموالنا.»...
تأخذ أموالنا لتحكم بالعدل،
ّ
وهكذا فرغم اعرتاف اجلاني بأعماله املخالفة للقانون فان
«حضرة» دولتنا «املوقرة» ما زالت متسك باجملين عليه
فيما اجلاني ،قد اعرتف ب «عضمة لسانو» بأفعاله ،وهو ال
زال حرا طليقا.
وبالنسبة لألحداث اليت وقعت يف منطقة عيون ارغش ،والعثور
على أسلحة متوسطة (قاذفات أر بي جي) ومدفع من عيار
 12.7مع قاعدته واسلحه فردية ومناظري وخمدرات وسرتات
كانت معتمدة لدى القوات اللبنانية ...فان ذلك يطرح أكثر
من سؤال:
هل ان بؤرة أمنية بهذا احلجم من املمكن ان تغيب عن «عني»
الدولة ولبنان كله ال تتعدى مساحته مساحة زاوية صغرية يف
اسرتاليا؟
هل من املنطقي ان تكون احداث كهذه احداثا فردية ليس
اال؟
هل التربيرات اليت اعطتها بعض اجلهات حليازة مثل هذه
االسلحة هي تربيرات مقنعة؟
نعود اىل االشكال األمين بني «القوات» و»املردة» فــــي
كفرالقس وأفادت اثره مصادر زغرتاوية ان هذه اإلشكاالت
تقع يوميا يف بلدات عدة يف زغرتا بني عناصر «املردة» و
«القوات» على خلفية اإلنتخابات البلدية لكن يتم ضبطها
بسرعة جراء اإلتصاالت اليت يقوم بها املسؤولون يف الطرفني
.
فمن اجليد ان يتم ضبط مثل هذه احلوادث بواسطة االتصاالت
اليت يقوم بها املسؤولون ولكن اليس من االفضل ان جيري
منع وقوعها من خالل هيبة احلكم و«الوا وا» اليت تنتظر
القائمني بهذه االعمال؟
اىل متى تبقى أرواح املواطنني بيد قلة من محلة االسلحة
اخلارجني على القانون؟
متى يصبح املواطنون كلهم سواسية امام القانون من حيث
احلقوق والواجبات  ...واالحكام؟
متى يدرك اجملرمون ان هناك عقابا ينتظرهم على مستوى
فعلتهم وانه لن تشفع بهم ال واسطات وال حمسوبيات وال
«ضهر» حيميهم؟
هل سنصل ليوم تكون فيه لدينا دولة ال تتعامل مع مواطنيها
طبقا ملبدأ «صيف وشتاء حتت سقف واحد»؟
هل سنصل اىل يوم ال تتدخل فيه السياسة بعمل القضاء
ليستطيع القاضي ان يصدر أحكامه حسب قناعته ومبا يرضي
ضمريه دون خوف على وظيفته من سيف السياسة املصلت
فوق رأسه؟
نأمل ذلك.
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لبنانيــات

حمادثاته مشلت العاهل االسباني ورئيس الوزراء وموراتينوس وشاكون

احلريري يف مدريد حي ّ
ذر من تداعيات فشل السالم

شكلت زيارة رئيس الوزراء
السبانيا
حلريري
سعد
واحملادثات اليت اجراها مع
اركان الدولة حمطة جديدة يف
اطار حتركه اخلارجي من اجل
الدفع يف اجتاه تفعيل مبادرة
سالم دولية واطالق حوار يف
شأنها وذلك على قاعدتني
اساسيتني حرص على الرتكيز
عليهما خالل حمادثاته امس
االول مع امللك خوان كارلوس
ورئيس الوزراء خوسيه لويس
زاباتريو ووزيري اخلارجية
موراتينوس
اخنيل
ميغل
والدفاع كارمي شاكون.
القاعدة االوىل ان تداعيات
الفشل ستكون غري حممولة اذ
ستزيد التطرف مع تراجع احللول
للصراع العربي  -االسرائيلي.
ويف هذا اجملال نقل عن
احلريري ،حبسب مصادر الوفد
اللبناني لدى التطرق اىل
موضوع «حزب اهلل» ،ان
«مفهوم املقاومة قائم يف
لبنان منذ عقود واملقاومة هي
وليدة االحتالل ،وما دام هناك
احتالل فستكون هناك مقاومة
وإن تعددت اوجهها فهي
يف النتيجة مقاومة الحتالل
قائم» .وقدم يف هذا اجملال
مقارنة حول االهتمام االعالمي
الدولي الذي حظي به حادث
تعلق مبرجع روحي ،يف حني
ال تستاثر االعمال العدائية
الشعب
ضد
االسرائيلية
الفلسطيين باكثر من  1يف
املئة من تلك التغطية.
والثانية تأكيد اهمية السالم
من اجل احالل االستقرار يف
املنطقة على قاعدة ان بناء
السالم ال ميكن ان يتم ما
دام االحتالل قائما والتعنت
االسرائيلي على حاله حيال
اطالق احلوار وال سيما التمادي
يف االستيطان.
الوفد
مصادر
واضافت
للحريري
املرافق
اللبناني
ان رئيس الوزراء شدد يف
حمادثاته مع نظريه االسباني
على اهمية املصاحلات العربية
اليت بدأت يف قمة الكويت
واليت من شأنها ان تساعد
يف دفع عملية السالم ،مبديا
ختوفه من ان يؤدي استمرار
حيال
االسرائيلي
التعنت
املبادرة الدولية وممارساته
االستفزازية اىل دفع الدول
العربية حنو اختاذ موقف موحد
يهدد بتعليق املبادرة.
ويذكر يف هذا اجملال ان
جمموعة السفراء العرب يف
اسبانيا كانت ابلغت وزير
اخلارجية االسباني ،وفق ما
كشفت مصادر ديبلوماسية
يف مدريد مواقف دوهلا حيال
املمارسات االسرائيلية ،معربة
عن ختوفها من ان يؤدي الفشل
يف اطالق احلوار يف شأن
السالم اىل سقوط «االحتاد
من اجل املتوسط» الذي
يستعد لعقد قمته قريبا .وهذه
املخاوف عرب عنها بدوره رئيس

الوزراء االسباني يف حمادثاته
مع احلريري عندما قال إن جناح
قمة االحتاد من اجل املتوسط
ستشكل اطار عمل يساهم يف
املضي قدما يف اعادة اطالق
مسرية السالم.
ومعلوم ان اسبانيا اليت ترئس
حاليا االحتاد االوروبي تطمح
اىل االضطالع بدور اوروبي
بارز يف مسار السالم و ،مع
ان دول االحتاد تتخبط يف
ازمات سياسية واقتصادية
داخلية تضعف قدراتها على
احداث اي اخرتاق على هذا
الصعيد.
واضافت املصادر ان احلريري
ملس من نظريه االسباني
تأكيدا لوجود امجاع دولي هو
االول من نوعه تلتقي فيه
اجلهود االوروبية مع موقف
الالعب االمريكي االساسي
يف الدفع يف اجتاه حتريك
هذا امللف بعدما بلغت هذه
اجلهود رؤية موحدة من شأنها
ان تساهم يف التعجيل يف
اطالق احلوار وخصوصا ان مثة
فرصة غري مسبوقة وفق هذه
املصادر يوفرها هذا التالقي
بعدما ادرجت االدارة االمريكية
هذا امللف على سلم اولوياتها
بعد اجنازين احدهما داخلي
يتعلق بربنامج الصحة يف
امريكا واآلخر دولي متثل يف
اجناز االتفاق مع روسيا حول
خفض االسلحة االسرتاتيجية
خفض واحلد من االنتشار
النووي.
على ان هذه املصادر وإن مل
تقلل اهمية التحرك الدولي
احلاصل على مستوى اطالق
احلوار السلمي تتساءل اذا ان
سيؤدي اىل وضع االطراف
فعال اىل طاولة احلوار يف
مدة زمنية قريبة يرى بعض
املتفائلني انها لن تتجاوز
شهرين.
ومن اجواء احملادثات فهم
ان احلريري تلقى من نظريه
حول
تطمينات
االسباني
«اليونيفيل»
قوة
عمل
يف اجلنوب واستمرار الدعم
الدولي هلا رغم االخطار اليت
تتعرض هلا.
ولدى تطرق زاباتريو اىل
العالقات اللبنانية  -السورية،
ابرز احلريري يف معرض رده
على سؤال نظريه االسباني
اجلدية واالجيابية اللتني يراهما
يف حتسن تلك العالقات.
اما بالنسبة اىل حمادثات
احلريري مع امللك خوان
كارلوس ،فعلم ان ملك
اسبانيا اعرب عن رغبته يف
القيام بزيارة للبنان يف اقرب
فرصة ممكنة.
من
اآلخر
املقلب
ويف
احملادثات ،ركز احلريري على
اجلانب االقتصادي للزيارة
العالقات
تفعيل
واهمية
الثنائية ،مشريا اىل وجود وفد
من رجال االعمال اللبنانيني
ضمن الوفد وقد كانت له

لقاءات تركزت على جماالت
التعاون واالستثمار املتاحة
بني البلدين وال سيما يف جمال
الكهرباء والطاقة الشمسية
وحتسني التبادل التجاري.
وعلم ان احلريري طلب من
نظريه االسباني فتح خط
جوي مباشر لشركة الطريان
االسبانية يف اجتاه بريوت،
وقد وعد زاباتريو بالبحث يف
هذا املوضوع مع املسؤولني.

احملادثات

وكان احلريري استهل زيارته
ملدريد بلقاء امللك خوان
كارلوس يف القصر امللكي
يف زرزويلال وعقد معه اجتماعا
استمر نصف ساعة حضره
وزير اخلارجية علي الشامي
ونائب وزير اخلارجية االسباني
اجنيلو لوسادا والسفري يف
مدريد شكري عبود وسفري
اسبانيا خوان كارلوس غافو
واملستشار حممد شطح.
ثم توجه احلريري اىل مقر
االسبانية
احلكومة
رئاسة
«مون كلوا»حيث استقبله
زاباتريو الذي اقام على االثر
مأدبة غداء تكرميية حضرها
اعضاء الوفد اللبناني وعدد من
الوزراء واملسؤولني االسبان.
بعد انتهاء احملادثات قال
االسباني
الوزراء
رئيس
يف مؤمتر صحايف مشرتك:
ّ
«هنأت الرئيس احلريري على
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
اليت نالت ثقة الربملان اللبناني.
كما اننا على اطالع على مسرية
احلوار الوطين ونشجعها ،واليت
من شأنها ان تؤدي اىل توافق
بني اللبنانيني على ان تكون
الدولة هي املرجعية الوحيدة
للقوى الشرعية.
كما اعربت عن تقديري للرئيس
احلريري عن الدعم الذي تظهره
للجنرال
السلطات اللبنانية
اسارتا (قائد «اليونيفيل»)
والكتيبة االسبانية اليت تعمل
يف اطار قوة االمم املتحدة
على ضمان االستقرار واالمن
والسالم يف املنطقة كما
تطرقنا اىل عملية السالم يف
الشرق االوسط.
اننا نبذل جمهودا ديبلوماسيًا
كبريًا يف املنطقة مع الالعبني

* خالل املؤمتر الصحايف*

االساسيني بهدف اعادة اطالق
عملية السالم ،واود ان اشدد
على الدور احملوري للبنان
يف هذه العملية ،الن لبنان
املوحد واملستقر والذي ميلك
قدرات تعاون وبناء عالقات
مع جريانه ،ومستوى جديد من
العالقات مع سوريا مثال ،كل
ذلك يساهم بشكل مباشر يف
احراز تقدم يف عملية السالم
املعقدة جدا .فعندما ال يكون
هناك حوار ديبلوماسي العادة
اطالق عملية السالم كما
حيصل اآلن ،فان لبنان هو من
بني البلدان االكثر تضررا من
هذا الوضع ومن غياب اي افق
للسالم.
كما اشدد على ان الالعبني
اجملتمع
يف
االساسيني
الدولي ،يتشاركون اآلن يف
الرؤية اىل ما جيب ان تكون
عليه عملية السالم.
كما تطرقنا يف حمادثات اليوم
اىل عالقات لبنان يف اطار
االحتاد األوروبي واىل قمة
االحتاد من اجل املتوسط اليت
يف برشلونة
ستعقد قريبا
والذي ترغب اسبانيا من لبنان
يف املشاركة فيها وانا متأكد
من ذلك .ان املشاركة يف هذا
املؤمتر ،وباالضافة اىل اطالق
اعمال مؤمتر الوحدة من اجل
املتوسط كل ،ستشكل عنصرًا
يساهم يف حتقيق السالم
يف املنطقة يف أقرب وقت
ممكن».
ثم حتدث احلريري فقال ان
مثة دورًا حامسًا السبانيا يف
السالم.
إن إعالن اسبانيا ،لدى توليها
األوروبي،
االحتاد
رئاسة
نيتها بذل كل اجلهود لتحقيق
السالم يف منطقتنا ،يدفعنا
مجيعا اىل األمل .إال أن الوقت
مير ،وهو ليس ملصلحتنا.
لقد عانى الشعب الفلسطيين
والعامل العربي من الظلم
مدى  62عامًا .لقد عانينا ومع
ُ
واحتلت
ذلك قبلنا بالتسوية.
أرضنا ،ومع ذلك مددنا يدنا
للسالم ،جمتمعني ،من خالل
مبادرة السالم العربية عام
 .2002لقد دعونا إىل االعتدال
وآمنا بالديبلوماسية  ،ولكننا مل

َ
نلق سوى العدوان والظلم.
إن تداعيات الفشل ستكون
اكرب من ان تتحملها املنطقة
 .وسيزيد التطرف أكثر
مع تناقص احللول للصراع
الفلسطيين – اإلسرائيلي .وال
حدود للتطرف».
وشدد على «أن األمن
واالستقرار جيب اال يكونا
بعد اآلن ترفًا موقتًا للشعب
اللبناني ،بل ضرورة دائمة.
بالدي جتسد القيم احلقيقية
للدميوقراطية واحلرية والتنوع
والعيش املشرتك .وال ميكن
أن يصبح لبنان يف وضع
أفضل إال من خالل سالم يف
املنطقة قائم على أساس حق
الفلسطينيني يف العودة إىل
دولتهم ،وعاصمتها القدس.
وحنن ملتزمون حتقيق ذلك،
وجند يف اسبانيا شريكًا حقيقيًا
لتحقيق هذه املهمة.
وقال زاباتريو ردا على سؤال
ان اهلدف من اطالق مؤمتر
االحتاد من اجل املتوسط هو
التعاون والتطور يف جماالت
البيئة واالقتصاد والثقافة
واحلوار بني االحتاد االوروبي
وكل دول املتوسط .واالمر
الذي يبدو واضحا جدا هو
انه يف حال جنحت هذه القمة
سياسيا فانها ستشكل اطار
عمل يساهم يف املضي قدما
يف اعادة اطالق مسرية السالم
يف املنطقة.
لقد اطلعت الرئيس احلريري
على وجهة نظري ووجهة نظر
احلكومة االسبانية ،باننا االن
منر باوقات تارخيية مؤاتية جدا
للتوصل اىل اتفاق .واجملتمع
العربي
والعامل
الدولي
يتشاركان اىل حد بعيد يف
املوقف نفسه يف التوصل اىل
تفاهم وحنن نثق باجلهود اليت
يبذهلا الرئيس اوباما.
وقال احلريري «اننا نتحدث
عن السالم دائما ،حنن لسنا
من يريد شن احلروب ،حتى
عندما ننظر اىل ما حيدث
يف الضفة وغزة فاننا نرى
ان اسرائيل هي من شنت
احلرب على الفلسطينيني .ان
احملادثات اليت اجريناها مع
دولة الرئيس زاباتريو ومع

خمتلف القادة يف اجملتمع
الدولي تهدف اىل ان نقول
امرا واحدا السرائيل وهو انه
يف امكانها ان تشن حروبا
قدر ما تشاء يف منطقة الشرق
االوسط ولكن يف النهاية لن
حتل املشكلة اال عرب الطرق
السياسية .ال ميكن التهرب من
حل سياسي يف املنطقة وعلى
اسرائيل ان تفهم ان استخدام
السالح والدمار ال ميكن اال
ان يولد احلقد والتطرف،
ولكن احلل السياسي يف ظل
التوافق احلاصل حوله من
اجملتمع الدولي ممثال باوروبا
العربي
والعامل
وامريكا
والسعي للتوصل اىل سالم
عادل يضمن للفلسطينيني حق
العودة اىل بالدهم ويكون هلا
كيان نهائي ،واعتماد مبادرة
السالم العربية ،هذه املسائل
تشكل السبيل الوحيد لدفع
االمور يف املنطقة اىل االمام.
اننا قلقون يف شأن اندالع
احلرب ،وقلنا لدولة الرئيس
الذين
وللقادة
زاباتريو
التقيناهم اننا ال نريد اية حروب
يف املنطقة فاسرائيل هي اليت
تدفع دائما حنو احلروب تهربًا
من اية امكانية للتوصل اىل
سالم يف املنطقة».
وأضاف ان الواليات املتحدة
كانت واضحة يف شأن
التزامها القوي بعملية السالم
واعتقد ان وجهات النظر بني
الرئيس زاباتريو واالدارة
االمريكية متقاربة جدا حيال
دفع هذه العملية قدما .وما
جيب علينا ان نفهمه هو ان
أي فشل يف عملية السالم
سيؤدي اىل تفجري الوضع يف
الشرق االوسط ،ويعين ايضا
ان التطرف سيعم املنطقة».
وزار احلريري وزارة الدفاع
االسبانية حيث كانت يف
استقباله وزيرة الدفاع وعقد
اجتماع موسع حضره عن
الوزيران
اللبناني
اجلانب
حممد الصفدي ووائل ابو
حممد
واملستشار
فاعور
شطح وعن اجلانب االسباني
رئيس االركان خوسيه خوليو
رودريغيز فرينانديز والسفري
غافو واالمني العام لسياسة
الدفاع لويس كويستا سيفيس
واملدير العام لسياسة الدفاع
خوان فيالميا اوغارتيه.
واستقبل احلريري يف مقر
اقامته عصرا وزير اخلارجية
ميغل اخنيل موراتينوس يف
حضور السفري غافو واملستشار
اللقاء
خالل
ومت
شطح
استكمال البحث يف االوضاع
االقليمية والدولية واجلهود
الديبلوماسية املبذولة من
االحتاد االوروبي لدفع عملية
السالم يف الشرق االوسط
اىل االمام.
كما استقبل مساء السفراء
العرب املعتمدين يف اسبانيا
وحتدث اليهم عن االوضاع يف
لبنان واملنطقة.
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لبنانيــات

بري يرتأس ماكينة «أمل»:
تأكيد التحالف مع «حزب اهلل»

ترأس رئيس جملس النواب
نبيه بري بصفته رئيسًا
اجتماع
«أمل»،
حلركة
اهليئات القيادية واملاكينة
االنتخابية للحركة املكلفة
االعداد لالنتخابات البلدية
واالختيارية.
وأفاد بيان للحركة أن بري
أكد خالل االجتماع التحالف
«الذي ال تنفصم عراه
بني حركة أمل وحزب اهلل،
ألنهما جيسدان خط التنمية
والتحرير» ،مشددًا على
«قيام ماكينة انتخابية واحدة
يف كل املناطق اللبنانية».
وأشار إىل أنه سيتم العمل من
أجل مشاركة كاملة للفاعليات
والعائالت واألحزاب احلليفة
يف إنتاج اجملالس البلدية».

ولفت إىل «أن التحالف يف
اإلطار املشار إليه يعكس
تركيبة الئحة التنمية والتحرير
النيابية مبا تضم من تعبريات
وعائلية
وطنية
سياسية
وحزبية».
وطلب بري خالل االجتماع من
املاكينة االنتخابية «تشجيع
املشاركة
على
النساء
الفاعلة يف الرتشح للبلديات
واملختارين من دون التقيد
يعب
بالكوتا املطروحة ،مبا
رّ
عن تطلعات املرأة ودورها
ومشاركتها يف ما يصنع عمل
السلطات احمللية».
وركز على «ضرورة التقيد
اإلجراء
املرعية
بالقوانني
حبيث جترى االنتخابات يف جو
من الشفافية والثقة».

مـراد يـزور عـون :بارود مل
يدافع عن اإلصالحات

أسف رئيس حزب «االحتاد»
عبد الرحيم مراد ،بعد زيارته
التغيري
«تكتل
رئيس
واإلصالح» النائب العماد
ميشال عون ،على رأس وفد،
يف الرابية« ،لعدم دفاع وزير
الداخلية زياد بارود مبا فيه
الكفاية عن إدخال اإلصالحات
على قانون االنتخابات».
وقال السيد مراد :يظهر أن لدى
بعض السياسيني اللبنانيني
يف مواقع السلطة حتصني يف
مواجهة أي عملية إصالحية .ال
يتم اعتماد
نستبشر خريًا أال
ّ
مشروع إصالحي طرح يف
السابق ،وسيطرح الحقًا.
وإذ نقل مراد عن عون تطميناته
أن العدو االسرائيلي سيفكر
ّ
عدة قبل أن يقدم على
مرات ّ

*العماد ميشال عون*

حرب على لبنان ألنه إذا اقدم
عليها سيهزم مرة اخرى ،أشار
إىل ان «هناك الكثريين ممن
حياولون االصطياد يف املاء
العكر مبحاوالت خللق فتنة شيعية
سنية ،بهدف ضرب سالح
املقاومة ،وحتى اإلشاعات عن
احملكمة الدولية كانت تستهدف
رأس سالح املقاومة».

السنيورة زار القاهرة واتصل مببارك:

التقارب العربي  -العربي مصلحة للبنان

«كتلة
رئيس
أعلن
املستقبل» الرئيس فؤاد
السنيورة« ،أن كل تقارب
عربي – عربي هو ملصلحة
لبنان وحنن نريده ونشجع
عليه وحنــــض على تطويره

والسبب األساسي ان العدو
االسرائيلي يستفيد من اي
تباعد عربي او اي خالف
عربي ،ولذلك فان سد الثغر
يف صـــفوفنا مــــقدمة للعمل
الســـتــعادة احلقوق».

وقال الرئيس السنيورة:
«من هذا الباب حنن رحبنا
وشجعنا املصاحلات العربية
اليت متت وحنن نشجع على
تطوير هذه املصاحلات يف
خمتلف االجتاهات ،اذ ان

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..

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

املستفيدين
اول
لبنان
من هذا التقارب ومصلحته
العميقة هي يف تنامي اجواء
التقارب العربي».
السنيورة
الرئيس
كالم
جاء إثر خروجه من اجتماع
«اجمللس العربي للشؤون
االقليمية والدولية» الذي
انعقد ظهر امس االول يف
مقر اجلامعة العربية وحضور
األمني العام للجامعة عمرو
موسى واالعضاء الذين غاب
منهم رئيس احلكومة السابق
إياد عالوي.
وكان االجتماع مناسبة لعرض
كل االوضاع العربية من
خمتلف جوانبها وعلى وجه
اخلصوص الوضع يف العراق
وآفاق املرحلة اجلديدة بعد
االنتخابات النيابية األخرية.
واجرى الرئيس السنيورة
لدى وصوله اىل القاهرة،
ً
اتصاال
بالرئيس
هاتفيًا

مبارك
حسين
املصري
لالطمئنان اىل صحته اثر
العملية اجلراحية اليت أجريت
له وكان االتصال مناسبة
الستعراض االوضاع العربية
الراهنة.
فؤاد
الرئيس
وكان
السنيورة قد زار رئيس
امحد
املصري
الوزراء
نظيف يف مكتبه يف القرية
الذكية بالقرب من مدينة
«السادس من اكتوبر»
وكان حبث تناول خمتلف
االوضاع يف املنطقة العربية،
اضافة اىل العالقات الثنائية
مع لبنان.
كما زار الرئيس فؤاد
السنيورة وزير خارجية مصر
امحد ابو الغيط يف مكتبه
يف وزارة اخلارجية حيث
عقد اجتماع على مدى ساعة
مت خالله تقييم االوضاع يف
املـــنطقة.

جنبالط ينتقد «املضايقات» يف البارد
ويطالب بإنشاء وزارة للشؤون الفلسطينية

«اللقاء
رئيس
انتقد
النائب
الدميوقراطي»
وليد جنبالط ما يتعرض له
الفلسطينيون يف نهر البارد
دائرة الشؤون الفلسطينية
من «مضايقات» .داعيا
اىل انشاء وزارة للشؤون
الفلسطينية.
استقبل جنبالط يف كليمنصو
امس االول ،وفدا من حركة
«محاس» برئاسة املسؤول
السياسي يف لبنان علي بركة
الذي صرح على االثر« :عرضنا
الوضع الفلسطيين يف لبنان،
واملصاحلة الفلسطينية وآخر
االتصاالت العربية وابلغنا النائب
جنبالط ان هناك «فيتو»
امريكيا على هذه املصاحلة،
وان االدارة االمريكية تضغط
على االطراف العرب الذين
يتولون الوساطة ،البتزاز حركة
«محاس» والقبول باالعرتاف
بالكيان الصهيوني يف مقابل
حتقيق املصاحلة الفلسطينية
(.)...
وشددنا على ضرورة االسراع
يف اعادة بناء خميم نهر البارد
ملا ميثله من رمز سياسي
لقضية الالجئني وحمطة على
طريق العودة .وتطرقنا اىل
املعاناة اليومية اليت يعيشها
الفلسطينيون يف خميم نهر
البارد واالجراءات اليت تضيق
على السكان والعمال يف
املخيم .ودعوناه اىل التدخل
لدى اجلهات الرمسية اللبنانية
لتخفيف معاناة اهل املخيم
واالسراع يف اعادة بنائه».
وقال جنبالط« :اطلعنا من وفد
«محاس» على آخر التطورات
واجلهود اليت بذلت توصال اىل

الوحدة الفلسطينية .ان بعض
االفرقاء العرب او الدوليني،
يطالبون «محاس» باالعرتاف
باسرائيل ،وهذا امر مستحيل،
وان االعرتاف باسرائيل بعد
اسقاط حق العودة والتغاضي
عن تهويد القدس واملقدسات
باحلق
االعرتاف
ورفض
الفلسطيين يف العودة كامال امر
مستحيل .لذلك ،فشلت تلك
الوساطة النها مل تكن مبنية
على اسس صلبة .كما اطلعنا
على اوضاع املخيمات».
واشار اىل ان «احلزب ،بعد
مؤمتر الربيستول «سيقدم
مشروعه يف ما يتعلق باحلقوق
املدنية الفلسطينية يف جملس
النواب».
من
«استمعنا
واضاف:
السيد بركة اىل املضايقات
يف نهر البارد ودائرة الشؤون
يذل
وكيف
الفلسطينية،
الفلسطيين من كل حدب وصوب
للحصول على احلد االدنى من
االعرتاف ،وهذا االمر غري مقبول.
ان القضية الفلسطينية اخذت
عند بعض االوساط منحى فئويا
ومذهبيا ،على رغم انها قضية
عدل وشعب مهجر من ارضه
ال ميكن ان حيصر يف دائرة
ضيقة سياسية او مذهبية .حنن
نطالب بانشاء وزارة للشؤون
الفلسطينية يف لبنان .واننا
نؤكد مواصلة النضال السياسي
املشرتك الذي له تارخيه
العميق واجمليد يف التضحيات
املشرتكة .كما ندعو اىل اعطاء
الشعب الفلسطيين الالجئ يف
لبنان احلد االدنى من مقومات
الصمود لالستمرار والعودة يف
يوم ما».

جنار :درسنا آلية تسمح
برتفيع موظفني اىل الفئة األوىل

نفى وزير العدل إبراهيم جنار
حصول أي خالف يف جلسة
جملس الوزراء ،موضحا أنه
«مت درس آلية التعيينات،
ومنها ترفيع بعض موظفي
املالك ليكونوا من الفئة
األوىل» .وأشار اىل أن
«هذا املوضوع كان مدار
نقاش ،أسفرت نتائجه عن
أن هناك حاجة إىل إعادة
صياغة فقرتني من املقطع
األول».
وقال يف حديث أمس االول:
«لقد مت االتفاق على أن
خيتار الوزير مبساعدة جملس
ومبؤازرة
املدنية
اخلدمة
اختصاصي تسميه وزارة
التنمية اإلدارية من الئحة
تتألف من مؤهلني سبق أن
مت اختيارهم من بني 20
شخصا أحد املرشحني ويعطيه
األفضلية ،على أن يتم اختيار
امسني آخرين إضافة ملن
اختاره الوزير ،ويرفع هذا
املوضوع إىل رئيس جملس
الوزراء ،الذي سيجري بدوره

اتصاالت وجيوجل االقرتاحات
وينسق بني الوزارات متهيدا
لطرح املوضوع على جملس
الوزراء».
وشدد على أن «هذه
الطريقة حتفظ دور الوزير
الدستورية»،
وصالحياته
معتربا أن «املشكلة هي
يف عدم وجود قانون يوضح
ما هي اآللية ،علما أن لدينا
املئات من الوظائف الشاغرة،
كما أن اإلدارة ال ميكن أن
تبقى معطلة».
وأوضح أن «ما يتم عمله
يف موضوع اآللية طبيعته
القانونية مزيج يندر مثيله،
فهي ليست تعديال للدستور
وال تعديال للقوانني ،وليست
هلا صفة قرار يف جملس
الوزراء ،بل هي توافق أدبي،
وال صفة إلزامية هلا ،وهي
تؤدي إىل نوع من اتفاق
شرف حيرص رئيس احلكومة
على تنفيذه ،متهيدا لتسهيل
املوضوع
يف
التعامل
الشائك.
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لبنانيات

صفري إلجراء االنتخابات يف موعدها وإبقائها يف إطارها اإلمنائي

املاروني
البطريرك
أمل
الكاردينال نصراهلل بطرس
صفري ان «تبقى اإلنتخابات يف
إطارها اإلمنائي وليس السياسي
ألنها ال ختص فريقا دون آخر،
فاإلمناء املناطقي مهم للنهوض
بورشة جمدية بعيدة عن سياسة
واحملسوبية».
احملاصصة
واعترب ان «ضرورة التزام إجراء
اإلنتخابات يف موعدها ،جتاوزت
تطلعات املواطنني اىل قانون
عصري فغلب منطق الضرورة
على منطق احلاجة».
كالم صفري نقله عنه امس رئيس
اجمللس العام املاروني الوزير
السابق وديع اخلازن الذي زاره
يف بكركي وعرض معه لألوضاع
احمللية .وقال بعد اللقاء:
«تداولت مع غبطة البطريرك
يف األوضاع األمنية املستتبة
واليت تساعد على اإلنتخابات
البلدية واإلختيارية يف مناخ
مريح ومستقر .وأكدنا أهمية
هذه املناسبة يف اإلستحقاقات
اليت تراعي املواعيد الدستورية
يف احلياة العامة من حيث تداول
السلطة وتفعيل اإلمناء واإلنتاج
يف مجيع املناطق».
واشار اىل ان «الرأي كان
متفقًا مع غبطته على ان العامل
األمين السائد بفضل اإلستقرار
السياسي الناتج عن املصاحلات
وقيام
والداخلية
اإلقليمية
حكومة الوفاق يصب يف مصلحة
إنعاش احلياة العامة ومصاحل
املواطنني .واعترب غبطته ان
ضرورة التزام إجراء اإلنتخابات
يف موعدها جتاوزت تطلعات
املواطنني اىل قانون عصري
لطاملا تاقوا اليه ،فغلب منطق
الضرورة على منطق احلاجة
مع ضيق الوقت الفاصل عن
املوعد احملدد هلا .ولفت غبطته
اىل أهمية إبقاء اإلنتخابات يف
إطارها اإلمنائي وليس السياسي
ألنها ال ختص فريقا دون
آخر بل تطاول مجيع الناس.
فاإلمناء املناطقي مهم للنهوض
بورشة جمدية بعيدة عن سياسة
احملاصصة واحملسوبية».
وأوضح اخلازن أنه مت التطرق
خالل اللقاء اىل «املواقف
ّ
تبنى فيها
الوطنية اليت
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال سليمان سياسة لبنان
الدفاعية يف مواجهة اسرائيل
واستعداداتها».
والتقى صفري الوزير السابق
جان لوي قرداحي الذي أشار اىل
ان «الزيارة كانت للمعايدة».
وشدد على «عالقة املودة
واالحرتام اليت تربطه بالكرسي
البطريركي وصاحب الغبطة»،
موضحًا أنه عرض مع البطريرك
لعدد من القضايا اليت تتعلق
مبدينة جبيل.
وحبث صفري مع سفري السودان
ادريس سليمان ،الذي جاء مهنئا
بعيد الفصح ،يف العالقات بني
البلدين.
والتقى البطريرك وفدًا من
ابرشية بعلبك ـ دير االمحر
برئاسة املطران مسعان عطااهلل
الذي شكا «معاناة املنطقة
واالهالي» ،مطالبًا بـ»حضور
الدولة الفاعل والعادل لتخدم

الشعب كما حيق له وجيب
عليها وحتاسب كل موظف من
موظفيها ،وليس لنقبض على
بندقية صيد وتغمض العينني
عن ترسانات األسلحة الثقيلة
واملتطورة هناك لتداهم من
يدخن سيجارة حشيشة هنا
وتسجنه ،وكلنا يعرف واقع
السجون يف بالدنا ،وتغض
النظر عن الصفقات والسرقات
والرشوات الكبرية هناك».
ورد صفري بالقول« :نسأل
ّ
اهلل أن يكون دائما معكم .لقد
استمعنا بانتباه كلي اىل ما
تشكون منه ،وهذه الشكوى
قدمية ـ جديدة ولكن زدمت
عليها هذه املرة أشياء كثرية
ننتظرها ،ولكن نأمل أن يسمع
الذين جيب أن يسمعوا شكواكم
وأن يعملوا على إنصاف األهالي
فيها».

أضاف« :هذا الوقت هو وقت
الشتاء وقد تعودنا الذهاب
اليكم مرات كثرية بالطوافة،
ولكن هذه املرة يبدو ان الثلج
مل يكس األرض كما كان
يكسوها فيما مضى ،ولذلك ال
ندري ما إذا كانت عالمة ازدهار
او عالمة فقر ،ولكن جيب أن
يكون هناك مياه للصيف تكفي
حاجة االهلني الذين يعيشون
يف تلك املنطقة».
واشار اىل أن «احلاجات كثرية
والدولة ال ميكنها أن تؤمنها
مجيعها ،ولكن املطالب جيب ان
توجه اليها لكي ال يكون هناك
تقصري إن شاء اهلل» .وسأل
اهلل «ان يبقيكم يف أراضيكم
وأماكنكم وأن ميكن الدولة من
أن تليب حاجاتكم وأن يعيد
عليكم أعيادا عديدة ملؤها اخلري
والربكة».

نائب رئيس اجمللس ينفي انسحاب
نواب «التغيري واالصالح» من اجللسة

نفى نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري «نفيًا قاطعًا»
أن يكون اي نائب من تكتل
«التغيري واالصالح» انسحب
من اجللسة اليت عقدتها اللجان
النيابية املشرتكة برئاسته
(صباح امس االول) ،ملناقشة
التعديالت املقرتحة على قانون
انتخاب البلدية ،متهمًا نواب
التكتل بـ»السعي اىل عرقلة
وتأجيل
االنتخابية
العملية
االنتخابات البلدية» ،باصرارهم
«على ارسال املشروع فورًا
اىل اهليئة العامة» من دون
أن تناقشه اللجان.
ويف بيان أصدره مكتبه
ّ
علق مكاري على
االعالمي،
تصرحيات صدرت يف الساعات
األخرية لنواب ينتمون اىل
التكتل أعلنوا فيها انهم
انسحبوا من جلسة اللجان
مسوه
النيابية احتجاجا على ما ّ
«اسقاطًا ملشروع االصالح»،
قائال« :انين أنفي نفيًا قاطعًا
اي انسحاب ألي نائب من
اجللسة اليت رفعت يف الساعة
االوىل من بعد الظهر حبضور
مجيع الكتل ،وبالتالي فال
أساس من الصحة ملا أعلن عن

انسحاب نواب تكتل االصالح
والتغيري».
واعترب مكاري ان «ما طرحه
بعض أعضاء تكتل «التغيري
واالصالح» يتنافى كليًا مع
أصول التشريع ،اذ حاولوا منع
اللجان من مناقشة املشروع
باصرارهم على ارساله فورًا
اىل اهليئة العامة ،علمًا أن هذا
االجراء ليس من صالحيتهم وال
من صالحية اللجان ،بل يعود
تقريره اىل رئاسة اجمللس».
أضاف« :لقد بدا واضحا ان
اهلم االساسي لنواب تكتل
االصالح والتغيري السعي اىل
عرقلة العملية االنتخابية وتأجيل
االنتخابات البلدية ،يف توجه
يضرب صدقية املؤسسات
الدستورية واحرتام املهل».
وأعلن أن «القرار اختذ
مبواصلة البحث بندا بندا يف
التعديالت املقرتحة على قانون
االنتخابات البلدية ،أو ما يسمى
االصالحات ،وذلك يف جلسة
حتدد الحقا ،مع االصرار على
اجراء االنتخابات البلدية يف
موعدها».
من جهة أخرى ،غادر مكاري
مساء أمس االول ،إىل باريس.

لتعليم قيادة السيارات

اعتمدوا مدرسة "نهيدة"
نؤمن حصولكم على رخصة قيادة

P

سيارة جديدة  -أسعار مهاودة  -معاملة حسنة
االتصال بالسيدة مجال على الرقم

0415 939 009

Email: jamalkaraali@hotmail.com

اجلميل هنأ عودة باألعياد ومتنى قيامة لكل الوطن
القادري يشدد على بقاء بريوت موحدة

بريوت
مرتوبوليت
استقبل
وتوابعها للروم االرثوذكس
عودة
الياس
املطران
أمس االول ،رئيس حزب
«الكتائب» الرئيس أمني
اجلميل الذي أوضح أن الزيارة
«كانت مناسبة للتواصل مع
سيدنا املطران الياس وخصوصا
مبناسبة األعياد .هو أخ عزيز،
وهذا الصرح هو صرح وطين
كبري بالنسبة الينا وبالنسبة
اىل مجيع اللبنانيني وأمنيتنا أن
يكون عيد القيامة ،كما كان هذه
السنة ،مشرتكًا لكل الطوائف
املسيحية».
وأمل أن «تكون هذه القيامة
قيامة لكل الوطن ،وأن يأخذ
الوطن دوره وموقعه ويستعيد
سالمه الكامل ويطمئن شعب
لبنان اىل مستقبله».
كما التقى عودة عضو كتلة
«املسقبل» النيابية النائب
زياد القادري الذي قال:
لنقدم التهاني
«كانت مناسبة
ّ
بالفصح اجمليد ،وحبثنا يف
كل التطورات السياسية يف
لبنان ،واإلستحقاق اإلنتخابي
البلدي».
ورأى ان «من الضروري احرتام
الدستور والقانون وإجراء هذا
اإلستحقاق يف موعده ،وأن
تبقى بريوت موحدة ألنها صورة
عن كل لبنان من ناحية العيش
الواحد واإلنصهار الوطين ،وأن
يكون مبدأ املناصفة مطبقًا يف
العاصمة» ،آم ًال أن «حيافظ

هذا املبدأ على جوهر امليثاق
والعيش املشرتك ،وهو أساسي
يف اتفاق الطائف حنافظ عليه
كلنا لكي يبقى لبنان بلد
الرسالة».
وسائل
«تناقلت
أضاف:
اإلعالم كالما كثريا حول زيارة
الرئيس (سعد) احلريري املرتقبة
إىل سوريا وبعضها قال ان هذه
الزيارة تأجلت أو ُأ ِ
لغ َيت .يف
احلقيقة مل يكن هناك موعد حمدد
لكي نقول انها ُألغيت أو تأجلت،
املبدأ هو حصول هذه الزيارة وهي

ستحصل .التوقيت يبقى مسألة
مرتبطة بوقت وجدول أعمال اجلهة
اللبنانية واجلهة السورية ،وكلنا
نعلم أن الرئيس احلريري أعاد
التذكري يف جملس الوزراء امس
(االول) ،مبسألة ضرورة إجناز
امللفات يف الوزارات واإلدارات
يف لبنان مع الوزارات يف سوريا
لكي تكون الزيارة مثمرة على
صعيد النقاش ومراجعة األمور،
وعلى صعيد تصحيح أو تنقية
إتفاقات إذا ُوجد فيها شوائب
أو عقد اتفاقات جديدة».

دوالنويه التقى الرئيسني سليمان وبري:

ملست متاسكاً وتناغما بني املسؤولني

شكر رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لفرنسا «دعمها الدائم
للبنان يف احملافل الدولية»،
ونوه بالعالقات التارخيية بني
ّ
البلدين.
كالم سليمان جاء لدى استقباله
يف بعبدا امس عمدة باري برتران
دوالنويه الذي يزور لبنان
لتفعيل التعاون بني البلدين
على املستوى البلدي وقد مت
وضع اطر للتعاون والتوأمة بني
بلدييت باريس وبريوت .وقد
اعرب دوالنويه عن ارتياحه اىل
االستقرار السياسي واالمين يف
لبنان.
والتقى دوالنويه ايضا رئيس
جملس النواب نبيه بري.
وقال بعد اللقاء« :هدف

زيارتي للبنان هو تعزيز
العالقات والتعاون والصداقة
بني عاصميت البلدين بريوت
وباريس والتعاون يف اطار
مشروع «بيت بريوت» من
اجل التنمية وتبادل اخلربات.
واضاف« :لقد التقيت خالل
وجودي يف لبنان فخامة رئيس
اجلمهورية الذي كان لي شرف
لقائه يف باريس وتبادلنا وجهات
النظر ،كما التقيت دولة رئيس
جملس الوزراء ،واالن كان لي
لقاء مطول مع دولة رئيس
جملس النواب وتبادلنا اآلراء
يف القضايا املتعلقة بالعالقات
بني البلدين .وخالل مقابالتي
هذه كانت لي فرصة لالطالع
اكثر على الوضع يف لبنان.

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€
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طالب بتطبيق القوانني على اجلميع «من دون متييز»
حرب :إعادة النظر يف االتفاقات مع سوريا
جعجع :بعض السياسيني مرتزقة ويزوّدهم جهاز
تهدف اىل بناء عالقات سليمة
أين الدولة مما حصل يف صفري واهلرمل وكفرزبد؟
وصف رئيس اهليئة التنفيذية
حلزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع بعض السياسيني
واذ
«مرتزقة».
بأنهم
ّ
ذكرهم باملثل القائل «من
منزله من زجاج ال يرشق الناس
باحلجار» ،قال« :عندما ُل ِّقنوا
معلومات عن حادثة عيون
ُ
تصرحياتهم
كثرت
أرغش،
عن تهديد تلك احلادثة للسلم
األهلي ،وأن ما حصل مؤامرة
كبرية ،وان على الدولة البحث
عن السالح يف تلك املنطقة.
فأين هؤالء اليوم من حوادث
صفري واهلرمل وكفرزبد؟».
ّ
علق جعجع يف دردشة مع
االعالميني يف معراب امس
االول على ما شهدته «منطقة
صفري الواقعة بني برج الرباجنة
وحدث بريوت ،أي يف إحدى
ضواحي العاصمة ،والبعيدة
عن وزارة الدفاع مئات األمتار
فقط ،حبيث اطلقت النريان
بضع دقائق ،واسفرت عن
سقوط اصابات عدة ،وقد
تضاربت املعلومات بني وقوع
ً
اضافة اىل عدد
قتيل أو عدمه،
االصابات» .ورأى ان «هذا
التضارب يف املعلومات يعود
اىل عدم علم األجهزة االمنية
مبا حصل ،سوى ان اطالق
النار وقع خالل مصاحلة بني
عائلتني».
واضاف« :يف اهلرمل القريبة
من منطقة عيون أرغش ،حصل
ايضا اشتباك باألسلحة الرشاشة
والصاروخية والقذائف املدفعية
استمر  15دقيقة ،وادى اىل
وقوع اصابات عدة ،كما حصل
يف حميط قرية كفرزبد ،حيث
جمموعة اشتباكات
اندلعت
ليس معروفا مآهلا ،واسفرت
ايضًا عن اصابات».
ووضع ما عرضه «برسم
ميشال
اجلمهورية
رئيس
سليمان ،ورئيس احلكومة سعد
احلريري ،ووزيري الدفاع الياس
املر ،والداخلية والبلديات زياد
بأكملها
واحلكومة
بارود،
قائال:
النواب»،
وجملس
«اما يكون هذا الوطن للجميع
ويكون التعامل باملساواة ،واما
صار هناك مواطنون من الدرجة
االوىل وآخرون من الدرجة
الثانية ،وهذا غري مقبول».
«تعرف مديرية
واستغرب
ّ
املخابرات يف اجليش ،خالل
أقل من  12ساعة ،اىل هويات
مطلقي النار يف عيون أرغش
تبعد عن بريوت
النائية اليت
ُ
حواىل  170كيلومرتا ،وتقع على
ارتفاع  3000مرت ،حبيث اختذت
التدابري لتوقيفهم ،ونثين على
ذلك» ،سائال« :باألمس
وقعت حادثة يف صفري .فهل
اوقف احد؟ وهل دهم اجليش
اماكن او صادر أسلحة؟ .عدا
عما حصل يف كفرزبد ،اجلواب
ال ،بالطبع».
وانتقد «حضور بعض وسائل
االعالم سريعًا لتصوير اعمال

الدهم اليت قام بها اجليش يف
جرود عيون أرغش ،ومسارعة
مديرية التوجيه أو غريها اىل
توزيع الصور على كل وسائل
االعالم ،بينما مل يستطع أحد
التصوير يف صفري او اهلرمل
أو كفرزبد».
واذ تساءل« :كيف سيكون
شعور املواطن يف ظل وجود
صيف وشتاء حتت سطح
واحد؟» ،دعا الدولة «اىل
التصرف يف اهلرمل وصفري
وكفرزبد كما فعلت يف عيون
أرغش ،وال يزال امامها اجملال
يدعينّ أحد
للقيام بذلك .فال ّ
وجود اسلحة يف هذه املناطق
من أجل مقاومة اسرائيل».
ّ
وكل أجهزتها
وطالب «الدولة
بتطبيق القوانني على مجيع
الناس ،من دون متييز ويف
شكل صارم ،على غرار ما حصل
يف عيون أرغش ،باستثناء
تزويد أحد األجهزة األمنية
املرتزقة وبعض وسائل االعالم
معلومات خاطئة من اجل تسويق
احلادثة يف شكل مغلوط».
وردًا على سؤال ،رأى ان
«البعض منزعج من اجيابيات
القوات ،ألنه مل يستطع
اجياد ما ُيهامجنا به يف
السياسة ،فاجته اىل مثل هذه
«اخلنفشاريات».
اجلراح
على صعيد آخر ،عرض جعجع
مع عضو «تكتل لبنان أو ً
ال»
اجلراح األوضاع،
النائب مجال
ّ
وال سيما منها حادثة عيون
أرغش واالستحقاق االنتخابي
البلدي ،يف حضور منسق
«القوات» يف البقاع الغربي
ايلي حلود.
اجلراح انه
وعقب اللقاء ،رأى
ّ
«من الطبيعي أن تتحرك
فرقة «الرميوت كونرتول»
اليت اصبحت معروفة من كل
فئات اجملتمع وليس هلا قيمة
سياسية ،يف مناسبة أو من
دونها الستهداف شخصية
وطنية كالدكتور جعجع».
وشدد على ان «احلملة اليت
تشنها هذه الفرقة لن تؤثر
على هذا االنسان الوطين الذي
سيبقى مستهدفًا ما دام متمسكًا
باقتناعاته».
ورأى ان «مقاربة جعجع لألمور
وهدوءه السياسي يشكالن
مصدر ازعاج هلؤالء ،اذ يريدونه
غري مسري جعجع ،ليجدوا أمرًا ما
يضر
للتوتري السياسي ،مما
ّ
مبصلحة البالد».
وردًا على سؤال ،اكد ان
«االنتخابات البلدية ستحصل
يف موعدها احملدد» ،مشددا
مصرة
على ان «قوى  14آذار
ّ
على اجرائها ،حتى لو مل نتمكن
من اجراء التعديالت على القانون
احلالي .وال منانع يف التأجيل
التقين البسيط يف حال كانت
هناك اصالحات ُ
اتفق عليها يف
اللجان املشرتكة وجملس النواب
لدجمها مع القانون القديم».

بطرس
العمل
وزير
أكد
حرب أن طلب إعادة النظر
باالتفاقات املوقعة بني لبنان
وسوريا «ليس بقصد تشنيج
اجلو بني البلدين بقدر ما هو
ألجل عالقات سليمة وواضحة
وصادقة وعميقة حترتم سيادة
واستقالل كل من البلدين».
إىل
حديث
يف
وأوضح
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
امس االول ،أنه «حتضريًا
لزيارة رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري إىل سوريا،
طرح يف جلسة جملس الوزراء
ّ
حيضر الوزراء
أمس (االول) أن
مالحظاتهم على االتفاقيات
املوقعة بني البلدين» ،مطالبًا
بأن «تعهد هذه االتفاقيات اىل
أشخاص علميني ليحددوا القواعد
العلمية عما سيكون موقف
جملس الوزراء منها» .ورأى
أن طرح موضوع آلية التعيينات
على جملس الوزراء «يستدعي
نقاشًا مستفيضًا» ،مؤكدًا أن
«النقاش ال يعين اخلالف ،بل
يعين إبداء وجهة النظر لتحسني
الطرح».
واشار اىل أن «موضوع
التعيينات كبري جدًا ،إذ اننا
بصدد ملء ما يفوق  300مركز
من الفئة األوىل يف الدولة
اللبنانية ،وهي ليست حفلة
تعيني لشخص أو شخصني أو
ثالثة أو عشرة ،بل إن صورة
اإلدارة اللبنانية ومستقبلها
متعلقان بصورة مباشرة وأكيدة
بنوعية التعيينات» .أضاف:
«يف حال مت تعيني أشخاص
جيدين وفقًا آللية جيدة،
نكون حققنا خطوة متقدمة يف
اإلصالح ،أما إذا استمررنا يف

مشعون :طابور خامس ال
يريد االستقرار
رأى رئيس «حزب الوطنيني
دوري
النائب
االحرار»
مشعون ان هناك «طابورا
خامسا ال يريد استقرار الوضع
يف لبنان» .واعترب ان «جحا
ال يقدر اال على خالتو».
ودعا يف حديث اىل «وكالة
امس
املركزية»
االنباء
االول ،الدولة اىل «بسط
سيادتها على كل سنتيمرت من
االراضي اللبنانية» ،رافضا
«التعامل مبكيالني» .وامل
ان» ترى جيدا االسلحة
الثقيلة حيث دارت املعارك
يف قوسايا وتقوم بواجباتها،
ال ان تأتي و»تتمرجل»
جراء حادث فردي يف عيون
أرغش ،وتعمل «عنرت»
يف املناطق اليت تنادي
بالدولة فيما تقف متفرجة
يف املناطق االخرى» .وذكر
بأنه «ال يؤمن بطاولة احلوار
الوطين» ،معتربا ان «اي
ملف حيال عليها وكأنه حيال
على املقربة».

اعتماد عملية احملاصصة وعدم
اجلدي يف كفاءة الذين
النظر
ّ
نعينهم وإخالصهم وأخالقهم،
ّ
نكون قد ارتكبنا كارثة لإلدارة
وعطلناها».
وأعلن أنه «مت التوافق يف
جلسة جملس الوزراء أمس
(االول) على البند األول
القرتاح اآللية اليت تتضمن
بنودًا ثالثة :أو ً
ال الذين يعينون
من داخل املالك ،ثانيًا من خارج
املالك ،وثالثًا النظر بشأن
املوضوعني بالتصرف من مدراء
عامني وغريهم .كما مت التوافق
يف اجللسة على قصة التعيني
داخل املالك ،واجللسات الالحقة
ستبحث بقية البنود» .وإذ
اعترب أن «هذه اآللية تراعي
على
شدد
احملاصصة»،
ّ
«أن مفهوم احملاصصة أمر
سيئ ،السيما إذا مل يرتكز على
عناصر من الكفاءة واجلدارة
واألخالق» ،داعيًا إىل «أال
يكون االنتماء السياسي للذين
سيعينون أكرب من انتمائهم إىل
ّ
اإلدارة والدولة».
وجزم بأن «ما يسعى إليه
جملس الوزراء ليس احملاصصة
أو فرض مرشح من طائفة أو
حزب على جملس الوزراء ،بل
إن ما نبحثه هو كيفية تفادي
هذا األمر» ،الفتًا إىل «أهمية
دور أجهزة الرقابة يف هذه
اآللية».

فضل اهلل يلتقي قاسم والبديوي:

حنذر من اجتياح لبنان أمنياً

شدد املرجع السيد حممد حسني
فضل اهلل ،لدى استقباله نائب
األمني العام لـ«حزب اهلل»
الشيخ نعيم قاسم ،أمس
االول ،على ضرورة «التنبه
للعبة اجلديدة اليت يتوزع فيها
أكثر من طرف حملي ودولي
وإقليمي األدوار ،خللط بعض
وإقليميًا،
حمليًا
األوراق
لتحقيق
األجواء
وتأمني
بعض الشروط اليت تطمح
قوى وحماور دولية وإقليمية
لفرضها من خالل استخدامها
للساحة اللبنانية».
أضاف :إن ما جيري من
تهاويل تشرتك يف تأكيدها
وأخرى
سياسية
جهات
إعالمية ،لإلحياء بأن البلد
بات أمام خيارين :القبول مبا
ترمسه السياسة األمريكية
للبلد على أساس مصاحلها
يف املنطقة عمومًا ،أو انتظار
حرب إسرائيلية ،هو حماوالت
مكشوفة ولن يكتب هلا
اللبنانيني
وعلى
النجاح،
أن يتنبهوا هلا ويعرفوا أنها
ضغوط ستتساقط تباعًا.
وحذر «من االجتياح األمين
واإلسرائيلي
األمريكي
للبنان ،سواء ما يتم من خالل
اتفاقيات تأخذ الطابع الرمسي
وعناوين الدعم واملساعدات،
اعتداء
وهي يف الواقع متثل
ً

على سيادة البلد ووحدته ،أو
من خالل الواقع اخلطر الذي
تصنعه الشبكات االستخبارية
اإلسرائيلية» ،مشريًا إىل
«أن احلرب األمنية الباردة
مواقع
من
تنطلق
اليت
دولية حلساب العدو ،هي
أخطر من احلرب العسكرية
ويراد
واملباشرة،
احلارة
هلا أن تكون البديل العملي
وامليداني الخرتاق الساحة
البلد
وجتويف
الداخلية،
أمنيًا ،وتقويض استقراره
السياسي واالقتصادي مبا
خيدم العدو الصهيوني»،
داعيًا إىل «مواجهة هذه
وطنية
مبسؤولية
احلرب
داخلية
وبوحدة
عالية،
مرتاصة» ،مؤكدًا ضرورة
«أن يعمل املسؤولون يف
الدولة على انتزاع األلغام
واإلسرائيلية
األمريكية
األمنية من الواقع اللبناني،
حتى ال تنفجر وتهدد وحدة
البلد واستقراره».
لدى
اهلل
فضل
ورحب
استقباله سفري مصر أمحد
إعادة
مبساعي
البديوي،
العالقات السورية ـ املصرية
إىل مستوياتها الطبيعية،
«تعزيز
على
مشددًا
العالقات العربية ـ العربية،
والعربية ـ اإلسالمية».

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها
ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

معسكر قوسايا مسرح لتمرد داخل «القيادة العامة»

عاد ملف السالح الفلسطيين
خارج املخيمات اىل الواجهة من
بوابة البقاع األوسط ،حيث برز
صباح أمس االول تطور أمين
خطري ،مسرحه مواقع «اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ـ
القيادة العامة التابعة ألمحد
جربيل» ،وعنوانه «انتفاضة
داخلية» من جمموعة عناصر
مناقالت
على
اعرتضت
تنظيمية يف موقع «جبيلة
عني البيضة» شرق برالياس،
موالية
لعناصر
فتصدت
جلربيل حاولت تنفيذ مضمون
املناقالت بالقوة ،ما أدى اىل
اندالع اشتباكات عنيفة بني
عناصر اجملموعتني ،سرعان
ما أمتدت اىل موقع اجلبهة يف
عني كفرزبد ،والمست معسكر
قوسايا ،وأسفرت عن سقوط
قتيل ومخسة جرحى من عناصر
اجلبهة.
ويف حني حاول املسؤول
«اجلبهة»
يف
اإلعالمي
أنور رجا حتويل األنظار عن
الداخلية»،
«االشتباكات
عرب الزعم بأن «رئيس شعبة
املعلومات يف قوى األمن
الداخلي العقيد وسام احلسن
يقف خلف االشتباكات» ،وأن
لدى اجلبهة «أربعة معتقلني
من عناصر املعلومات بينهم
شخص إمسه خليل عراجي

وهو معروف بانتمائه إىل هذه
الشعبة» ،نفى مصدر أمين
لبناني رفيع املستوى هذه
املزاعم «مجلة وتفصي ًال»،
ووصفها بـ»االدعاءات الكاذبة
واملضللة واهلادفة اىل طمس
اخلالفات القائمة داخل اجلبهة
الشعبية القيادة العامة»،
متأسفًا ألن «هذا التنظيم
املسلح مل جيد طريقة لتغطية
صراعاته الداخلية إال عرب إلصاق
هذه الصراعات باملؤسسات
األمنية اللبنانية».
املديرية
أكدت
بالتوازي،
العامة لقوى األمن الداخلي ،يف
بيان« ،أن ما ورد على لسان
ً
عار عن الصحة
مجلة
أنور رجا ٍ
وتفصي ًال» ،مشرية اىل أنه
«كان األجدى به وهو مسؤول
إعالمي مركزي التدقيق أكثر
حبقيقة ما جرى وجيري داخل
تنظيمه قبل إطالق االتهامات
على عواهنها بأسلوب ممجوج
وسطحي مل يعد ينطوي على
أحد».
وأوضحت «أن الشخص الذي
ُذكر امسه وهو اللبناني خليل
عراجي من عناصر اجلبهة من
العام  1979لغاية العام 2005
ومؤخرًا انتمى اىل جبهة العمل
اإلسالمي».
ويبقى الالفت أن نفي رجا ألي
«اشتباكات داخلية» سرعان

ما نقضه مسؤول اجلبهة
يف لبنان أبو رامز مصطفى
بتأكيده لقناة «اجلديد»،
أن «أحد عناصر اجلبهة لديه
بعض اإلشكاالت الداخلية مع
رفاقه وحاول أن ّ
حيلها بطريقة
خاطئة إذ عمد إىل اجمليء برفقة
عدد من أقربائه وأفراد أسرته
الذين ال ينتمون اىل اجلبهة
إىل موقع كفر زبد ،حيث وقع
االشتباك».

التفاصيل

تفاصيل
اىل
وبالعودة
االشتباك ،فقد أفيد يف البقاع،
املعرتضة،
اجملموعات
أن
بقيادة املدعو دريد فهد
شعبان ،مسؤول موقع «عني
البيضة» ،حاولت السيطرة
على املوقع املذكور ،والتمدد
حنو موقع «عني كفرزبد» ،إال
أن كثافة النار املستخدمة من
قبل العناصر املوالية ،خاصة
سالح القذائف الصاروخية
ومدفعية اهلاون منع هؤالء
من االحتفاظ باملوقع ،ما أجرب
شعبان وسبعة من عناصره،
مع ساعات الظهرية ،على
مغادرة موقع «عني البيضة»
عرب البساتني باجتاه الطريق
الرئيسي ،حيث اعتقلهم اجليش
اللبناني إضافة العتقاله عناصر
موالية منعًا النتقال االشتباكات
اىل املناطق اآلهلة ،يف حني

حمالت
أبو مرعي
للخضار
والفواكه
بإدارة
جوزيف
أبو مرعي
وعائلته

خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة
حسومات كبرية على االسعار اسبوعيًا
جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق الغسيل والعصري
وغري ذلك...

اسعار مهاودة وخدمة جيدة

نتقدم من ابناء اجلالية بأحر التهاني مبناسبة الفصح اجمليد
مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

Tel: 96377511
24 good st Granville

«فرانس
وكالة
ذكرت
برس» نق ًال عن متحدث بإسم
اجليش اللبناني «أن ضابطًا
من اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ـ القيادة العامة
ّ
وثالثة عناصر آخرين
سلموا
أنفسهم للجيش».

بيان «األمن الداخلي»

وفيما أكد املصدر األمين الرفيع
املستوى« ،أن املعلومات
املتوافرة للقوى االمنية تفيد
بأن أحد املسؤولني يف اجلبهة
الشعبية كان أقيل من مركزه،
فأحضر مسلحني من مجاعته
وهاجم املوقع الذي كان
مسرحًا لالشتباكات» ،أفادت
املديرية العامة لقول األمن
الداخلي «أن ما جرى بتاريخ
 2010/4/8ويف معلومات أولية
هو حماولة للسيطرة على أحد
مواقع القيادة العامة (موقع
اجلبيلي) القريب من بلدة
كفرزبد من قبل جمموعة من
اجلبهة نفسها بقيادة ضابط
برتبة عقيد وهو الفلسطيين
دريد شعبان على خلفية إقالة
األخري من موقعه منذ فرتة ما
أدى اىل حصول اشتباك مسلح
مع عناصر املوقع مت بنتيجتها
توقيف أربع أشخاص من عناصر
اجملموعة وهم :اللبنانيان علي
قاسم عراجي (من أبرز كوادر
سرايا املقاومة يف البقاع
األوسط مت توقيفه خالل العام
 2008وضبط لديه أسلحة
حربية) وخالد رمزي عراجي (من
جمموعة علي عراجي ويرافقه
حممود
الفلسطيين
دائمًا)
عليان (من كوادر القيادة

العامة) الفلسطيين راجح صاحل
ملقب براجح اليمين (من عناصر
سرايا املقاومة مقرب من علي
عراجي) (مجيعهم مقربون من
دريد شعبان) يف حني قام
شعبان بتسليم نفسه اىل
خمابرات اجليش اللبناني».
وأضافت يف بيانها« :جمددًا
ويف إطار تبيان احلقائق وحرصًا
على مصداقية السيد رجا ال بد
من إعالمه بأن الشخص الذي
ذكر امسه وهو اللبناني خليل
عراجي من عناصر اجلبهة من
العام  1979لغاية العام 2005
ومؤخرًا انتمى اىل جبهة العمل
اإلسالمي وعليه كان األجدى
مبن يتوىل مسؤولية اإلعالم
الرتيث قلي ًال قبل إطالق
ً
اتهاماته املضحكة
خاصة وأنها
صادرة عن شخص عمل يف
لبنان لفرتة طويلة ومن غري
الالئق به ومبركزه اتهام سرايا
املقاومة وعناصر من اجلبهة
الشعبية القيادة العامة باقتحام
مركز عائد للقيادة العامة».
وتركت املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي «أمر جالء ما
حصل للجيش اللبناني الذي
وباشر
املوقوفني
استلم
بتحقيقاته ،وهي على ثقة
عمياء مبا يصدر من قيادة
اجليش عن خلفيات وأسباب
يف
مستغربة
احلادث»،
الوقت عينه «هذا اإلصرار
املتعمد على اإلضاءة على
مؤسسة قوى األمن الداخلي
دون ذكر إجنازاتها الكبرية
ً
خاصة يف السنوات اخلمس
األخرية» ،ومؤكدة أنها «ال

ختجل بعملها وليست حباجة
اىل شهادة من أحد وهي
تعمل حتت إشراف وزارة
الداخلية والبلديات والقضاء
املختص وحتتفظ لنفسها حبق
مقاضاة رجا الدالئه مبعلومات
كاذبة تسيء اىل هيبة وكرامة
املؤسسة».

ردود شاجبة

وكانت هذه االشتباكات قد
أثارت «مجلة» من ردود
الفعل الشاجبة بشدة ملا
اعتربته «تهديدًا الستقرار
البقاع األوسط» ،فتداعى
نواب «كتلة زحلة» اىل
اجتماع طارئ ،حضره وزير
الثقافة سليم وردة ورئيس
الكتلة النائب طوني ابو خاطر
ّ
وكل من النواب عقاب صقر،
إيلي ماروني ،عاصم عراجي،
وجوزف
جنجنيان
شانت
معلوف» ،شجبوا يف خالله
«األحداث اليت جتري يف
البلدات واملواقع الفلسطينية
األوسط»،
البقاع
يف
واعتربوا أن «هذا األمر ضرب
لالستقرار يف املنطقة»،
اللبناني
اجليش
مطالبني
بـ»أخذ زمام املبادرة على
األرض واستالم املواقع اليت
جتري فيها االشتباكات».
وكان النائب صقر هاجم بشدة
«اجلبهة الشعبية» ،وأشار
يف اتصال مع قناة «العربية،
ّ
اىل أنها
«منظمة خارجة عن
الشرعية اللبنانية وعن الشرعية
ّ
الفلسطينية..
وتشكل خطرًا
على األمن اللبناني والقضية
الفلسطينية».

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

الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي  250شخصاً
نؤمن طلبيات كافة املناسبات
اسعار مهاودة وخدمة
مواقف مؤمنة للسيارات
ممتازة
Security Parking

Gary: 0432 712 010 - Faraj: 0404 422 455

6 Kane Street, Guildford NSW 2161
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السبت  10نيسان 2010

العرب والعالم

تضامن فلسطيين شامل مع األسرى املضربني عن الطعام ..املقاومة تتصدى لقوات إسرائيلية توغلت يف قطاع غزة

اعلنت فصائل فلسطينية مقاومة
انها تصدت لقوات اسرائيلية
توغلت يف قطاع غزة امس
للدبابات
املضادة
بالقذائف
والصواريخ ،فيما اكدت كل
الفصائل الفلسطينية تضامنها
مع االسرى يف سجون االحتالل
املضربني عن الطعام.
وأعلنت «ألوية الناصر صالح
الدين» ،الذراع املسلح لـ»جلان
املقاومة الشعبية» ،عن قصف
القوات اإلسرائيلية املتوغلة
جنوب قطاع غزة بست قذائف
هاون بعد ظهر أمس .وقالت يف
بيان إنها استهدفت جتمع القوات
اإلسرائيلية املتوغلة شرق عبسان
اجلديدة ،شرق خان يونس ،بثالث
قذائف هاون عيار  100ومن ثم
عادت لتستهدفها جمددًا بثالث
قذائف أخرى.
واعتربت أن هذه العملية «جاءت
الصهيوني
للعدوان
تصديا
على عبسان وكافة األراضي
الفلسطينية وتأكيدا على أن
جماهدينا سيبقون دائما وأبدا
يف املواقع املتقدمة للذود عن
أراضينا الطاهرة».
ويف وقت سابق ،أعلنت «سرايا
املسلح
الذراع
القدس»،
لـ»حركة اجلهاد اإلسالمي»،
مسؤوليتها عن استهداف آلية
عسكرية إسرائيلية بقذيفة «آر.
بي .جي» ،شرق بلدة القرارة
يف خان يونس بقطاع غزة.
وقالت السرايا  ،يف بيان
إنها متكنت من استهداف
اآللية العسكرية املتوغلة شرق
بلدة القرارة وإصابتها إصابة
«مباشرة وبدقة».
واعتربت أن ذلك يأتي «يف
إطار التصدي ألي حماولة توغل
صهيونية داخل قطاعنا الصامد،
وتأكيدًا على املضي قدمًا يف نهج
اجلهاد واملقاومة كخيار اسرتاتيجي
لتحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس
الصهاينة».
وقال سكان حمليون إن قوة
إسرائيلية مكونة من  15آلية
عسكرية ترافقها  4جرافات توغلت
صباحًا مسافة  400مرت انطالقًا من
بوابة السريج ،شرق خان يونس،
يف األطراف الشرقية لبلدة
القرارة وعبسان الكبرية واجلديدة
شرق خان يونس.
وذكر أولئك إن القوات اإلسرائيلية

قامت بتسوية وجتريف يف منطقة
التوغل.
اىل ذلك اعلنت مصادر طبية
فلسطينية امس انه مت انتشال
جثة فلسطيين قتل يف انهيار احد
االنفاق قبل يومني على احلدود
بني قطاع غزة ومصر يف مدينة
رفح جنوب القطاع.
وقال مدير عام دائرة االسعاف
و الطوارئ يف وزارة الصحة
معاوية
الطبيب
الفلسطينية
حسنني «ان الطواقم الطبية
انتشلت صباح اليوم (امس) جثة
شاب فلسطيين كان قد فقد قبل
حنو يومني يف احد االنفاق الذي
انهار عليه».
امنيًا ايضًا ،أصيب ثالثة
فلسطينيني جبراح واعتقل آخران
يف مواجهات مع اجليش االسرائيلي
يف خميم الدهيشة ،جنوب مدينة
بيت حلم بالضفة الغربية ،اليت
شهدت فجرًا محلة اعتقاالت طالت
تسعة فلسطينيني.
وقال مصدر أمين فلسطيين
إن قوة من اجليش اإلسرائيلي
اقتحمت بلدة الدوحة اجملاورة
ملخيم الدهيشة ،ثم اقتحمت
املخيم صباح امس ودارت
مواجهات بني القوة اإلسرائيلية
والشبان.
وكان اجليش اإلسرائيلي أعلن
اعتقال تسعة «مطلوبني»
فلسطينيني خالل محلة دهم فجر
امس يف الضفة الغربية.
الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت أمس
شابا عربيا آخر لالشتباه بأنه رفع
صورة أمني عام «حزب اهلل»
حسن نصر اهلل خالل مسرية يوم
األرض يف مدينة سخنني يف
اجلليل بشمال إسرائيل األسبوع
املاضي .ومددت حمكمة الصلح
يف مدينة عكا اعتقال خمتار
حيادري من سكان سخنني حتى
يوم الثالثاء املقبل.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أول
من أمس ياسر سعيد زبيدات من
سخنني ومددت احملكمة يف عكا
اعتقاله حتى يوم األحد املقبل
لرفعه صورة القيادي العسكري
الراحل يف حزب اهلل عماد مغنية
خالل مسرية يوم األرض.
ويف القدس ،توافد مئات
الفلسلطينيني من مدن وقرى
الداخل الفلسطيين «أراضي
 »48عرب عشرات احلافالت إىل

املسجد األقصى املبارك يف
إطار «مسرية البيارق» حلضور
«مهرجان الرسم الثاني» الذي
تنظمه «مؤسسة عمارة األقصى
واملقدسات» يف رحاب املسجد
األقصى مبشاركة واسعة من
أطفال القدس والداخل حتت
شعار «بأناملنا نرسم الطريق
إىل األقصى».
يف ملف اخر أكدت حركة «فتح»
أنها ستستخدم حقها املشروع
باعتبارها حركة حترر وطنية
مسؤولة عن مصري املناضلني
الفلسطينيني والعرب يف سجون
االحتالل اإلسرائيلي واللجوء إىل
كل الوسائل املشروعة إلطالق
حريتهم.
ودعت «فتح» يف بيان صحايف
صدر عن مفوضية الثقافة واإلعالم
باحلركة أمس مناضليها واجلماهري
الفلسطينية إىل التعبري عن
املوقف الوطين الثابت من قضية
حرية األسرى الذين يزيد عددهم
على عشرة آالف أسري ،والتأكيد
عليه يف الفعاليات اجلماهريية
بالتزامن مع إضراب األسرى عن
الطعام .وحضت على إبراز ذلك
يف فعاليات وطنية شاملة ال مكان
فيها إال لعلم فلسطني ولشعار
«احلرية لألسرى».
ومحلت حركة «محاس» أمس
الكاملة
املسؤولية
إسرائيل
عن حياة األسرى يف السجون
اإلسرائيلية الذين أعلنوا األضراب
أول من أمس احتجاجًا على ظروف
اعتقاهلم.
وقال املتحدث باسم «محاس»
فوزي برهوم يف مؤمتر صحايف
يف غزة «حنملها (السلطات
االسرائيلية) كل تداعيات سياسة
التنكيل واإلهمال واحلرمان حبق
هؤالء األبطال واملماطلة يف
تنفيذ مطالبهم العادلة وحقوقهم
املشروعة».
ودعا كل املؤسسات احلقوقية
واإلنسانية والدولية والعامل أمجع
إىل «أخذ دورها احلقيقي واجلاد
يف الوقوف إىل جانب قضية
األسرى واخلروج عن صمتها وأن
يقفوا وقفة جادة وصادقة أمام
االعتداءات اليت يتعرضون هلا يوميًا
داخل املعتقالت الصهيونية».
وطالب بضرورة العمل الفوري
على «مالحقة قيادات العدو
الصهيوني ومسؤولي ما يسمى
مبصلحة السجون قانونيًا وأمام
حماكم اجلنايات الدولية عن
يرتكبونها
اليت
االنتهاكات
حبق شعبنا الفلسطيين وأسرانا
البواسل».
ودعا السلطة الفلسطينية يف
الضفة الغربية والدول العربية
واإلسالمية ودول العامل أمجع اىل
«قطع كافة أشكال التواصل
والتنسيق والتطبيع مع العدو

الصهيوني وتوظيف كافة أوراق
الضغط اليت ميلكونها لعزل هذا
الكيان الصهيوني وقياداته».
وأشار املتحدث باسم «محاس»
إىل أن العدد اإلمجالي لألسرى
السجون
يف
واألسريات
اإلسرائيلية قرابة مثانية آالف
أسري  ،بينهم  35امرأة350 ،
طف ًال ،و 1500أسري مصابون
بأمراض مزمنة.
األسرى
قضية
إن
وقال
واملعتقلني «كانت وستبقى
ً
حاضرة يف وجداننا وعلى سلم
أولوياتنا ندافع عنهم ونتبنى
قضاياهم ونتضامن معهم ونعمل
على إطالق سراحهم طال الزمان
أم قصر».
وأعلن اجمللس الوطين الفلسطيين
امس ،عن تضامنه مع األسرى
املضربني عن الطعام يف سجون
االحتالل اإلسرائيلي.
وقال اجمللس ،يف بيان صدر
عنه ،إن «قضية األسرى تتطلب
استمرار الفعل الوطين والشعيب
الواسع للضغط من أجل اإلفراج
عنهم وتأمني ظروف كرمية هلم،
ولن يهدأ لنا بال مادام هنالك
أسري فلسطيين داخل األسر،
وسنستمر يف حتمل مسؤولياتنا
جتاه هؤالء املناضلني عرب التحرك
على كل املستويات بهدف اإلفراج
عن أخوتنا ورفاقنا الصامدين يف
سجون االحتالل».
ونقل مركز األسرى للدراسات
يف بيان أمس عن األسري توفيق
أبو نعيم من سجن هداريم قوله
إن هنالك  18أسريا غالبيتهم من
قادة األسرى من عدة فصائل،
«يعانون منذ زمن من العزل يف
الزنازين».
وذكر أن «األسرى املعزولني
هم( :األمني العام للجبهة الشعبية)
أمحد سعدات ،و(مسؤول أسرى
محاس) حييى السنوار ،وثابت
مرداوى ،وحسن سالمة وأمحد
املغربي ،وعبد اهلل الربغوثي،
وحممد مجال النتشة ،وإبراهيم
حامد ،ومعتز حجازي ،ومجال أبو
اهليجا ،وحممود عيسى ،وصاحل
دار موسى ،وهشام الشرباتي،
ومهاوش نعمات ،وعطوة العمور،
وإياد أبو حسنة ،ومهند شريم،
وعاهد غلمة ،باإلضافة إىل األسرية
وفاء البس من قطاع غزة.
واعترب مدير املركز ،رأفت
محدونة ،سياسة العزل بأنها من
«أقسى سياسات العقاب اليت
تنتهجها إدارة السجون» ،مشريًا
إىل أنها «تستهدف القتل
البطيء اجلسدي واملعنوي لألسري
محدونة
الفلسطيين».وطالب
اجلهات املعنية واحلقوقية بالتدخل
إلنقاذ حياة األسرى املوجودين
يف العزل االنفرادي «حبجج
واهية».

Rending Services pty Ltd
leader in cement rendering

SMB

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و
 Granositeو Texture
اتصلوا بسلطان علي:
0404872020 - 0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية
نقوم باعمال شركات التأمني

باكييف يرفض االعرتاف باهلزمية أو االستقالة

احلكومة االنتقالية طلبت مساعدة موسكو

القرغيزي
الرئيس
رفض
كرمان بك باكييف أمس االول
االعرتاف باهلزمية أو االستقالة،
على رغم االنتفاضة الدامية
اليت دفعته اىل الفرار االربعاء
من العاصمة بشكيك اىل جنوب
البالد ،وتأليف املعارضة حكومة
انتقالية ،يف حتد ميكن أن
يؤذن باستمرار االضطرابات يف
هذه الدولة الفقرية يف آسيا
الوسطى واليت تؤوي قاعدة
جوية أمريكية ومنشأة عسكرية
روسية .وفيما أفاد مسؤول
امريكي كبري أن واشنطن مل
تتخذ قرارا بعد يف شأن شرعية
السلطة اجلديدة ،قال وزير
املال اجلديد تيمري سارييف إن
احلكومة تعترب روسيا "شريكًا
اسرتاتيجيًا رئيسيا" ،وانها
طلبت فع ًال مساعدتها املالية
واالسرتاتيجية ،وصرح ناطق
باسم رئيس الوزراء الروسي
فالدميري بوتني بأن االخري عرض
تقديم مساعدة لقرغيزستان
مع
هاتفية
مكاملة
خالل
رئيسة احلكومة االنتقالية روزا
اوتونباييفا.
االضطرابات
واجتاحت
قرغيزستان ،البالد اجلبلية
الواقعة يف آسيا الوسطى،
عندما اقتحم حمتجون غاضبون
االربعاء مباني حكومية يف
بشكيك وأطلقت شرطة مكافحة
الشغب النار على احلشود،
فاردت حنو  75شخصًا واصابت
املعارضة
وباتت
املئات.
تسيطر على مبان حكومية
حيوية يف العاصمة ومناطق
أخرى وتصدر االوامر اىل بعض
االجهزة االمنية ،مؤكدة أنها
تبسط سلطتها على أربعة من
االقاليم السبعة يف البالد.
وقالت أوتونباييفا إن الربملان
حل ،وأنها ترئس حكومة
انتقالية ستحكم البالد ستة
أشهر اىل حني اجراء انتخابات.

باكييف

يف غضون ذلك ،قال باكييف
يف بيان أوردته وكالة حملية
لالنباء" :اعلن كرئيس انين مل
اتنح ولن اتنحى" .وبعد ذلك،
أبلغ اذاعة "صدى موسكو"
الروسية املستقلة انه موجود
قرغيزستان،
جنوب"
"يف
مسقطه  ،علمًا أن احلكومة
االنتقالية كانت أفادت أن
باكييف موجود يف مسقطه
جالل اباد ،وانه يسعى اىل مجع
انصاره للعودة اىل السلطة.
ومع ذلك ،أقر الرئيس املخلوع
بانه مل يعد يسيطر على قوات
وقال:
والشرطة.
اجليش
"كرئيس جلمهورية قرغيزستان،
مل اعد أملك أية وسيلة حاليًا
للتأثري على االوضاع يف
البالد ،...لقد صارت قوات
اجليش والشرطة ،ويا لالسف،
حتت سيطرة السلطة اجلديدة،
وهي عاجزة عن بسط االمن"،
يف اشارة اىل عمليات نهب
املباني احلكومية واملتاجر يف
بشكيك ليل االربعاء  -اخلميس.
ومحل املعارضة مسؤولية محام
الدم الذي حصل االربعاء،
واصفا احلكومة االنتقالية بانها
"غري دستورية" .والحظ أنه
"نتيجة التصرف الالمسؤول
لقادة املعارضة ...قتل شباب

أبرياء ،بينهم عناصر يف قوى
االمن" ،وحذر من "تصعيد جديد
للعنف" .ودعا االسرة الدولية
اىل مساعدة قرغيزستان اليت
صارت "على شفري كارثة
انسانية" .وعندما سئل ملاذا
فر من بشكيك ،أجاب" :مل أكن
أريد ترك العاصمة ،ولكن عندما
بدأوا اطالق النار على نوافذي،
جنوت مصادفة من اصابة".
وأثار اعالن السلطات االنتقالية
ان باكييف موجود يف جالل
أباد ،قلب معقله السياسي،
خماوف من حماولته رص
صفوف مناصريه ،باستغالله
االنقسام التقليدي يف البالد
بني الشمال املديين واجلنوب
الريفي.
وروى شهود أن الوضع يف
جنوب قرغيزستان متوتر وغري
مستقر ،وأن يف املنطقة
مسلحني يناصرون باكييف
وآخرين يؤيدون املعارضة.

اجليش

لكن وزير الدفاع يف احلكومة
االنتقالية امساعيل اسحقوف أكد
أن القوات املسلحة انضمت اىل
املعارضة ،وأنها لن تستخدم
القوة ضد احملتجني .وقال
إن "القوات اخلاصة واجليش
استخدمت ضد املدنيني يف
ومناطق
وتاالس
بشكيك
أخرى ...لن حيصل هذا االمر
يف املستقبل".
ويف بشكيك ،حتدثت وكاالت
االنباء عن اصوات اطالق نار
كثيف مساء مع خوض الشرطة
معارك شوارع مع لصوص نهبوا
املتاجر والسوق الرئيسية يف
وسط العاصمة.

القاعدة االمريكية

على صعيد آخر ،حاولت
أوتونباييفا طمأنة االمريكيني
اىل أن ال خطط لديها بعد
ملراجعة عقد االجيار للقاعدة
االمريكية ،وأن حكومتها ستلتقي
ديبلوماسيني أمريكيني الجراء
حمادثات يف بشكيك ،علمًا أنه
سبق للمعارضة القرغيزية أن
عارضت بقاء هذه القاعدة.
اال أن أحد زعماء املعارضة عمر
بك تبكاييف الذي توىل الشؤون
الدستورية يف احلكومة االنتقالية
لفت اىل أن مثة احتما ً
ال كبريًا
خلفض مدة إجيار القاعدة اجلوية
االمريكية .وقال" :اضطلعت
روسيا بدورها يف إطاحة
باكييف ...لقد شهدمت مدى
الفرحة الروسية عندما شاهدوا
رحيله .لذلك ،مثة احتمال كبري
أن تقصر مدة وجود القاعدة
االمريكية يف قرغيزستان".
وامتنع قادة عسكريون يف
قاعدة ماناس االمريكية عن
التحدث عن عملياتهم .واكتفى
امليجر يف سالح اجلو االمريكي
ريكاردو بودن بالقول "اننا يف
ماناس اختذنا كل االجراءات
املناسبة ملواصلة عمليات الدعم
يف أفغانستان".
االمريكية
السفارة
ونفت
يف بشكيك تقارير عن اجالء
مواطنني أمريكيني اىل قاعدة
ماناس حيث يتمركز حنو 1200
جندي أمريكي.
وأرسلت موسكو حنو  150مظليًا
لضمان سالمة  400جندي
وعائالتهم يف قرغيزستان.

Page 9

Saturday 10 April 2010

2010  نيسان10 السبت

9 صفحة

اعالنات

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

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

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

—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„
ëb–€a@áºc@áÓè€a

÷ã
� –æbi@…Ójﬂ

ÜbÓ«˛a@Újéb‰∑@ÚñbÇ@äb»éc

ÊÎáÓyÏ€a
ä¸ÎÜ@7.99@Õ‹◊@1@bÓ„äÏ–Ó€b◊@åÏu@M
@bÓ€a6éa@¿@
ä¸ÎÜ@5.99@Õ‹◊@1@á‹i@ıÔ„@åÏ€@M
@Òb‡ÿ€a@Üa7nébi ä¸ÎÜ@15.99@6Ó€@4@Ô„bjéa@ÊÏnÌå@oÌå@M

89 Yerrick Rd,
Lakemba
Ph: 9759 1895

ä¸ÎÜ@21.99@Õ‹◊@9@›�é@ÏﬂÎa@M
ä¸ÎÜ@9.99@Õ‹◊@1@a6è◊a@3aÏﬂ@M
ä¸ÎÜ@7.50@Õ‹◊@1.5@bmbﬂ¸b◊@ÊÏnÌå@M

Hawat’s Coffee and Nuts
@pÏÌç€aÎ@pbj‹»æaÎ@ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@ aÏ„c@Úœb◊@ã�œÏnm
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Úñ� bÇÎ@ÊÏnÌç€aÎ

÷ã� –æbi@…Ójﬂ
292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280
Alex Importers 1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487
ÊäÏj‹ﬂ@ ãœ

04 0125 1220:áºﺃ

- 04 0485 9684

:Ôﬂbé
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اسرتاليــات

تومسون :الزيادة السكانية الكبرية ستقتل حلم ابوت حتى السيد املسيح ال يقبل كل طالب جلوء
الشباب االسرتالي امتالك منزل

اعلن عضو املقاعد االمامية
يف حزب العمال يف فيكتوريا
كيلفن تومسون ان النمو
السكاني الكبري سينهي حلم
العديد من الشباب االسرتالي
يف امتالك منزهلم اخلاص.
وحتدى النائب تومسون حزبه
قائال ان منو سكان اسرتاليا
جيب وضع سقف له ب 26
مليون نسمة خمتلفا مع حكومته
بان عدد سكان اسرتاليا جيب
ان يكون  36مليونا حبدود
العام .2050
وقال النائب تومسون الذي
ميثل مقعد ويلز يف ملبورن
والذي يشكل املهاجرون فيه
حوالي  %30انه يعتقد ان
عدد املهاجرين الذين تقبلهم
اسرتاليا سنويا جيب ان
خيفض اىل  70الفا.
ويف ّ
ظل حكومة راد قفز اعداد
املهاجرين اىل حدود  300الف
يف السنة مقارنة ب  126الفا
يف ظل حكومة جون هاورد.
وقال السيد تومسون ان
معاجلة منو السكان ضروة
لوقف انهاء احالم الشباب
بشراء منازهلم اخلاصة.
واضاف يقول "ان ارتفاع
اسعار املنازل وارتفاع اسعار
الفوائد يقودان الخنفاض
القدرة على التحمل السكاني
وجعل امتالك منزل خاص

الشباب

غري

لالسرتاليني
ممكن".
وقال ان تعيني طوني بورك
كوزير للتعداد السكين كان
خطوة يف االجتاه الصحيح،
مضيفا "اعتقد ان اسرتاليا
حباجة الن تكون لديها سياسة
سكانية (التعداد السكاني)
حنن حباجة الختاذ خطوات
لتثبيت تعدادنا السكاني".
ورأى ان على حكومة راد الغاء
منحة الطفل(5000دوالر) اليت
تكلف  1,4مليار دوالر سنويا
وختصيص هذا املال لتعليم
وتدريس الشباب االسرتالي
وتسليحه باملهارات".
واعلن ان "احلكومة مل تعد
تدعم املقاعد يف اجلامعات
وتعليم املهن ومعاهد التايف
بالشكل الذي حتتاجه منذ اكثر
من عقد من الزمن ...وحنن

حباجة الستثمار اكرب يف هذه
اجملاالت".
للربملان
له
كلمة
ففي
الفيدرالي يف اب املاضي
ّ
خطة
خلص السيد تومسون
ّ
من  14نقطة الصالح التعداد
السكاني داعيا اىل وضع نهاية
للباب املفتوح اليت تسمح
للنيوزيالنديني باالنتقال اىل
هنا.
وقال ان الربنامج املفتوح
حد جعل من
والذي ليس له ّ
املستحيل السرتاليا ونيوزيالندا
تطبيق سياسة سكانية.
كما دعا النائب تومسون
القتطاع برنامج هجرة املهرة
بارسال الطالب اخلارجيني
املهرة اىل بالدهم ملدة سنتني
كفرتة هدنة  Cooling offقبل
ان يكونوا مؤهلني للسكن
الدائم هنا.

لوح زعيم املعارضة السيد
ّ
طوني ابوت اىل اقتطاع معدالت
اهلجرة يف حماولة ملعاجلة
الزيارة اهلائلة يف عدد سكان
اسرتاليا.
واعلن السيد ابوت ان السيد
املسيح ليس بالضروة ان
يسمح لكل طالب جلوء بدخول
اسرتاليا قائال فلربنامج «كيو
ان اي» الذي تعرضه شاشة
تلفزيون اي بي سي ان املسيح
مل يقل (نعم) الي كان كما
ذكرت الزميلة "الصن هريالد".
وقال السيد ابوت خالل الربنامج
"السيد املسيح يعلم ان هناك
مكانا لكل شيء وليس من
الضرورة ان تكون اسرتاليا
مكانا لكل شخص".
وقد جرى امتحان السيد ابوت
على نطاق واسع حول انتقاداته
لليونة حكومة راد يف سياساتها
حلماية حدود اسرتاليا وكيف
تتطابق هذه االنتقادات مع
اميانه املسيحي القوي.
ولدى سؤاله حول ماذا يفعل
املسيح يف مسألة طاليب اللجوء
اجاب " ال تنس ان املسيح طرد
التجار من اهليكل ايضا".
واضاف يقول "ان هذه الفكرة
اليت تقول ان السيد املسيح
سوف يقول الي شخص يريد
ان يأتي اىل اسرتاليا "حسنا
الباب مفتوح" اعتقد ان ذلك
ان يكون
ليس بالضرورة
صحيحا".
وقال السيد ابوت انه يفهم

ملاذا اسرتاليا هي وجهة مرغوبة
لطاليب اللجوء ،ولكنه قال ان
سياسات احلكومة كانت تشجع
االشخاص على املخاطرة حيياتهم
يف مراكب مثقوبة".
وفيما تؤكد احلكومة االرتفاع
اهلائل يف عدد طاليب اللجوء
على منت املراكب ،دعا زعيم
حزب االحرار اىل اختاذ اجراءات
اشد صرامة على طلبات اللجوء
من اخلارج وكذلك اىل منحهم
تأشريات محاية مؤقتة".
ورفض السيد ابوت حتديد عدد
سكان اسرتاليا يف العام 2035
ويف جوابه على سؤال حول
مدى مساهمة اهلجرة يف النمو

السكاني االمجالي يف البالد
قال انه يدعم فكرة اسرتاليا
كبلد مهاجرين مضيفا "لكن
علينا ان نكون واضحني جدا ان
اهلجرة جيب ان تكون ملصلحة
اسرتاليا الوطنية".
وقال "ان عدد املهاجرين
السنوي جيب ان خيضع لالرتفاع
والتدني ،فمثال اذا كنا منر يف
عام من الكساد االقتصادي فانه
ينبغي تقليص معدالت اهلجرة،
واذا كان لدينا عام نعاني فيه
من نقص كبري يف املهارات
وهناك مهارات متوفرة يف
اخلارج فان معدالت اهلجرة جيب
ان ترتفع".

وزير السكان يعلن ان على املهاجرين اجلدد الذهاب اىل املناطق النائية

ينكب وزير السكان طوني
بورك وهو الوزير االول يف
اسرتاليا هلذه احلقيبة على
استكشاف ما اذا كان باالمكان
استعمال قوانني اهلجرة لتقرير
مكان عيش الالجئني اجلدد
وعملهم.
وقال طوني بورك انه "ليس
من املصلحة الوطنية"استقرار
القادمني اجلدد يف املناطق
حيث يضعون ضغوطا اضافية
على البنية التحتية والوظائف
واالعمال يف حني ان ارباب
العمل يف املناطق الريفية يف
حاجة ماسة اىل عمال.
وذكرت الزميلة "ذي كوربري
مايل" ان الوزير بورك الذي

ُكلف ملعاجلة التفاوت السكاني
يف البالد ،قال انه يعتقد ان
"من االفضل السرتاليا وضع
سياسات هجرة هادفة".
وقال السيد بورك "هناك
احتمال بان نعمل اكثر مما
عملنا يف املاضي يف برنامج
هجرة يقول :اذا كنت قادما
اىل اسرتاليا هناك اجزاء من
اسرتاليا حباجة الن تعمل فيها
عملك االول".
وتأتي تعليقاته هذه يف
وقت اشتد فيه النقاش حول
السكان واهلجرة بعد ان اعلن
رئيس الوزراء كيفن راد
بداية هذا العام انه يؤمن
ب"اسرتاليا كبرية".

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

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

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

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

استبدلوا ماكينات قياس السكر يف الدم
القدمية بأخرى حديثة
وادفعوا
دوالرات فقط
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اسرتاليــات

انتقاد نيكسون لتناول العشاء مع اصدقاء بعد علمها بتهديد احلرائق ارواح مواطنني الغاء رحلة لكوانتس من سيدني اىل كانبريا

الشرطة
مفوضة
اضطرت
السابقة يف والية فيكتوريا
كريستني نيكسون امس االول
لالعتذار لتناوهلا العشاء يف احد
املطاعم وفيما كانت احلرائق
تهدد ارواح املواطنني فيما
اصبح يعرف بالسبت االسود.
وكانت االنسة نيكسون قد
ذهبت اىل املنزل مساء السبت
االسود ومن ثم تناولت العشاء
مع اصدقاء بعد إعالمها بانه من
املمكن ان حتصد احلرائق ارواح
مواطنني.
وستبقى املفوضية السابقة
لشرطة فيكتوريا كريستني
نيكسون يف منصبها كرئيسة
لسلطة معاجلة اثار حرائق السبت
االسود رغم انها خرجت لتناول
العشاء بعد علمها بان هناك
اشخاصا من احملتمل ان يلقوا
حتفهم يف جحيم احلرائق.
وقد فشل رئيس والية فيكتوريا
جون براميب حتى االن يف
الظهور لتأييد االنسة نيكسون
علنا ،وبدال من ذلك اصدر
بيانا من خالل الناطقة بامسه
فيونا ماكرا جاء يف":ستواصل
كريستني العمل مع اجملتمعات
احمللية العادة بناء ما دمرته
حرائق السبت االسود ،لقد
اسست احلكومة مفوضية ملكية
بصالحيات واسعة جدا لضمان
اننا تعلمنا امثوالت ودروسا
من هذه املأساة الفظيعة...
من املهم ان ننتظر توصيات
املفوضية امللكية قبل اختاذ
احلكم".

*كرستني نيكسون*

وقد اتى دفاع حكومة الوالية
يف وقت تواجه نيكسون
دعوات لطردها بعد اعرتافها
بانه كان ينبغي عليها اال ترتك
مركز السيطرة على احلرائق يوم
السبت االسود لكنها ادعت بانه

علي ان اكل" كما ذكرت
"كان
ّ
"الصن هريالد".
ففي حديثها مع نيل ميتشل
على اثري راديو 3AWصباح
االربعاء قالت االنسة نيكسون
انها مل تفكر انها فعلت اي

خطأ.
وكانت االنسة نيكسون قد
ذهبت اىل املنزل يوم السبت
االسود ومن ثم تناولت العشاء
مع اصدقاء بعد اعالمها بانه من
جراء
املمكن ان يسقط وفيات ّ
احلرائق.
وكانت نيكسون قد خرجت من
مركز السيطرة على احلرائق بعد
حوالي  5دقائق من اعالمها
باختصار بان هناك امكانية
حلدوث خسائر يف االرواح يف
ما اتفق تسميته بانه اسوأ
حرائق احراج يف تاريخ والية
فيكتوريا.
وقالت االنسة نيكسون امس
االول انها ال تأخذ يف االعتبار
االستقالة من هذا املنصب.

مطالبة عائلة موراي باعادة دفع قرض حكومي لزرع كبد

اعلن رئيس والية غرب
اسرتاليا كولن بارنيت انه من
املتوقع ان تدفع عائلة يف
بريث فشلت ابنتها يف تلقي
زرع كبد وفارقت احلياة مبلغ
 250الف دوالر.
وكانت االنسة كلري موراي قد
فارقت احلياة يف مستشفى يف
سنغافورة االسبوع املاضي اثر
نزع اطبائها جهاز االنعاش بعد
فشل عملية ازالة جلطات الدم
قرب قلبها.
وكانت االنسة موراي املدمنة
السابقة على اهلريويني قد
تلقت زرع الكبد باستعمال جزء
من كبد عمتها كارولني.

*كلري موراي*

وكانت حكومة غرب اسرتاليا
قد اعطت عائلتها مبلغ  250الف
دوالر كقرض بدون فائدة لدفع
تكاليف العملية بعد ان اخفقت
عملية زرع كبد سابقة ممولة من

دافعي الضرائب عندما بدأت
تتعاطى اهلريويني جمددا.
وقد مت اعتبار السيدة موراي
وهي ام لولدين غري مؤهلة لزرع
كبد اخر يف اسرتاليا.

اضطرت شركة كوانتس
اىل الغاء رحلة واهلبوط
االجباري بعد توجيه انذار
للطيار بوجود عيب يف لوحة
الطائرة.
وقالت الشركة ان رحلة
 QF779قد تأخرت حوالي
 25دقيقة بعد الظهر يوم
االربعاء بعد ان حلقت بشكل
دائرة عدة مرات يف مطار
كانربا حتى اخالء كل شيء
والسماح هلا باهلبوط.
وقالت ناطقة باسم كوانتس
ان طيار البوينغ  737اليت
كانت تقل  77شخصا،
كان يتبع اجراء قياسا بعد
ان اظهر مؤشر يف قمرة
القيادة عيبا يف احدى
لوحات الطائرة اثناء عمليات
املراقبة قبل اهلبوط.
وقد هبطت الطائرة بسالمة
يف مطار كانربا لتغادر بعد
ذلك اىل رحلة اخرى.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من
احلوادث االخرية اليت اجربت

على

فيها الشركة
بعض الرحالت.
فيوم الثالثاء من االسبوع
رحلة
اضطرت
املاضي
اىل
متجهة
الكوانتس
سينغافورة على االستدارة
والعودة اىل مطار سيدني
بعد حدوث مشكلة يف
احملرك.
ويف اليوم التالي عانت
طائرة لكوانتس من انفجار
يف اطاري الدواليب فيما
كانت حتط يف مطار سيدني
بسبب مشاكل يف الفرامل.
وبعد ذلك بيومني اضطرت
طائرة لكوانتس للهبوط
يف مطار برزبن حيث كانت
متجهة اىل لوس اجنليس
بسبب مشكلة يف االسالك.
ويف بداية االسبوع احلالي
اضطرت طائرة لكوانتس
يف رحلة اىل لوس اجنليس
للهبوط يف مطار ملبورن بعد
ام بدأت شقوق بالظهور يف
قمرة قيادتها.

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

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

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

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

LicZ@185750C

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

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

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

B G

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

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

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
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Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008
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$200 cash for any referral

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

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

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

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

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

@Hasham
Tailoring
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لبنانيات

مناذج حملاولة تغيري العقيدة األمنية  ...و«جلنة حناس» تؤكّد املخاطر
القـمـح الفاسـد للتـرحيـل  ...واألدويـة املـزورة تنتظـر  ...ودعـوات للمحاسـبة

«االتفاقية» :ملحق «البارد» جييز لألمريكيني التحكّم بأمن «حميط بريوت»!
«السفري»
طرقت
عندما
االستمارة
أبواب
البريوتية
األمريكية املوجهة إىل قوى
األمن الداخلي ،قبل شهر
ونيف ،أرادت أن تؤشر إىل حجم
االنكشاف السياسي واألمين،
واىل ضرورة أن حتسب أي جهة
لبنانية حسابا ألي ارجتال ميكن
أن يتسلل من خالله األمريكيون
ومن بعدهم اجلانب اإلسرائيلي،
من أجل استهداف األمن الوطين
اللبناني مهما كانت املسميات
املعطاة للتسلل.
مل يكن مقدرا أن تصبح
االستمارة املتعلقة مبكافحة
املخدرات أو بالتدريب ،جزءا
ال يتجزأ من بروتوكول أمين
بني حكوميت لبنان والواليات
املتحدة ،واألصح «اتفاقية
أمنية» نظرا ملا حيتوي عليه من
شروط ومضامني مفخخة متس
كرامة كل مواطن لبناني مهما
كان لونه الطائفي أو املذهيب
أو املناطقي أو السياسي.
ومل يكن مقدرا أيضا أن يتوالد
من وراء ذلك ،عنوان من هنا أو
من هناك ،لنصبح أمام منوذج
فادح لالستسهال والتوغل يف
اخلطأ وحماولة التلطي وراء
العصبيات...
اليوم ،وأمام االجتماع الذي
يفرتض أن يكون األخري للجنة
اإلعالم واالتصاالت النيابية،
نقدم منوذجني جديدين ،هما
يف صلب الربوتوكول ـ االتفاق
األمين ،أوهلما يدل ،من خالل
امللحقات
بعض
مضامني
واملتون التدريبية ،على مسعى
أمريكي واضح للتأثري على
«العقيدة األمنية» ملؤسسة
قوى األمن الداخلي ،وثانيهما،
يؤشر إىل جزء من األهداف
األمريكية غري اخلفية أبدا ،ولو
مت متويهها بعناوين «البارد»
أو «الساخن».
وإذا كان املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي ،قد أحسن صنعا،
باستباقه مقابلة األمني العام
لـ «حزب اهلل» السيد حسن
نصر اهلل التلفزيونية األخرية،
وتوجيهه رسالة يف التاسع
والعشرين من آذار املنصرم
اىل مدير مكتب انفاذ القوانني
الدولية يف السفارة األمريكية
تاديوس كونتك يطالبه فيها

بشطب فقرات يف الكراسات
التدريبية «متس باحلس القومي
والشعور الوطين لدى ضباطنا
املتدربني» ،فإننا حصلنا على
ثالثة مناذج كان يتم تدريسها
لكل الضباط اللبنانيني الذين
شاركوا يف دورات أعطيت هلم
يف بريوت أو األردن على أيدي
ضباط أمريكيني.
ولنفرتض أن األمريكيني قد
مسعوا كلمة اللبنانيني وشطبوا
اليوم ما نفرتض أنهم سايروهم
بشطبه ،لكن ماذا عن املفعول
الرجعي لعشرات الدورات اليت
شارك فيها عدد ال نعرفه من
الضباط اللبنانيني على مدى
ثالث سنوات ،وما هي العقيدة
اليت كان يتم تشريبهم إياها؟
لدى مراجعة سياق بعض املتون
التدريبية ،يرد يف منت أحدها حتت
عنوان «مدخل إىل اإلرهاب»،
ما تسميه األدبيات األمنية
األمريكية ،بـ»أحداث دولية
مشلت احتجاز رهائن وعمليات
إنقاذهم» ويتبني أن احلديث
هنا عن «عمليات إرهابية»
نفذتها «منظمات إرهابية»
(جمموعات فدائية فلسطينية)
ألسر جنود إسرائيليني.
ويف املقابل ،وعلى سبيل املثال
ال احلصر (واألمثلة كثرية)،
حياول املنت التدرييب جتنب
اإلشارة إىل مسؤولية إسرائيل
عن تنفيذ عمليات استهدفت
قياديني مقاومني مثل غالب
عوالي.
وهنا ،تكتفي بعرض ثالثة
مناذج كما وردت يف كراسات
التدريب باللغة االنكليزية ومتت
ترمجتها اىل العربية على الشكل
اآلتي حرفيا:
÷  14متوز  ،2004غالب عوالي:
كان غالب عوالي أحد كوادر
«حزب اهلل» وقد اغتيل يف
انفجار عبوة ناسفة زرعت أمام
منزله يف بريوت .يف رثاء
األمني العام لـ «حزب اهلل»
له ،اشاد بعوالي «شهيدا
لفلسطني» ،موضحا بذلك ،أن
عوالي ،كان ناشطا يف عمليات
اجملموعات الفلسطينية .وقد
ادعت جمموعة سنية تعرف جبند
الشام ،مسؤوليتها عن االغتيال،
اال أن «حزب اهلل» وجه أصابع
االتهام اىل اسرائيل.
÷  21تشرين الثاني ،2006

La promenade
بإدارة جان شاهني

مأكوالت غربية وشرقية
اشهر االطباق البحرية
جلسة "عا املي" رومنطقية
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

بيار اجلميل :بيار اجلميل نائب
ماروني يف الربملان اللبناني.
اعرتض مسلحون الطريق أمام
سيارته وأطلقوا عليه النار
من مسافة قريبة .وقد وقعت
هذه اجلرمية يف خضم مواجهة
حمتدمة بني صانعي القانون
الذين يطالبون باحملكمة الدولية
للتحقيق يف اغتيال الرئيس
رفيق احلريري من جهة وبني
األطراف املوالية لسوريا من
جهة أخرى ،وعلى رأسها «حزب
اهلل» الذي يسعى اىل عرقلة
قيام هذه احملكمة .وقد اتهم
حتالف  14آذار سوريا بالوقوف
وراء االعتداء.
÷  19أيلول  ،2007أنطوان
غامن :أنطوان غامن نائب يف
الربملان اللبناني عن حزب
الكتائب املنتمي اىل حتالف 14
آذار واملناهض للتدخل السوري
يف لبنان .وقد اغتيل قبل أيام
معدودة على مباشرة الربملان
انتخاب رئيس للجمهورية ،وقد
اعترب الكثريون اغتياله الذي وقع
يف أعقاب سلسلة االغتياالت
اليت استهدفت النواب اآلخرين
املعادين لسوريا ،حماولة لعرقلة
االنتخاب لصاحل كتلة الرئيس
اللبناني احلالي (إميل حلود)
املؤيد لسوريا» (اىل هنا
انتهى عرض النماذج الثالثة).
أما النموذج الثاني ،فال يقل
خطورة عن سابقه ،إذ يبدو
جليا أن األمريكيني يتسللون
حتت عنوان «الربوتوكول»
(األمين) وملحقه التعديلي ،من
أجل استدراج قوى األمن حنو
صياغة منظومات وأدوار أمنية ال
تتفق إال مع «األجندة األمنية»
األمريكية يف لبنان.
والدليل أن البند الثاني يف
امللحق التعديلي الذي بوشر
العمل به يف شباط  ،2009وأقر
مبفعول رجعي يف جملس الوزراء
يف كانون الثاني املاضي،
يتضمن اآلتي :مشروع حمافظة
قوات األمن على النظام يف
جمتمع خميم نهر البارد.
وما جرى متريره ،يف جملس
الوزراء ،على انه «هبة لتعزيز
تواجد قوى األمن الداخلي يف
خميم نهر البارد عن طريق بناء
مركز إلنشاء فصيلة أو خمفر»..
يظهر عند التطبيق ،بوصفه
«مشروعًا امنيًا متكامال»،
يتجاوز خميم نهر البارد إىل
املناطق احمليطة ببريوت ،يتم

تنفيذه بإشراف أمريكي مباشر..
حبسب ما تؤكده املراسالت بني
مدير مكتب إنفاذ القوانني يف
السفارة األمريكية يف بريوت
واملديرية
كونتك
تاديوس
العامة لقوى األمن الداخلي،
ومنها مراسلة وجهها كونتك
إىل عدد من كبار ضباط قوى
األمن الداخلي ،بعد أشهر عدة
على توقيع اللواء ريفي امللحق
التعديلي لالتفاقية
يف  12شباط ( 2010قبل ان
يتم إعادة إقرار هذا التعديل
يف جملس الوزراء بتاريخ
.)2010/1/13
يف مراسلته ،يشرح تاديوس
كونتك« ،انه للمضي قدما يف
مشروع ضبط األمن يف اجملتمع،
مت االتفاق على أن تشــكل قوى
األمن الداخلي فريقني:
ـ الفريق األول»:يضع خطة
عمل حمددة لبلدية العبدة
(قضاء عكار) ،اليت تضم خميم
نهر البارد واملناطق احمليطة.
ـ الفريق اآلخر :يضع خطة عمل
حمددة ملشروع ضبط األمن يف
حميط بريوت»،
حتدد خطتا العمل ،اللتان
حبيث ّ
ينبغي أن تنجزا يف غضون ثالثة
أسابيع ،احلاجات على مستوى
التدريب واملساعدة التقنية
واملعدات لكل مشروع  ،فضال
عن املسح األولي املطلوب
املوجهة
التوعية
ومحالت
للمواطنني».
ويوضح تاديوس يف كتابه
«حنن مستعدون للمساعدة
يف هذين املشروعني عرب تأمني
املدربني ،وتقديم الدعم يف
جهود املسح واحلمالت املوجهة
اىل املواطنني».
والسؤال املوجه ألصحاب العالقة
ومن دون استفاضة وحتليل :ما
عالقة حفظ النظام يف خميم نهر
البارد ،بـ «مشروع ضبط األمن
يف حميط بريوت» وما هو
املقصود بـ «حميط بريوت»،
هل املقصود تل الزعرت أم برج
محود أم الضاحية اجلنوبية لبريوت
أم املخيمات الفلسطينية ،وماذا
يعين أن يساعد األمريكيون يف
تنفيذ اخلطة (املسح والتدريب
والتوعية) ،وهل ميكن أن يطلع
اللبنانيون على مضمون اخلطة بعد
سنة من وضعها موضع التنفيذ،
خاصة أن الفريق األمريكي تعهد
باجنازها يف غضون ثالثة أسابيع
من تاريخ التوقيع األول (يف

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

شباط .)2009
ويف انتظار األجوبة ،علم أيضا أن
تقرير اللجنة الفنية اليت شكلها
وزير االتصاالت شربل حناس،
الذي سيقدم اليوم أيضا اىل
جلنة االعالم واالتصاالت ،تبنى
مضمون جواب وزير االتصاالت
السابق جربان باسيل ،جلهة
اعتبار االجابة من قبل شركيت
على
اخللوية
االتصاالت
االستمارة األمريكية «نوعا من
املس باألمن القومي».
فضيحة األدوية تتفاعل
اىل ذلك ،تفاعلت قضية شحنة
االدوية الفاسدة الرابضة يف
مرفأ بريوت واليت كشفنا
عنها ،ملا تؤشر اليه هذا
الفضيحة املستجدة ،معطوفة
على فضائح أخرى ،من انكشاف
يف االمن الصحي واالجتماعي
للبنانيني ،يف وقت ما زالت
أولويات السياسيني بعيدة
عن «اولويات الناس» اليت
كانت احلكومة احلالية قد وعدت
بإيالئها كل االهتمام.
ومن املقرر ان يتم اليوم الكشف
على حمتوى الـ «كونتينر»
احململ باالدوية املزورة اليت مت
ّ
استريادها من باكستان ،علما
بان اجلهة املستوردة كانت قد
حاولت مترير البضاعة يف مرة
سابقة من دون ان تفلح .وقد
وجهت اجلمارك دعوة حلضور
عملية الكشف إىل كل من وزارة
الصحة ،لكونها اجلهة املسؤولة،
ص،».
«ر.
واملستورد
وشركة املرفأ ،والوكالة البحرية
اليت متلك سفينة الشحن ،مع
االشارة اىل ان املعلومات
تفيد بان الـ «كونتينر»
حيوي 131صندوقا من االدوية
املزورة.
وعلى خط مواز ،أظهر تقرير
االهراءات يف مرفأ بريوت وجود
حشرات يف محولة باخرة القمح
االوكرانية ،اليت ما زالت بدورها
تنتظر على رصيف املرفأ ،علما

بان التقرير املخربي الرمسي
بصددها سيصدر اليوم ،فيما
أعلن وزير الزراعة حسني
احلاج حسن خالل دخوله جلسة
جملس الوزراء أمس عن انه
اصدر قرارا برتحيل باخرة القمح
الفاسد وهو يبحث يف كيفية
تغريم اصحابها.
وقال الرئيس نبيه بري تعليقا
على ضبط محوليت االدوية والقمح
الفاسدتني ان املطلوب الضرب
بيد من حديد على كل من تسول
له نفسه العبث باالمن الصحي
واالجتماعي للناس ،مشددا
على ضرورة املعاقبة السريعة
لكل من يتحمل مسؤولية جتاوز
هذا اخلط االمحر ،الن العقاب
هو السبيل الوحيد للردع وإعطاء
عربة لآلخرين ،منبها اىل وجوب
عدم لفلفة هذا امللف الذي
جيب ان يسلك دروبه القانونية
والقضائية حتى النهاية ،أيا تكن
هوية املرتكبني ومن يغطيهم.
وأكد وزير الدفاع الياس املر ان
أحدا مل يتصل به لتأمني تغطية
سياسية للمتورطني يف صفقيت
القمح واالدوية الفاسدتني،
مشددا على انه لن يقبل أي
مراجعة ،فهناك قوانني جيب
ان تطبق ألن هذه املواد سامة،
وهؤالء األشخاص سيحاسبون
أيا كانوا وأينما كانوا ،وهذا
املوضوع غري قابل للمراجعة،
وال يوجد أي دليل على غطاء
سياسي من احد هلذا املوضوع.
وأكد وزير الصحة حممد جواد
خليفة ان «الوزارة على
علم بشحنة األدوية الفاسدة
منذ مطلع آذار املاضي ،وان
قيادة اجليش أبلغتها باألمر
منذ حنو أسبوع ،ومبوجب
ّ
هذا التبليغ
كلفت الوزارة
التفتيش الصيدلي االطالع على
املوضوع ،علمًا بأن ال سلطة
للوزارة برتحيل أي بضائع»،
مشددًا على «متابعة املوضوع
ّ
بدقة».

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر احناء سيدني
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تحقيقات

انفجار العالقة بني الطالب السوريّني و«اللبنانيّة»

يبلغ عدد الطالب السوريني  861طالبًا مسج ًال من أصل 927
طالبًا يف قسم التاريخ (مروان طحطح)أضربت كلية اآلداب الفرع
األول أمس .توقفت االمتحانات النهائية للسنتني األوىل والثانية
يف الكلية ،بعد تعرض أستاذتني لالعتداء .ويرى متابعون ألزمة
َّ
مغلفة
الكلية أن احلادثة انفجار طبيعي لسلسلة مشاكل مرتاكمة،
وحمشوة بقلق الطالب السوريني ( %90من
باجلوانب األكادميية،
ّ
بعنصرية
جمموع الطالب) من معاملتهم
ّ
اللبنانية ،أمس
كلية «اآلداب  »1يف اجلامعة
افتقدت ساحة
ّ
ّ
االول ،ضجيج الطالب ،بعدما توقفت االمتحانات ُ
وأ ّ
جلت بقرار
إداري حتى األول من آذار املقبل .طبعًا ،الساحة املقصودة
هي املسافة املتواضعة اليت ال تتعدى بضعة أمتار ،بني املباني
السكنية املرتاصة ،اليت يدرس فيها الطالب ،على أساس أنها
مبان جامعية .تستقبل تلك املباني  5600طالب بد ً
ال من 3500
ٍ
طالب ميكنها استيعابهم ،من دون أي حلول يف األفق .مل يكن
تعرض
اإلضراب على خلفية هذا اإلهمال املتعاقب .كان السبب ّ
طالبني ألستاذتني يف قسم التاريخ باإلهانة واالعتداء ،أول من
أمس .املفارقة أن احلادثتني منفصلتان ،وقد وقعتا يف قاعتني
خمتلفتني ،رغم أن الفارق الزمين بينهما ،ال يتعدى ربع الساعة،
وفقًا ملا أكدته مصادر إدارية يف الكلية .مثة أزمة يف قسم
التاريخ ،وقد انفجرت.
يف احلادثة األوىل ،مل يكن الطالب يغش .بدأت القصة حني
وجهتها األستاذة يف
انزعج الطالب املذكور من املالحظات اليت ّ
بأي منها شخصيًا .راح يصرخ فجأة
القاعة .لكنه مل يكن معنيًا ٍ
يف وجه األستاذة بطريقة غري الئقة .وحني طلبت منه األستاذة
التوقف ،شتمها ،وغادر القاعة .عندها ،تدخلت مديرة الكلية ،هناء
بعلبكي ،وهددت الطالب بفصله يف حال مغادرته الكلية ،فعاد
ّ
املختصة .ورغم أن شهود عيان
وسلم مسابقته إىل األستاذة
ّ
أكدوا أنه متادى كثريًا يف إهانتها ،رفض الطالب االعرتاف بأنه
ّ
مر
تلفظ بكالم ٍ
ناب .ظنت اإلدارة أنها احتوت املوضوع .وبعدما ّ
متر تداعياته .ففي قاعة أخرى،
«القطوع» األول بسالم ،مل ّ
اشتبهت األستاذة سوزي محود مبحاولة أحد الطالب الغش .هذه
حبد ذاتها ضربًا
األمور حتدث يف كل اجلامعات ،واعتبارها حدثًا ّ
من ضروب التبسيط .لكن الطالب كان متطورًا جدًا يف أسلوبه.
تنصت ،موصو ً
ال يف أذنيه عرب مساعة،
ببساطة ،كان ميلك جهاز
ّ
كما لفتت مصادر إدارية يف اجلامعة .ال يتوقف األمر على التقنية
ِ
املراقبة
املستخدمة ،بل على تسارع األحداث .فقد طلبت األستاذة
من الطالب نزع اجلهاز املذكور وتسليمها إياه ،فرفض ،وحاول
مصر ًة على انتزاع آلته منه،
اخلروج فورًا .عندها أغلقت الباب،
ّ
ً
للتو .ثارت ثائرة
متردا بدأ
ّ
واتصلت برئيس القسم لتخربه بأن مثة ّ
ِ
املراقبة ،ثم دفعها إىل األرض بقوة ،وخرج من
لكم
الطالب.
َ
اجلامعة .اختذت اإلدارة قرارًا فوريًا بوقف االمتحانات ،وتأجيل كل
شيء .هكذا ،قصمت احلادثة الظهر .الوضع يف تفاقم ،واألمور
خترج عن السيطرة.
األزمة ليست أزمة طالب وأساتذة ،كما حتصل األمور يف بقية
اجلامعات ،واإلدارة تعي حساسية املوضوع جيدًا .فالطالبان
املعتديان هما سوريان .وللمناسبة ،يبلغ عدد الطالب السوريني
يف اجلامعة  861طالبًا مسج ًال من أصل  927طالبًا يف قسم التاريخ
على وجه التحديد .إذًا ،القطبة ليست خمفية إطالقًا .الطالب
السوريون يف حالة شبه حرب مع إدارة اجلامعة ،ومل تكن حادثتا
أمس إال نتيجة «شبه متوقعة» لرتاكم اخلالفات بني اإلدارة
والطالب .ويف هذا السياق ،حترص مديرة الكلية ،هناء بعلبكي،
على بدء حديثها بنفي أي طابع سياسي للموضوع .تؤكد أن
اللبنانيني والسوريني سواسية يف اجلامعة من الناحية االجتماعية،
حدًا
وأن املشكلة أكادميية صرف .كان اإلنذار األول ببلوغ األزمة ّ
خطرًا قبل أسبوع واحد .يومذاك جتمع الطالب املعرتضون على سري
وادعوا بأن ال أمكنة هلم يف القاعات.
االمتحانات يف الشارع،
ّ
ترفض املديرة هذه «الذريعة» رفضًا قاطعًا .تشرح وجهة
نظرها يف املوضوع .فتبعًا لنظام  LMDمل يعد التسجيل اإلداري
كافيًا .هناك التسجيل األكادميي ،الذي يفرض على الطالب اختيار
املواد اليت عليهم دراستهاٌّ ،
يسجل فيه.
كل حبسب الفصل الذي
ّ
يف رأي بعلبكي ،هذا األمر ال حيصل ،إذ يكتفي معظم الطالب
يسجلوا حضورهم ،مضيفة
السوريني بدفع الرسوم ،من دون أن
ّ
أن أغلبهم يعود يف يوم االمتحانات ،من دون أن ميلك بطاقة

حييي عندليب االرز
الفنان حلود احلدشييت
حفلته السنوية
يف صالة الويستيال الكربى ليدكمب
يف 2010-6-12
لالستعالم واحلجز االتصال على:
0400440089

امتحانات أص ًال ،وهلذا ّ
ظنوا أن عدم وجود أماكن هلم يف القاعات
تقصري إداري أو فعل مقصود لكونهم سوريني .الكارثة الكربى
أن الطالب السوريني يتعرضون لتضليل واسع من السماسرة ،إذ
ّ
يستغل هؤالء عدم املعرفة الدقيقة للطالب السوريني بالتفاصيل
األكادميية املعقدة ،فيسجلونهم من دون اضطرار الطالب إىل
احلضور بصفة شخصية ،ويقبضون منهم مبالغ مالية (بني 50
ألف لرية و 100ألف لرية لبنانية) .الحقًا تظهر معامل املشكلة حني
جيد الطالب أنهم مل خيتاروا صفوفهم اليت ُيفرتض أن جترى فيها
االمتحانات ،أو ما يعرف بالتسجيل األكادميي .والسماسرة ليسوا
وحدهم سببًا يف خلق االلتباس عند الطالب .فقد أصدرت رئاسة
اجلامعة املذكرة رقم  ،1بتاريخ  8كانون الثاني  ،2010مددت
فيها مهلة تسجيل مجيع الطالب القدامى واجلدد يف مجيع وحدات
اجلامعة اللبنانية وفروعها لعام  2009ـــــ  ،2010حتى  30كانون
الثاني باستثناء الطالب اجلدد يف الكليات التطبيقية اليت خيضع
فيها التسجيل ملباراة دخول ،وذلك ملرة واحدة وأخرية.
وكون كلية اآلداب ال جترى فيها مباراة دخول ،خضعت تلقائيًا
لرئاسة اجلامعة .وهنا زاد طني اآلداب ّ
بلة .ووفقًا للنظام احلالي
املسجل يف كلية اآلداب ،وتاليًا
( ،)LMDجيب أن خيضع الطالب
ّ
يف قسم التاريخ ،المتحان جزئي وتقويم مستمر ،على أن يكون
هذا االمتحان نصف فصلي يف مجيع املقررات ،شرط أن يعلن
هذا االمتحان قبل أسبوعني على األقل من تاريخ موعد إجرائه.
وخيصص هلذا االمتحان  %30من إمجالي العالمة .أما الـ%70
ّ
الباقية فتخصص لالمتحان النهائي ،فيما حيتفظ الطالب حبقه
يف عالمة االمتحان اجلزئي إىل الدورة الثانية يف حال رسوبه
يف الدورة األوىل .هكذا ،وبعد متديد فرتة التسجيل ،فات قطار
االمتحان اجلزئي عددًا كبريًا من الطالب ،اللبنانيني والسوريني على
حد سواء .جمددًا تربر بعلبكي األمر ،بأن اجلامعة مسحت للطالب
ً
ٍ
مالقية
لفرتة أطول مساحًا منها للحصول على مقعد،
بالتسجيل
بذلك أوساط رئاسة اجلامعة اللبنانية ،اليت تشري إىل أن اهلدف
من التمديد هو السماح للطالب باحلصول على مقعد ،على أن
يتحمل املتأخر نتائج تأخريه .وتلفت بعلبكي إىل أن رئاسة اجلامعة
ّ
تفهم مشاكل الطالب ،فإذا ّ
تعذر على
بالتعاون مع اإلدارات حتاول ّ
الطالب االشرتاك يف االمتحان اجلزئي ألسباب قاهرة ميكن مراجعة
ذلك مع اإلدارة ،فيجب عليه تقديم املستندات الثبوتية والقانونية
إىل جملس الفرع من خالل مكتب شؤون الطالب .حينها ،ينظر
جملس الفرع مبدى صالحية هذه املستندات ،ويقرر إما رفض
التربير وإعطاء الطالب عالمة صفر على االمتحان اجلزئي أو قبول
التربير وإعفاء الطالب من عالمة االمتحان اجلزئي وحتويل عالمة
االمتحان النهائي إىل .100
هنا ،تربز مشلكة إضافية .إذ تسري أحاديث يف صفوف الطالب
عن وعود قدمتها اإلدارة إليهم ،بإجراء االمتحان النهائي على 85
كتسوية مع الطالب ،وهو األمر الذي تنفي بعلبكي حدوثه نهائيًا.
يصر عدد كبري من
اجلنسية هي بيت القصيد.
احملصلة،
يف
ّ
ّ
ّ
الطالب السوريني على أنهم يلمسون متييزًا يف التعاطي معهم.
أكثر من ذلك ،القانون ال يسمح هلم بالرتشح أو االنتخاب يف
جمالس الفروع ،رغم أنهم يدفعون رسم تسجيل يوازي أضعاف
الذي يدفعه اللبنانيون .ورغم إشادة بعض الطالب بأداء جملس
فرع الطالب ،والعالقة اإلجيابية معه ،إال أنهم ساخطون من عدم
أحقيتهم بالتمثيل رغم عددهم اهلائل .ويعزز هذه األزمة ما يسري
بني طالب قسم التاريخ من اعتبارات قومية ،يظنون أنها متنحهم
احلق يف األفضلية على الطالب األجنيب ،ما يبدو كتعامل عنصري
مع الطالب السوريني ،يظهر واضحًا يف شهادات األخريين ،من
دون أن تنفع حماوالت اإلدارة ـــــ حتى اآلن ـــــ يف ترتيب العالقة
بني مجيع الطالب .العدد يفاقم األزمة .املباني ال تتسع للجميع.
املديرة بعلبكي تلفت إىل ضرورة إجراء مباراة دخول ،على غرار
ما جيري يف أقسام اللغات ،عرب درس صيغة ما ،وحتديد أعداد
للكلية،
الطالب األجانب مبا يتوافق مع اإلمكانيات اللوجستية
ّ
وتقصري فرتة تسجيل الطالب.
ووفقًا ملصادر طالبية ،فإن أحداث أول من أمس كانت متوقعة.
سبقتها سلسلة من الصدامات اخلفيفة بني طالب سوريني حاولوا
ً
تارة ،وآخرين منهم نقلوا معهم
اقتحام أحد الصفوف بالقوة
ً
تارة أخرى ...ألنهم مل جيدوا
الكراسي البالستيكية إىل الصفوف
مقاعد هلم.

الرسالة اليت و ّجهها املطران عـاد أبـي
كـرم راعي أبرشية أوسرتاليا املارونيّة إىل
أبناء أبرشيّته مبناسبة عيد الفصح 2010
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وبقو ِة
ابنه
إياها اهلل،
َّ
ّ
ان هذه احلياة اليت وهَبنا ّ
ُ
َّ
كالمه ،وهي
نسمع فيها
مرة
كل
ها
نأخذ
اليت
هي
س،
القدو
ُ
ّ
َ
ّ
نقبلها ّ
ُ
ِ
املقدسة.
مبائدة االفخارستيا
كلما اشرتكنا
هي اليت
ّ
كل يوم ،يف ِّ
نعيشها َّ
َ
ِ
كل
القيامة ،يعين أن
نتجد َد يف
وأن
ّ
ُ
ّ
نقوم به،
ة
حمب
عمل
كل
ومع
الكنيسة،
أسرار
من
ه
نقبل
سر
ِ
ُ
ّ
ٍّ
ّ
ٍ
واخلري والبناء ُن ِعُّد له ونسعى إليه.
للسالم
جهد
ومع كل
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
نتوق اىل
،الدائمة السعادة ،هي هي اليت
احلياة
وهذه
ِ
ِ
سنواتنا املعدودة على هذه األرض.
بعد
بلوغها َ
َ
ُ
ِ
البوصَلة اليت
التزامنا يف الكنيسة ،وهي
منطلق
-3والقيامة
َ
ِّ
َ
َ
وتشك ُل املدى
والرعويَة واالجتماعية،
الروحية
حياتنا
توجُه
ِّ
ّ
ِ
ِ
الكنيسة والعاملُ ،
وتعطي
قلب
ونشاطنا يف
لتحر ِكنا
اإلمياني
ِ
ُّ
ّ
واألعمق.
األصد َق
وفرحه
لكل ما نقوم به معناه اخلالصي
َ
َ
َ
ِ
اليوبيلية ،ولنا
سنواتنا
ضم هذا الفرح ،نحُ يي
-4وحنن يف ِخ ِّ
ّ
منها هذه السنة اثنتان:
ُ
ُ
قداسة احلرب األعظم،
الكهنوتية اليت أعلنها
السنة
األوىل ـ
ّ
َ
ونعيش َك َ
هنوتنا العام ،مع الكهنة
بسر الكهنوت،
لنتأم َل
ّ
ّ
ِّ
ون
عون األسرار،
الرب،
مذبح
مون
خيد
الذين
َ
ُ
ويرع َ
ويوز َ
َ
َ
ّ
ّ
ونصلي من
رسولي َتهم وتفانيهم
نقدر
شعب اهلل ،وحنن
ّ
َ
ّ
اهلل كهنةً
ُ
ِ
ِ
ليعطينا
الكهنوتية،
أجلهم ،ومن أجل الدعوات
َ
ّ
قديسني.
ّ
ُ
َ
غبطة أبينا البطريرك
أعلنها
والثانية ـ سنة مار مارون اليت
ِ
كنيستنا،
شفيع
يف الذكرى املئوية السادسة عشرة لوفاة
ِ
ٌ
ِ
املارونية،
الذات
العودة إىل
مجيعا إىل
دعوة لنا
وفيها
ً
ّ
والتبصِر يف دعوتنا يف هذه البالد،
ة،
واجلماعي
ة
الفردي
ّ
ّ
ّ
روحانيتها
وإشعاع
املارونية،
عيش
العمل على
كيفيِة
ويف
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
وجمتمعاتنا.
عائالتنا ورعايانا
يف
ً
ويف ختام رساليت هذه ،وإذ ُأ ُّ
ً
ورهبانا
كهنة
أبرشيتنا،
وكل
َّ
ٍ
لب
وأفرادا وعائالت ،إىل عناية
وراهبات
ً
الرب الذي َغ َ
ّ
َ
َ
ّ
يستمر فينا ومن
أن
ى
أمتن
اجلحيم،
ة
شوك
وكسر
املوت
َ
َ
َّ
َّ
َ
مظفرا،
ا
ب
صلي
،
يوم
كل
ه
نعيش
وأن
الفداء،
سر
خاللنا
ٍ
ً
ً
ُّ
ِّ
ً
َ
فيخِر ُجنا من
ويغذي
سر اخلالص
خيتصر
وقربانا
حياتناُ ،
َّ
ُ
ّ
َ
بفرح
االنتظار إىل االنتصار الذي حتقق يف القيامة ،وحنن
ٍ
ُ
املسيح قام! ًّ
حقا قام!.
مرددين:
وابتهاج
نهتف ّ
ُ
ٍ
والعيد مبارك على مجيعكم
		

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

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

COBURG MARKET
"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"

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

بإدارة ميالد احلليب

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

يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يومياً
زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يس ّركم
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية
ملحمة بسام زغيب للحم احلالل
نظافة تامة وأسعار مهاودة

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

حبنني املنية الشمالية تصاهر خربة سلم اجلنوبية

اخلطيبان علي حممد سويد وحنان غسان كركي جنمان تألآل يف قصر النجوم

*باسم العلي والعائلة*

*سليم حاوي والعائلة *

*اخلطيبان ونظرة االمل*

*عدنان املقداد والعائلة*

*دخول اخلطيبني على قرع الطبول*

*اخلطيبان علي سويد وحنان كركي *

*رقصة اخلطيبة*

*رقصة اخلطيب*

*اخلطيب على االكتاف*

*اخلطيبان على االكتاف*

*حنان وشقيقها منري كركي وخلفهما والدا اخلطيب *

* حنان مع شقيقها حممد ويبدو العم حممد كركي*

*اخلطيب مع منري كركي*

*اخلطيب بني شقيقيه امحد ومصطفى*

يوم االحد الفائت كان يوما وطنيا بامتياز يف صالة قصر
النجوم يف مدينة فريفيلد اليت تألألت بالنجوم يف خطوبة
الشاب املهذب علي حممد سويد على االنسة اجلامعية
احلسناء حنان غسان كركي يف سهرة عادية حتولت اىل
شبه عرس وطين.
غصت حبشد من مجيع
عرف السهرة الرائعة ،اليت ّ
وقد ّ

املناطق اللبنانية بكل طوائفها ،الفنان فريد صادق واحيا
اجلانب الفين فيها ،على انغام الفرقة املوسيقية بقيادة
الفنان غزوان ،كل من املطربني بسام هوشر ،جان خليل،
خالد االمري وامساعيل فاضل .وكانت فرحة والد اخلطيبة
الصديق غسان كركي وعقيلته ليلى ووالد اخلطيب احلاج
حممد سويد وعقيلته احلجة خولة ،كبرية ال توصف يف

خطوبة ولديهما حنان وعلي اللذين ملعا كالنجوم يف
قصر النجوم حماطني بالعديد من االهل واالصدقاء منهم
املهندس امحد االيوبي وعقيلته ورجل االعمال كريم
كسرواني وعقيلته ورجل االعمال تادرس نادر وعقيلته
ونائب رئيس بلدية فريفيلد انور خوشابا وعقيلته ونائب
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*أنور خوشابا وعقيلته*

*كريم كسرواني وعقيلته ،صفوت عرفان ،حممود السيد ونبيل نصر*

*ابراهيم النجار وادريس الكهرجبي وعائلتاهما*

*احلج حممد عثمان والعائلة*

*نادر وعقيلته ،جورج ديب ،منري كركي وادمون خوري وعقيلته*

*احلج مصطفى سويد والعائلة*

*اخلطيبان يرقصان على صوت املطرب بسام هوشر*

*رقص وفرح*

*دمعة فرح من والد اخلطيبة السيد غسان كركي*

*حنان تقلد والدها غسان كركي*

*زلغوطة احلجة فاطمة كركي مع جدة اخلطيبة احلجة ام غسان*

*املعلم عبدو مع اخلطيبة حنان*

*جورج يزبك وعقيلته ،ايلي تنوري وعقيلته *

*اخلطيبان مع االهل*

*شريدي وعقيلته ،امحد االيوبي وعقيلته ومفيد عبد اخلالق*

رئيس بلدية كنرتبري خضر صاحل ورجل االعمال
حممود السيد واحملاسب صفوت عرفان ،حسن سويد
ومصطفى سويد ورئيس حترير جريدة اهلريالد صديق
العائلة انطونيوس بو رزق والعديد من ابناء عائليت
كركي وسويد وقد دامت السهرة اىل ما بعد منتصف
الليل .وقد دخلت اخلطيبة اجلامعية اجلميلة حنان كركي
الصالة بلباسها اهلندي الرائع والالفت للنظر برفقة
خطيبها احملاسب علي سويد وخلفهما عريف السهرة
الفنان فريد صادق واملطرب بسام هوشر الذي ابدع
باغنية خاصة باملناسبة ،ومن ثم قدم املطرب خالد االمري
وصلته املبدعة وقدم املطرب جان خليل امجل اغانيه

اخلاصة وختم السهرة الفنان القدير امساعيل فاضل
الذي ادهش اجلميع بصوته املميز وحضوره الالئق.
وطيلة الوصالت الفنية لسائر املطربني ،الذين
ضمخوا
ّ
أجواء الصالة بأريج الفن والفرح ،كانت حلقات الدبكة
والرقص تزرع الصالة سعادة وبهجة.
ويف نهاية السهرة شكر الصديق غسان كركي كل
احلضور على مشاركتهم سهرة خطوبة كرميته حنان
وخص بالشكر صاحب صالة قصر النجوم السيد مجال
ّ
دباغ على كرمه.
ويف النهاية قطع اخلطيبان قالب احللوى وعقبال الفرحة
الكربى.

*احلج ابراهيم كركي وعقيلته مع اخلطيبة*
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Your Beauty’s Future is in your Hands

 Laser Skin Resurfacing
 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

Your Beauty’s Future is in your Hands

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

 Laser Skin Resurfacing

 Facials + Body Treatments

 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

 Waxing + Bridal Make Up
 Advanced Skin Care Products

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

13

 Facials + Body Treatments
 Waxing + Bridal Make Up

Located in Majo

ww

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au

*2009 *خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام
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السفري السوري يك ّرم غامن الشبلي عميد السلك العربي سفري العراق

*صورة تذكارية للسفراء العرب وعقيالتهم*

*متولي والغنيم ودانيال وعقيالتهم*

أقام السفري السوري (متام سليمان) وعقيلته (إيزيس
سعيد) مأدبة عشاء تكرميية على شرف السفري العراقي (غامن
الشبلي) عميد السلك الدبلوماسي العربي وعقيلته (أحالم
علي) وابنته (نورا) مبناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية يف
أسرتاليا .
وحضر املأدبة سفراء األردن (رجب السقريي) والكـويت
(مجال الغنيم) ولبنـان (د .جـان دانيال) وفلسـطني (عـزت

*السفراء العرب وعقيالتهم أثناء العشاء*

*السفري سليمان يلقي كلمة تقديرية للسفري العراقي*

عبد اهلادي) ومصـر (عمر متولي) واملغـرب (حممد ماء
العينني) وعقيالتهم  ،والقائم باألعمال اجلوائري (إبراهيم
لنمار) والقائم باألعمال اإلماراتي (حممد املانعي) .
ورحب السفري سليمان جبميع احلضور وألقى كلمة مبناسبة
انتهاء مهمة السفري العراقي يف أسرتاليا ونيوزيلندا ووجه
له الشكر باسم السفراء العرب على كفاءته وحسن إدارته
لعمل جملس السفراء العرب يف الفرتة املاضية  ،متمنيًا له

*السفريان السوري والعراقي وأحالم وإيزيس ونورا*

*ماء العينني والشبلي ومسرية ونهاد*

التوفيق والنجاح يف مهامه املستقبلية .
ثم ألقى السفري الشبلي كلمة شكر فيها السفري السوري
والسفراء العرب متمنيًا النجاح جمللس السفراء العرب واخلري
جلميع الدول العربية .
وختلل املأدبة أغاني فريوزية للعواصم واملدن العربية (بغداد
– عمان – بريوت – دمشق – الكويت – اإلمارات – مصر –
مكة – القدس) .

لقاء السفري متام سليمان
مع السيناتور كيم كار

التقى السفري متام سليمان يف مدينة ملبورن مع السيناتور (كيم
كار) وزير الصناعات والبحوث واالخرتاعات حبضور عضو اجمللس
االستشاري االغرتابي عبد اهلل الطويل .
وحبث السفري سليمان فرص تعزيز العالقات الثنائية بني سورية
وأسرتاليا  ،حيث أكد الوزير كار على أهمية التعاون الثنائي يف
جمال األحباث  ،وقال إنه من احملتمل أن يقوم بزيارة إىل سورية
خالل العام احلالي للقاء نظرائه املسؤولني وتوثيق العالقات بني
سورية وأسرتاليا .

*الوزير كيم كار والسفري السوري*

*الوزير كيم كار مع السفري السوري والطويل ومصطفى عيده*

لقاء السفري متام سليمان مع النائبة الفدرالية
ماريا فامفاكينو والنائب الفدرالي كيلفن تومسون

التقى السفري متام سليمان مع النائبة الفدرالية (ماريا فامفاكينو)
والنائب الفدرالي (كيلفن تومسون) يف ملبورن حبضور رئيسة
بلدية مورلند وعضو اجمللس االستشاري عبد اهلل الطويل .
وشرح السفري سليمان للنائبني تومسون وفامفاكينو عن جهود
السفارة يف حتسني العالقات الربملانية مع أسرتاليا  .وأبدى
كل من السيدة فامفاكينو والسيد تومسون لبعض املقرتحات
لتطوير العالقات مع الربملانيني األسرتاليني واجلهات الرمسية
األسرتالية للتواصل مع سورية .

*النائب الفدرالي تومسون والسفري السوري*

بروني ساركوزي بددت الشائعات عن متانة عالقتها بزوجها

اضطرت زوجة الرئيس الفرنسي كارال ساركوزي اىل الظهور
يف مقدمة املشهد السياسي بغية حماولة تصحيح اخطاء القريبني
من زوجها يف ادارة قضية الشائعات حول متانة العالقة بني
الزوجني.
واتسمت الصحافة الفرنسية احلذرة جدًا يف االمجال يف ما خيص
احلياة اخلاصة للسياسيني ،بطابع يقرتب من املطبوعات الفنية صباح

امس بعد يوم على املقابلة اليت اجرتها السيدة الفرنسية االوىل
مع اذاعة «أوروب  ،»1وعنونت صحيفة «فرانس سوار»:
«اقتحمت احللبة لكي تدافع» عن زوجها نيكوال ساركوزي ،اما
صحيفة «لو باريزيان» فكتبت «اهلدف :اهماد النريان».
وجتاوزت السيدة االوىل حتفظها املعتاد ،ال سيما يف ما يتعلق
باملسائل الداخلية الفرنسية وحاولت اغالق هذه القضية مباشرة

*النائبان الفدراليان تومسون وفامفاكينو مع السفري سليمان وعبد اهلل الطويل ورئيسة بلدية مورلند*

ّ
فكذبت تصرحيات احللقة القريبة من الرئيس
وبصرامة يف آن واحد،
الفرنسي الواحد تلو اآلخر بعدما تسببوا يف االيام املاضية بتحويل
خرب من مصاف النميمة وشبه منسي ،قضية سياسية ،وقالت« :ال
اعترب اننا تعرضنا الي مؤامرة ،وال وجود لرغبة يف االنتقام»،
نافية تصرحيات مستشار زوجها االعالمي بيار شارون الذي اعتربت
انه حتدث «بدافع من الصداقة».
ونفت بروني ساركوزي ان تكون الوزيرة السابقة رشيدة داتي
صارت شخصًا غري مرغوب فيه يف قصر االليزيه بعدما كانت من
القريبني من نيكوال ساركوزي

صفحة 20

Saturday 10 April 2010

السبت  10نيسان 2010

Page 20

رياضة

إياب الدور ربع النهائي من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

مانشسرت وبوردو فازا ...وخرجا أمام بايرن ميونيخ وليون

أفلح بايرن ميونيخ األملاني يف ختطي مانشسرت يونايتد االنكليزي
وبلوغ الدور نصف النهائي من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم
على رغم خسارته امامه ( 3 - 2الشوط االول  )3 - 1يف املباراة
اليت أجريت بينهما مساء امس على ملعب "اولد ترافورد" يف
مانشسرت وشهدها اكثر من  76الف متفرج يف اياب الدور ربع
النهائي.
وكان بايرن ميونيخ فاز على مانشسرت يونايتد  1 - 2يف مباراة
الذهاب األسبوع املاضي على ملعب "اليانز أرينا" يف ميونيخ،
فتعادل الفريقان  4 - 4مبجموع املباراتني وتأهل الفريق البافاري
للدور نصف النهائي للمرة االوىل منذ عام  ،2001لتسجيله عددا
اكرب من االصابات خارج أرضه .وسيلتقي يف هذا الدور أوملبيك
ليون الفرنسي ،بينما جتمع املباراة الثانية برشلونة االسباني حامل
اللقب وانرتناسيونالي ميالنو االيطالي.
وأشرك مدرب مانشسرت يونايتد السري اليكس فريغيسون املهاجم
الدولي واين روني اساسيا منذ البداية يف ما بدا خطوة نفسية
أكثر منها عملية خصوصا ان الالعب مل يظهر يف مستواه ،فأخرجه
املدرب يف الشوط الثاني .وكان روني تعرض الصابة يف اربطة
كاحله خالل مباراة الذهاب ،وكان متوقعا ان يغيب ثالثة اسابيع،
لكنه تعافى بسرعة.
وضغط مانشسرت يونايتد اىل أن تقدم  0 - 2بعد سبع دقائق
باصابتني لاليرلندي دارون غيبسون والربتغالي لويس ناني يف
الدقيقتني  3و .7ثم سجل ناني نفسه االصابة الثالثة يف الدقيقة
 .41وبعد دقيقتني ،سجل املهاجم الكرواتي ايفيكا اوليتش
االصابة االوىل لبايرن ميونيخ .وطرد احلكم مدافع مانشسرت
يونايتد الربازيلي رافاييل دا سيلفا يف الدقيقة  .50ويف الدقيقة
 74سجل اهلولندي أريني روبن االصابة الثانية للفريق الضيف
بكرة "على الطاير" من داخل املنطقة من ضربة ركنية .وبعد دقيقة
واحدة ،خرج روبن وحل حمله محيد ألتينتوب يف مبادرة من املدرب
اهلولندي لويس فان غال لتقوية الدفاع.
مثل مانشسرت يونايتد :أدوين فان در سار  -رافاييل ،ريو
فرديناند ،نيمانيا فيديتش ،باتريس ايفرا  -دارين فليتشر ،مايكل
كاريك (دمييتار برباتوف  ،)80دارون غيبسون (راين غيغز - )81
أنطونيو فالنسيا ،واين روني (جون أوشي  ،)55ناني.
ومثل بايرن ميونيخ :هانس  -يورغ بوت  -فيليب الم ،دانيال فان
بوينت ،مارتن دمييكليس ،هولغر بادشتوبر  -أريني روبن (محيد
ألتينتوب  ،)76مارك فان بومل ،باستيان شفاينشتايغر ،فرانك
ريبريي  -توماس مولر (ماريو غوميز  ،)46ايفيكا اوليتش (دانيال

ختام املرحلة اخلامسة للدور األول من
كأس النوادي األمريكية اجلنوبية

تعادل يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس البريوفاني وبلومينغ سانتا
كروز البوليفي سلبًا  ،0 – 0يف املباراة اليت اجريت بينهما على
ملعب "مونومنتال" يف ليما يف ختام املرحلة اخلامسة من تصفيات
اجملموعة الرابعة للدور االول من كأس النوادي االمريكية اجلنوبية
لكرة القدم "ليربتادوريس" اليت يشارك فيها  40فريقًا وتعادل
دوري االبطال االوروبي.
يتصدر ليربتاد الباراغواياني ترتيب فرق اجملموعة وله تسع نقاط
من مخس مباريات ( ،)2 – 8يليه يونيفرسيتاريو دي ديبورتيفس
 ،)2 – 5( 9ثم النوس االرجنتيين  ،)6 – 6( 7وبلومينغ سانتا
كروز .)11 – 2( 1
ويف املرحلة السادسة االخرية ،يستضيف النوس يونيفرسيتاريو
دي ديبورتيس ،وبلومينغ سانتا كروز ليربتاد.
ويف ختام املرحلة اخلامسة من تصفيات اجملموعة السابعة ،حقق
كولو كولو التشيلياني فوزه الثاني على مضيفه ديبورتيفو ايطاليا
الفنزويلي ( 2 – 3الشوط االول  )1 – 2يف املباراة اليت اجريت
بينهما على ملعب "اوليمبيكو" يف كراكاس .سجل للمضيف
اميرسون بانيغوتي وريتشارد بالنكو من ضربة جزاء "بناليت"
يف الدقيقتني  15و ،86وللضيف كريستيان بوغادو وايزيكييل
مرياليس ( )2يف الدقائق  27و 39و .57واهدر مرياليس ضربة
جزاء "بناليت" يف الدقيقة .73
يتصدر كروزيرو الربازيلي ترتيب فرق اجملموعة وله  10نقاط من
مخس مباريات ( ،)5 – 11يليه فيليز سارسفيلد االرجنتيين 6( 10
–  ،)5ثم كولو كولو  ،)9 – 7( 7وديبورتيفو ايطاليا .)9 – 4( 1
ويف املرحلة السادسة االخرية ،يلتقي كولو كولو – كورينثيانس،
فيليز سارسفيلد – ديبورتيفو ايطاليا.
وتستكمل اليوم وغدًا بقية املباريات كاآلتي ونذكر او ً
ال الفريق
املضيف:
• اجملموعة االوىل:انديبندينيت ميدايني (كولومبيا) – تشريو بورتينو
(الباراغواي).
• اجملموعة الثالثة:أليانزا ليما (البريو) – بوليفار (بوليفيا).
• اجملموعة السادسة:ريبورتيفو كوينكا (األكوادور) – ناسيونال
مونتيفيديو (االوروغواي).
• اجملموعة الثامنة :فالمنغو (الربازيل) – يونيفرسيداد دي تشيلي
(تشيلي).

*اهلولندي اريني روبن عقب تسجيله االصابة الثانية لبايرن ميونيخ اليت
أخرجت مانشسرت يونايتد على ارضه *3 – 2

برانييتش .)85
قاد املباراة احلكم االيطالي نيكوال ريتزولي.

بوردو – ليون

وعلى ملعب "جاك شابان  -دملاس" يف بوردو وامام 31962
متفرجا ،فاز جريوندان بوردو الفرنسي على مواطنه أوملبيك ليون
( 0 - 1الشوط االول  ،)0 - 1اال ان ذلك مل يكن كافيا لوصوله
اىل الدور نصف النهائي بعد خسارته  3 - 1يف مباراة الذهاب
االسبوع املاضي على ملعب "ستاد جريالن" يف ليون .وهي املرة
االوىل يصل ليون اىل الدور نصف النهائي من دوري االبطال
االوروبي.
وسجل املهاجم الدولي املغربي مروان الشماخ اصابة املباراة يف
الدقيقة .45
مثل جريوندان بوردو :سيدريك كاراسو  -لودوفيك سانيه ،مايكل
سياني ،مارك بالنوس (فرناندو كافيناغي  ،)85بنوا ترميوليناس
 ياروسالف بالسيل ،ألو ديارا (ماتيو شامل  - )70جوسي (يوانغوفران  ،)77يوان غوركوف ،ويندل  -مروان الشماخ.
ومثل أوملبيك ليون :هوغو لوريس  -أنطوني ريفيري ،كريس،
جان  -ألن بومسونغ (ماتيو بودمر  ،)77علي سيسوكو  -جريميي
توالالن ،ماكسيم غونالونس ،كيم كالسرتوم  -ميشال باستوس
(ايدرسون  ،)88سيزار دلغادو  -بافيتيميب غوميس (مرياليم
بيانيتش .)66
قاد املباراة احلكم االسباني الربتو أونديانو مالينكو.

فوز لصربيا على اليابان 0 - 3

فازت صربيا على اليابان ( 0 – 3الشوط االول  )0 – 2يف مباراة
دولية ودية يف كرة القدم اجريت بينهما امس يف اوساكا يف اطار
استعداد الفريقني لنهائيات كأس العامل الـ  19يف جنوب افريقيا
من  11حزيران اىل  11متوز.
وخاض املنتخبان املباراة بتشكيلتني شابتني غاب عنهما الالعبون
االساسيون الختبار الالعبني قبل اعالن التشكيلتني النهائيتني.
وسجل االصابات املهاجم دراغان مرديا ( )2ونيمانيا توميتش يف
الدقائق  15و 23و.60
وتلعب صربيا يف النهائيات يف اجملموعة الرابعة اليت تضم أملانيا
وغانا واوسرتاليا ،واليابان يف اجملموعة اخلامسة اليت تضم هولندا
والدامنارك والكامريون.

مدرب برشلونة يريح أبيدال

صرح مدرب فريق برشلونة ،بطل الدوري االسباني لكرة القدم،
خوسيب غوارديوال بأن املدافع الدولي الفرنسي أريك ابيدال
سيغيب عن املباراة املرتقبة ضد ريال مدريد السبت يف املرحلة الـ
 31لتجدد اصابته يف فخذه.
وشارك أبيدال يف مباراة برشلونة وارسنال االنكليزي اول من
امس يف اياب الدور ربع النهائي من دوري االبطال االوروبي
واليت انتهت بفوز برشلونة  ،1 – 4لكنه خرج يف الدقيقة  53وحل
حمله الربازيلي ماكسويل .وقال غوارديوال" :شعر بالتحسن ،لكن
املشاكل ال تزال موجودة ،سنرحيه ما بني اسبوع وعشرة ايام".
ويتصدر ريال مدريد الئحة الدوري االسباني برصيد  77نقطة
بفارق االصابات عن برشلونة.

سوازو يغيب عن جنوى

سيغيب املهاجم دافيد سوازو ( 30سنة) ،وهو العب اساسي يف
منتخب هندوراس املشارك يف نهائيات كأس العامل الـ  19لكرة
القدم يف جنوب افريقيا من  11حزيران اىل  11متوز ،عن فريقه
جنوى االيطالي قرابة شهر بسبب اصابة يف عضالت فخذه.
ولن يشارك سوازو ،الذي خاض  14مباراة يف الدوري االيطالي
هذا املوسم سجل خالهلا ثالث اصابات ،يف املباراة الدولية الودية
بني هندوراس وفنزويال يف سان بدرو سوال يف  21نيسان.
وتلعب هندوراس يف النهائيات يف اجملموعة الثامنة اليت تضم
اسبانيا وسويسرا وتشيلي.

احتاد كرة القدم يعود إىل ملعب بريوت البلدي

قررت اللجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة القدم االعتذار عن
استضافة أي من بطوالت غرب آسيا لسنة  2011يف كرة القدم
النسائية ،وبطولة الناشئني ،وبطولة كرة القدم للصاالت للرجال،
وبطولة كرة القدم النسائية للصاالت.
كما قررت استضافة الرئيس السابق للجنة احلكام لدى االحتاد
األوروبي لكرة القدم "ويفا" ميشال فوترو يف ندوة حتكيمية
تقام يف فندق "مريديان كومودور" ببريوت الرابعة بعد ظهر
اخلميس  2010/4/8يشارك فيها مجيع احلكام العاملني يف خمتلف
الدرجات.
واعتمدت الربنامج املعدل للمباريات املتبقية يف األسابيع  20و21
و 22من الدوري العام للدرجة األوىل ،بالعودة اىل اقامة بعض
منها على ملعب بريوت البلدي ،وذلك كاآلتي:
وثبتت نتائج مباريات األسبوع التاسع عشر من الدوري العام للدرجة
األوىل للموســــم  2010 - 2009بفوز األهـــلي صيدا على االصالح
الربج الشمالي  ،0 - 2والشباب الغــــازية على احلكمة ،0 - 1
والصفاء على شاب الســـــاحل  ،1 - 2والنجــــــــمة على التضامن
صور  ،1 - 2والعهـــــد على املـــــربة  ،1 - 2وتعـــــادل الراسينـــغ
واألنصـــــار .2 - 2
كذلك ثبتت حصول الالعبني اآلتية أمساؤهم على انذارات بالبطاقة
الصفراء يف مباريات األسبوع التاسع عشر من الدوري العام للدرجة
األوىل:
* التضامن صور :حممد حيدر ،حممود شاهني.
* النجمة :أمحد مغربي.
* املربة :علي األتات ،جواو الفريدو.
* الراسينغ :عماد مريي ،اغريبينو دا سيلفا ،ربيع أبو شعيا.
* األنصار :أمحد مناجد عباس ،راموس جونيور ،حممد باقر يونس.
* االصالح الربج الشمالي :حممد الفاعور ،حممد شرف الدين ،هيثم
زين ،حممد درويش.
* األهلي صيدا :أمحد عطوي ،حسني سويدان.
* الشباب الغازية :جان ديديه ،حسن حسون.
* احلكمة :عمر احلليب ،علي بزي.
وغرمت نادي التضامن صور مبلغ  500ألف لرية ،نتيجة ما بدر من
مجهوره من سلوك يتناقض مع الروح الرياضية خالل مباراته مع
نادي النجمة.
وأوقفت العب نادي املربة علي األتات أول مباراة يلعبها ناديه يف
الدوري العام للدرجة األوىل اعتبارًا من  ،2010/4/2والعب نادي
احلكمة عمر احلليب أول مباراة يلعبها ناديه يف الدوري العام للدرجة
األوىل اعتبارًا من  ،2010/4/3والعب نادي احلكمة علي بزي أول
مباراة يلعبها ناديه يف الــــــدوري العام للدرجة األوىل اعتبارًا من
 ،2010/4/3والعب نادي الراسينغ عماد ميـــــري أول مباراة يلعبها
ناديه يف الدوري العام للدرجة األوىل اعتبارًا من ،2010/4/3
والعب نادي الراسينغ اغريبينو دا سيلفا أول مباراة يلعبها ناديه
يف الدوري العام للدرجة األوىل اعتبارًا من  ،2010/4/3والعب
نادي االصالح الربج الشمالي حممد شرف الدين أول مباراة يلعبها
ناديه يف الدوري العام للدرجة األوىل اعتبارًا من ،2010/4/4
والعب نادي االصالح الربج الشمالي حممد درويش أول مباراة
يلعبها ناديه يف الدوري العام للدرجة األوىل اعتبارًا من 2010/4/4
حلصوهلم على االنذار الثالث املرتاكم.
وغرامت نادي االصالح الربج الشمالي مبلغ مئة ألف لرية لعدم
ابرازه البطاقة االحتادية لواحد من العبيه (عالء معنى) يف مباراته
مع النادي األهلي صيدا ،والنادي األهلي صيدا مبلغ مئة ألف لرية
لعدم ابرازه البطاقة االحتادية لواحد من العبيه (أمحد أبو العردات)
يف مباراته مع نادي االصالح الربج الشمالي.
وقررت متابعة مباراتي الدور نصف النهائي من كأس لبنان للموسم
. 2010 - 2009

املرحلة الـ 25من الدوري العام املصري الـ53

األهلي تعادل واملقاولون العرب

تعادل األهلي حامل اللقب يف املواسم اخلمسة األخرية ومضيفه
املقاولون العرب  1 – 1يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب
املقاولون العرب يف اجلبل األخضر بالقاهرة ،يف افتتاح املرحلة الـ
 25من الدوري العام املصري الـ  53لكرة القدم .سجل للمضيف
ايهاب املصري يف الدقيقة  13بكرة ارتدت من حارس املرمى،
وللضيف املدافع النيجريي مشس الدين تيجاني خطأ يف مرمى
فريقه يف الدقيقة .18
وعلى ملعب القاهرة الدولي ،تعادل الزمالك وضيفه احتاد الشرطة
.1 - 1
سجل لالول حممود عبد الرزاق "شيكاباال" يف الدقيقة ،7+90
وللثاني حممد الفيومي يف الدقيقة .23
ويتصدر األهلي الالئحة برصيد  53نقطة بفارق ست نقاط عن
الزمالك ،وسيلتقي الفريقان يف  16نيسان اجلاري.
وفاز إنيب على برتول أسيوط  .1 - 3سجل للفائز أسامة رجب
وأمحد عبد الظاهر والغاني فنسان دي فونيه يف الدقائق  18و51
و ،90وللخاسر حممد عبداهلل يف الدقيقة .55
وتعادل االحتاد السكندري وحرس احلدود  .1 - 1سجل لالول
حسني فهمي يف الدقيقة  ،42وللثاني أمحد عيد عبد امللك يف
الدقيقة .11
وفاز اجلونة على االنتاج احلربي  0 - 2سجلهما نور السيد وسعد
حسين يف الدقيقتني  54و.89
وتعادل املنصورة وطالئع اجليش سلبا .0 - 0
وختتتم املرحلة اليوم مبباراتني :االمساعيلي  -غزل احمللة (الساعة
 18:15بتوقيت بريوت) ،برتوجيت  -املصري (.)18:15
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تتمـات

الدولة تدفن «اإلصالحات»... :

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
يف املدن والقرى املشرتكة ،قطع «التيار الوطين احلر» شوطا
مهما يف استعداداته ،على ما قال النائب ابراهيم كنعان .ويف
املقابل رفع تيار املستقبل جهوزيته على مستوى اماكن تواجده.
حيرك املاكينة االنتخابية احلزبية،
فيما قال النائب جنبالط انه مل ّ
وقد يرتك االمر يف مناطق اجلبل وحتديدا يف الشوف ،اىل تفاهم
العائالت« ،وسندعم أي تفاهم عائلي وسنسعى يف الوقت ذاته
اجليدة».
اىل تعزيز فرصة وصول النوعيات
ّ
وتشكل املرحلة االوىل يف جبل لبنان ،حمط االنظار ،للحساسية
السياسية اليت تعرتيها .فجنبالط نأى بنفسه عن الدخول يف
معارك ،تاركا باب التعاون مفتوحا مع «التيار احلر» ،ويف
الوقت نفسه مبديا توجسه من تفاقم اخلطاب املذهيب يف بعض
مناطق الشوف.
ويف الوقت نفسه ،مثة حراك سياسي حييط باالنتخابات املتنية،
على قاعدة حماولة تقريب املسافات بني النائب ميشال عون ووزير
الدفاع الياس املر .وحتدثت املصادر عن لقاءات قد متت يف فرتة
سابقة ،ولقاءات اخرى جيري االعداد هلا يف وقت قريب.
واذا كانت املرحلة االنتخابية البلدية األوىل يف جبل لبنان ستكون
«بيضة القبان» ،نظرا لبعدها املسيحي ،فان مواقف قوى أخرى
وخاصة رئيس احلكومة سعد احلريري ،ستضعها يف حلظة اختبار
بني الوقوف على احلياد او ان تكون طرفا فيها بدعم جهة مسيحية
ضد جهة أخرى كما حصل يف االنتخابات النيابية.
ويستعد تيار املستقبل ،كما تقول اوساطه ،ملعركة راحبة يف
صيدا السرتجاع البلدية ،حيث سجلت يف اآلونة األخرية حركة
لقاءات ومشاورات مكثفة للنائب بهية احلريري اليت اعلنت انه لن
يكون مرشحون ال من آل احلريري وال من تيار املستقبل وقالت:
إذا كنا غري مرشحني فهذا ال يعين أننا ال نتحمل مسؤولياتنا ،لكننا
ال نريد أن نفرض على الناس شيئًا.
ويف املقابل ،بدأ «اللقاء الوطين اليموقراطي» يف صيدا
الذي يتزعمه النائب السابق أسامة سعد سلسلة من النقاشات
واالجتماعات متحورت حول اجمللس البلدي العتيد ،خصوصًا بعدما
أعلن سعد جهوزية كاملة خلوض هذه املعركة ،فيما اكدت أوساط
رئيس البلدية احلالي الدكتور عبد الرمحن البزري أنه غري مرشح.
وسجلت حركة ناشطة ملاكينة تيار املستقبل يف البقاع الغربي،
واستعدادات ناشطة يف الشمال .وعكست التحركات اجلارية اجتاها
اىل توافق «متعدد الرؤوس» من ضمن البيت الواحد يف مدينة
طرابلس ،بعدما قرر «تيار املستقبل» عدم التجديد لرئيس
البلدية احلالي رشيد مجالي الذي جنح يف صياغة موقف متوازن
ويف تغليب البعد االمنائي على غريه من األبعاد.
وترتدي بلدية العاصمة اهمية بالغة ،وخصوصا ان املعركة فيها
مسيحية بامتياز ،اال ان الصوت السين هو املرجح فيها .على
ان ذلك قد يضع احلريري امام مسؤولية حسمها إما يف االجتاه
الصدامي بالتحالف مع مسيحيي « 14آذار» من دون اآلخرين،
وإما يف اجتاه توافقي تتولد منه بلدية واسعة التمثيل االسالمي
واملسيحي ،ومعنى ذلك التحالف مع «حزب اهلل» وحركة «امل»
ومع فريق العماد عون وحزب الطاشناق .وهذا يعين عمليا التضحية
جبزء كبري من حصة احللفاء.
اال ان مصادر تيار املستقبل رفضت ان تؤكد امكان التحالف مع
عون يف بريوت .فيما قالت اوساط بارزة يف التيار الوطين ان هذا
االمر ليس مطروحا .وكشفت أن املوضوع البلدي ،يف بريوت ما
يزال عنصرا خالفيا مع «املستقبل» بعدما اصر ميشال عون على
تقسيمها اىل ثالث دوائر ،وهو االمر الذي رفضه سعد احلريري.
ويف زحلة ،قالت مصادر مطلعة يف املدينة ان اتفاقا سيعلن
يف وقت قريب بني رئيس «الكتلة الشعبية» الياس سكاف
والنائب نقوال فتوش اللذين سيخوضان معركة مشرتكة يف
«مواجهة الزحف احلزبي اىل زحلة».
جنبالط لسحب السالح
من التداول
من جهة ثانية ،جدد النائب جنبالط التأكيد على اهمية العالقة
مع سوريا .وقال انه يتوقع ان تتطور عالقته مع الرئيس بشار
االسد «حنو مزيد من الدفء ،وقد قررنا طي صفحة املاضي
القريب والبعيد والتطلع اىل املستقبل بروح إجيابية ،وبالتالي
فان العالقة بيننا ستتعزز تدرجييا ،خطوة بعد خطوة ..واملهم ان
الطريق ُفتحت».
وقال جنبالط «لقد حددت ثوابيت املتعلقة باملقاومة والعالقة مع
سوريا ،وبالتالي فأنا اكون قريبا ممن يقرتب منها ،مبعزل عن
التصنيفات القدمية.
واكد جنبالط انه سريكز يف املرحلة املقبلة على وجوب إخراج
ملف سالح املقاومة من النقاش وسحبه من التداول كليا ،منتقدا
حتويله اىل مادة سجال واستثمار يومي ،مشريا اىل انه لن يرتدد
يف تظهري هذا املوقف على طاولة احلوار يف اجللسة املقبلة يف
 15نيسان.
وقال ان املطلوب حاليا تعزيز التنسيق بني اجليش واملقاومة،
«وقبل البحث يف اي أمر آخر ليبادروا أوال اىل تقوية الدولة حبيث
تصبح جاهزة الي مواجهة مع العدو االسرائيلي ،وبعدها نتكلم يف
مسألة السالح».

أوباما وميدفيديف يوقعان «ستارت ... :»2
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

باستهدافها بالسالح النووي حفاظًا على مصاحل بالدها وحلفائها.
ووصف توقيع أوباما ومدفيديف «ستارت  »2باحلدث
«التارخيي» الذي فتح «صفحة جديدة» يف العالقات الروسية
األمريكية بعد أن وقعا معاهدة «ستارت  »1اليت تنص على
خفض ترسانتيهما النووية.
ورأى أوباما أن توقيع املعاهدة اجلديدة يدل على أن بالده وروسيا
«وضعا حدًا لتدهور» عالقاتهما ،فيما اعترب مدفيديف أن توقيع
املعاهدة اجلديدة سيفتح «صفحة جديدة» يف العالقات بني
روسيا والواليات املتحدة.
وقال أوباما خالل املؤمتر الصحايف الذي أعقب حفل التوقيع
يف براغ ،إن االتفاق «سيجعل الواليات املتحدة والعامل أكثر
أمانًا».
وتوقيع املعاهدة اجلديدة جاء مثرة املفاوضات الثنائية اليت عقدت
يف جنيف طوال أشهر .ومبوجب االتفاق يتعهد كل من البلدين
خبفض عدد الرؤوس النووية اىل  1550أي خفض بنسبة %74
عن معاهدة ستارت األوىل اليت أبرمت يف  1991وانتهى العمل بها
نهاية العام املاضي .وهذا الرقم يوازي خفضًا نسبته  %30لعدد
الرؤوس النووية مقارنة مع معاهدة موسكو اليت وقعت يف .2002
ولتصبح املعاهدة اجلديدة نافذة ،على جملس الشيوخ األمريكي
والدوما املصادقة عليها.
وقال أوباما «أود العمل مع جملس الشيوخ للمصادقة على هذه
املعاهدة املهمة هذه السنة» معربًا عن «ثقته التامة» يف
حتقيق هذه الغاية.
لكن حبسب الكرملني لن تكون املعاهدة «قابلة لالستمرار» إال
إذا حدت الواليات املتحدة من دفاعاتها املضادة للصواريخ.
وقال أوباما إنه يؤيد «حوارًا جديًا» مع موسكو حول هذه املسألة
الشائكة.
وبعد اعرتاضات روسية ختلت الواليات املتحدة يف أيلول (سبتمرب)
عن مشروع الدرع املضادة للصواريخ يف أوروبا الذي يقضي بنشر
رادار يف تشيكيا و 10صواريخ اعرتاضية بعيدة املدى يف بولندا.
واقرتحت حكومة أوباما مشروعًا جديدًا بعد مراجعة التهديد البالسيت
اإليراني .وخالفًا خلطة إدارة بوش السابقة يرمي املشروع اجلديد
اىل التصدي للصواريخ القصرية واملتوسطة املدى.
وبشأن إيران ،أعلن أوباما أمس أن بالده وروسيا ترغبان يف
أن تتحمل إيران «عواقب» موقفها من امللف النووي وتعمالن
على أن تفرض األمم املتحدة عقوبات «صارمة» على اجلمهورية
اإلسالمية .ورأى مدفيديف أن فرض عقوبات دولية جديدة على
إيران أمر ممكن يف حال مل تبدد طهران الشكوك حول برناجمها
النووي.
وصرح أوباما بأن بالده تعمل مع روسيا لفرض عقوبات أشد على
إيران .وقال «نعمل معًا يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة
لتمرير عقوبات أشد على إيران ولن نتسامح مع تصرفات تنتهك
معاهدة حظر االنتشار النووي».
ووصف الرئيس الروسي مناقشاته مع نظريه األمريكي بشأن
طبيعة العقوبات اليت قد تفرض على إيران بأنها كانت صرحية
ومنفتحة .وقال« :إن طهران ال تأبه مبجموعة مقرتحة من احللول
الوسط البناءة .ال ميكننا أن نغلق أعيينا حيال ذلك .وهلذا ال
استبعد أن يضطر جملس األمن لبحث األمر جمددًا» .وشدد على
انه اذا فرضت عقوبات فيجب ان تكون عقوبات ذكية.
ووصل أوباما يف وقت سابق أمس االول إىل براغ .وذكرت وكالة
األنباء التشيكية أن الطائرة الرئاسية األمريكية حطت يف مطار
روزين يف براغ وعلى متنها الرئيس أوباما صباح أمس االول.
والتقى الرئيس األمريكي مساء أمس االول ممثلني من  11دولة
يف شرق أوروبا ووسطها .ولفتت الوكالة التشيكية إىل أن الرئيس
أوباما ،الذي يعود إىل براغ بعد سنة كاملة على زيارته األوىل هلا،
سيلتقي اليوم بالرئيس التشيكي فاكالف كالوس.
وكان مدفيديف وصل أول من أمس اىل براغ وغادر بعد حمادثاته
مع أوباما والتوقيع على املعاهدة واملشاركة يف غداء يقيمه
كالوس على شرفهما.
وقد أعلن البيت األبيض أثناء القمة الروسية ـ األمريكية أن
مدفيديف سيزور الواليات املتحدة هذا الصيف لبحث جمموعة من
القضايا من بينها التعاون االقتصادي.
واحتشد للمناسبة ،عشرات املتظاهرين من حركة «ال قواعد»
التشيكية ،وسط براغ اليوم ورفعوا شعارات بالروسية واألمريكية
اعتربوا فيها التخلص من األسلحة القدمية غري املرغوب فيها ليس
خطوة جتاه نزع السالح ،وهم كانوا يف طليعة املعارضني لنشر درع
صاروخي أمريكي يف تشيكيا وبولندا.
كما عززت السلطات التشيكية اإلجرءات األمنية يف العاصمة على
األخص يف الفندقني اللذين ينزل فيهما مدفيديف وأوباما ،ومت
نتشر  5آالف عنصر أمن يف املدينة إىل حني مغادرة الرئيسني
الزائرين.
ويشار إىل أن أوباما شارك يف نيسان (أبريل)  2009يف القمة
بني االحتاد األوروبي وأمريكا يف براغ ،يف ظل رئاسة تشيكيا
لالحتاد ،وقد ألقى هناك أول خطاب له عن رؤيته لعامل من دون

أسلحة نووية.
وردًا على امكانية فرض عقوبات ،قال الرئيس اإليراني حممود
أمحدي جناد إنه لن يستجدي جتنب عدم فرض عقوبات .ونقلت
وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية (إرنا) عن أمحدي جناد
قوله «ال نرحب بفكرة التهديد أو العقوبات ولكننا لن نستجدي
أبدًا من يهددونا بالعقوبات للرتاجع عن عقوباتهم ضدنا».
يف غضون ذلك ،أعلنت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون
أمس أن الواليات املتحدة ستنظر فقط يف استخدام األسلحة
النووية يف الظروف القصوى للدفاع عن مصاحلها احليوية أو
حلفائها وشركائها.
وكتبت كلينتون يف مقال نشرته صحيفة «الغارديان» أمس
ملناسبة توقيع «ستارت  »2أن االسرتاتيجية النووية اجلديدة
اليت أعلن عنها أوباما «تؤكد تعاوننا الوثيق مع حلفائنا حول العامل
واحملافظة على التزامنا الراسخ حيال األمن املتبادل ،والعمل مع
شركائنا لتعزيز البنية األمنية األقليمية مثل الدفاعات الصاروخية
وغريها من القدرات العسكرية التقليدية ،وضمان وجود رادع نووي
فعال وآمن ألنفسنا وحلفائنا ما دامت هذا األسلحة موجودة يف
ّ
أي مكان من العامل» .وأضافت «ان االنتشار النووي واإلرهاب
والتحديات العاملية تتطلب ردًا عامليًا ،وهلذا السبب دعا الرئيس
أوباما زعماء من خمتلف أحناء العامل إىل واشنطن لعقد مؤمتر قمة
حول األمن النووي من أجل اختاذ خطوات لوقف انتشار األسلحة
النووية وتأمني املواد النووية املعرضة للخطر ومنع انتقاهلا إىل
أيدي اإلرهابيني ،ألن النتائج ستكون رهيبة جدًا يف حال حصلوا
على هذه األسلحة».
ّ
وحذرت من أن بالدها «ستحاسب أي دولة أو جمموعة إرهابية أو
منظمة غري حكومية فاعلة تدعم أو ّ
متكن اإلرهابيني من احلصول على
أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها».
وشددت على ضرورة أن «تدرك مجيع الدول أن نظام حظر
االنتشار النووي ال ميكن أن يبقى على قيد احلياة إذا ما مُسح
للمخالفني العمل مع اإلفالت من العقاب».
وأضافت كلينتون «هلذا السبب نعمل على بناء توافق دولي
يف اآلراء الختاذ خطوات من شأنها أن ُتقنع زعماء إيران بتغيري
مسارهم ،مبا يف ذلك فرض عقوبات جديدة من جملس األمن
الدولي جلعلهم خيتارون بني التمسك بالتزاماتهم أو مواجهة عزلة
متزايدة وعواقب مؤملة».
وحول كوريا الشمالية ،قالت وزيرة اخلارجية األمريكية إن بالدها
«تستمر يف توجيه رسالة هلا مفادها أن العودة إىل إىل طاولة
املفاوضات ليست كافية ،ويتعني عليها التحرك باجتاه نزع سالحها
النووي من خالل اختاذ خطوات ال رجعة فيها ،إذا ما أرادت تطبيع
عالقاتها مع الواليات املتحدة».

حتذيـرات من الفـراغ وسـقوط ... : 7

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية الزمر اإلرهابية إدخال سيارات
مفخخة إىل العاصمة الستهداف األمن» .وأعلنت قيادة عمليات
بغداد إبطال مفعول متفجرات يف مبنى سكين يف منطقة الزعفرانية
جنوب العاصمة ،وذلك بعد يومني من مقتل  54شخصا ،وإصابة
حواىل  ،180يف تفجري  7مبان.
وبدأ الصدريون ،أمس االول ،الزحف من خمتلف املناطق العراقية،
وخاصة مدينة الصدر ،إىل النجف ،اليت ستشهد اليوم تظاهرة
يف الذكرى السابعة لسقوط بغداد ،كان دعا إليها زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر للمطالبة خبروج قوات االحتالل.
يف هذا الوقت ،ال زالت عملية تشكيل احلكومة تراوح مكانها .وحذر
العضو يف «القائمة العراقية» بزعامة إياد عالوي ،مازن عبد
اجلبار من أن «استمرار الفراغ السياسي واألمين وتأخري تشكيل
احلكومة من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من التدهور األمين وينذر
خبروج الوضع عن نطاق السيطرة».وأكد زعيم «اجمللس األعلى
اإلسالمي العراقي» عمار احلكيم ورئيس الوقف السين امحد عبد
الغفور السامرائي «ضرورة اإلسراع بتشكيل احلكومة ،على أن
تشارك فيها مجيع الكتل الفائزة واملكونات العراقية ،واالبتعاد عن
سياسة اإلقصاء والتهميش ألي ديانة أو قومية أو طائفة».
إىل ذلك ،قال املتحدث اإلعالمي باسم القيادي يف «االئتالف
الوطين العراقي» همام محودي ،عباس العامري ،لوكالة «أصوات
العراق» ،إن «هناك تقدما يف سري احلوارات بني «االئتالف
الوطين» بزعامة احلكيم والصدر و»ائتالف دولة القانون» بزعامة
رئيس احلكومة نوري املالكي ،موضحا أن «آليات اختيار رئيس
الوزراء املقبل ستستند إىل فكرة التوافق بني االئتالفني».
والتقى الرئيس العراقي جالل الطالباني ،السفري األمريكي لدى
بغداد كريستوفر هيل ،الذي كرر «تصميم الواليات املتحدة على
تقديم كل أنواع الدعم الالزم للشعب العراقي ترسيخا لتجربته
الدميوقراطية».وبعد ساعات من لقائه السفري الرتكي لدى العراق
مراد أوزجليك ،تبادل الطالباني مع السفري اإليراني لدى العراق
حسن كاظمي قمي «اآلراء حول التطورات السياسية يف العراق،
ال سيما اجلهود اليت تبذل من أجل تشكيل احلكومة».
ويف عمان ،كرر امللك األردني عبد اهلل الثاني ،خالل لقائه نائب
الرئيس العراقي عادل عبد املهدي« ،وقوف األردن الكامل إىل
جانب العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية الستقرار
املنطقة».
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ملبورن

عندما تضيع االولويات حتضر الفنت
بقلم متوز االمسر

هل حقا ان العامل العربي مير بأزمة فصام يف
التوجهات؟
وهل حقا ان اخلطر االسرائيلي زائل عنه وان
خطر ايران يدهمه!.
اسئلة تبسيطية ،لكنها تبدو غاية يف االهمية
عندما نكتشف ان العقل السياسي العربي
مهجوس خبطر املؤامرة اخلارجية...دون عناء
تشخيص اخلطر واجلهة اليت متثله.
الواليات املتحدة االمريكية جنحت يف
االستحواذ على البنى الرمسية العربية بواسطة
اسرتاتيجية «ادارة الصراع يف املنطقة»
وكما هو معلوم ،فان اعتماد مبدأ «ادارة
الصراع» هو بديل عدم القدرة على حسمه
او اجياد احللول له ،لكن عدم احلسم ال يعين
باي شكل من االشكال تقليال من خطورة
السياسات اليت تدير هذا الصراع فالواليات
املتحدة االمريكية ومن خالل ادارتها الصراع
امسكت بنواصي العقل الرمسي العربي
وجنحت اىل حد كبري بتسطيح مفهوم الصراع
العربي-االسرائيلي والرتويج لصراع عربي
ايراني يلغي حبدته تدرجييا قضية الصراع
العربي-الصهيوني.
ليس خافيا ،بان تصنيف القوى يف املنطقة
بني «معتدلني» و«متطرفني» يرمي اىل
خلق فجوة كبرية يف الداخل العربي تؤدي
اىل فنت داخلية ماحقة .وليست مصادفة ان
تصبح ايران وفق مفهوم االعتدال العربي،
ذي املصدر االمريكي على عداوة مع العرب..
وان يصبح العداء العربي اليران يستدعي حلفا
مع اسرائيل ،وكل ذلك يف ظل غياب واضح
لتحديد معنى االعتدال لذا مل يعد حزب اهلل
وحده من مكونات «اهلالل الشيعي» بل ان
حركة محاس السنية باتت تعترب حركة شيعية
فقط النها خيار املقاومة ضد اسرائيل انها
اشكالية كربى ال يفهمها اال من يفهم بعمق
طبيعة الصراع مع «اسرائيل».
لقد وجدت واشنطن ضالتها يف حتريك كل
احلساسيات الثقافية والسياسية التارخيية
يف العامل العربي لتدمري اهلوية القومية.
هكذا وبكل بساطة اضحت الطائفية بوصلة
عند بعض العرب يتعرفون بها اىل اجتاهات
السياسة والثقافة واالقتصاد ولو ادى بهم
اىل ان يضعوا يف كفة واحدة ،املقاوم
لالسرائيلي يف اجلنوب اللبناني مع املتواطئ
مع االمريكي يف بغداد حبيث غدا الشيعة هيكال
واحدا وال ابعاد متيز فيما بينهم ولو توزعوا يف
االقطار واالمصار وهكذا حتولت الطوائف اىل
كتل تارخيية واحدة متماسكة وهذا يقود اىل
معادلة احلديث عن (هالل سين) يف مواجهة
(اهلالل الشيعي) مبا يعفي االنظمة العربية
من الكالم عن مصري مستقبل (جنمة داوود).
وما يدل بوضوح على السري يف هذا املنحى
هو االستعانة برتكيا «السنية»القامة توازن
مع ايران «الشيعية» دون ان جييب احد
على سؤال  :من ادخل ايران اىل خط النزاع
يف املنطقة غري الفراغ الذي تركته االنظمة
العربية وكما هو معلوم ان «الطبيعة تكره
الفراغ» وايضا السياسة ال حتمل الفراغ.
فكاد علم فلسطني ال جيد من حيمله ،وهذا
ما مهد الطريق حلضور ايراني ساهم يف
تعزيز توازنات منحت جرعات قوية لقوى
املمانعة اليت رأت فيها بعض االطراف حصارا
مذهبيا بدال ان تراه حصارا اسالميا للكيان
الصهيوني فاستعاد اخلطاب السياسي الديين
يف املنطقة حادثة اخلالفة كأنها هي املشكلة
راهنا ال التهويد لالسالم واملسلمني.
ال شك ان تفرد ايران باسرتاتيجية الدفاع
عن مصاحل املنطقة خلخل الواقع العربي ،لكن
تالقي االسرتاتيجيات العربية يف اسرتاتيجية
واحدة تلحظ احلضور االيراني من ضمن
مصاحلها الكربى يوفر جبهة عربية فاعلة
تصحح ميزان القوي حتى عند دعاة التسوية
حتول الصراع
النه يف ظل الواقع الراهن
ّ
العربي «االسرائيلي» اىل جمرد مساهمات

انشائية من قبل الواليات املتحدة االمريكية
حيال طموحات العرب ومشاريعهم التسووية.
والالفت ان عدم متكن السياسة االمريكية
اجلديدة من توفري حلول للمشكلة جيعلها تلجأ
اىل جتزئتها اىل جمموعة مشاكل لتشغل بها
االطراف االقليمية ويضيع بذلك جوهرها ومن
خالهلا املصاحل القومية للشعوب ،وتضيع
االولويات ويصبح احلديث مألوفا عن خطر
ايراني وخطر تركي وخطر اسرائيلي دون
التمييز بني طبيعة الظنون والشكوك يف
مراميها واهدافها بينما ال جيد هؤالء حرجا يف
تبين تركيا للعب ادوار يف املنطقة من ضمن
الرهان على عالقاتها مع «اسرائيل» يف
احتواء االزمات وتشكيل سد يقف حائال بوجه
التوغل االيراني.
ال ننكر اننا نعيش يف امة مأزومة لكن هل
نعيش ايضا على املستوى الديين اسالما
مأزوما؟ ...ومن دالئل هذا التأزم دعوة
ايران للتخلي عن انتمائها االسالمي الذي
يقربها من العرب ،ودفعها باجتاه العودة
اىل (فرسنتها) حيث (الفرسنة) ختلق فجوة
كربى يف عاملنا العرب ،ال بل قل عداء
كبريا ودعوة تركية العثمانية الستعادة جمد
مندثر يف عاملنا حبجة التوازن مع ايران ...
انها مفارقة كربى تعفي الواليات املتحدة
االمريكية من اي اخالقية والتزام ومسؤولية
جتاه حلفائها يف املنطقة ليتحول الصراع
العربي الصهيوني اىل جمرد نزاع حملي بني
فلسطينيني و «اسرائيليني» متاما مثل اي
نزاع بني عربي واخر.
لقد جنحت «اسرائيل» الدولة الدينية يف
قلب العامل العربي يف خلق رؤية دينية هلذا
العامل .فاي تفسري للتناقضات املذهبية او
نشوء حركات اصولية ال ميكن فهمها خارج
هذا الطغيان االسرائيلي الديين.
فبدل ان جنعل التحدي «االسرائيلي»
مدخال لوحدتنا باعتبار ان الصراع القومي
صراع ارض وحقوق ،يشكل الدين خزانا
له .نرى ان احلقوق واالرض غابت ملصلحة
الفتاوى واملقاربات الالهوتية ،وهكذا غادرنا
حاضرنا ومستقبلنا وعدنا جمددا اىل تاريخ
نستحضره بكل تناقضاته على قاعدة عدم
جتاوزه ولنجعل من حقائه حقائق ضاغطة على
حقائق احلياة.
وبدل ان يستدعي احلضور «االسرائيلي»
ابداعا عندنا يف ادارة التنوع ،جنحت الواليات
املتحدة االمريكية يف ادارته وفق مصاحلها
وعلى حساب دولنا الوطنية املتعثرة ،اليت
يستهدفها الشرق االوسط الكبري مانعا
خروجها من التعثر بنية تدمري امكانية نشوء
الدولة القومية .فاذا كانت «سايكس-
بيكو» هدفت اىل تقسيم االمة فالشرق
االوسط الكبري يهدف اىل تقسيم املقسم
وجتزئة اجملزأ متهيدا لتشكيل مشهد عربي
متداع ملصلحة اهلويات املذهبية اليت متكن
اسرائيل من حتويل العامل العربي اىل مرعى
تكون هي فيه الراعي الوحيد.
كل ذلك يتجمع من اجل سؤال كبري ما هو
معنى العروبة وما هو مصري اهلويات القومية
يف هذا العامل العربي الواسع ،وال نبالغ اذا
قلنا ان انهيار فكرة العروبة ال ولن تكون
ملصلحة املسلمني ،بل هي مدخل للتناحر
الديين على خالف ما يظنه املراهنون ،بأن
بديل العروبة هو اسالم متعاظم فاالحداث
االخرية تؤكد مقولتنا التارخيية بان الدين
املسيس ال يوحد الشعوب بل ان القومية هي
اليت حتصن الدين من خماطر التسييس والنزاع
والشقاق لكن هذا ال يعفينا من مراجعات تعيد
تظهري العروبة بوصفها كيانا حضاريا جامعا
والقومية باعتبارها اطارا يرعى التنوع ويعتمد
الدميقراطية مضمونا سبيال وحيدا لتثبيت مبدأ
املواطنية عندها نتجاوز االشكالية التارخيية
اليت تتمحور حول مبدأ االستقواء بالدين على
الدولة او العكس.
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صالحيات الرئيس ضرورية!!

على الرغم من انتخاب رئيس مجهورية مبوافقة
مجيع الطوائف وتشكيل حكومة وحدة وطنية
من خمتلف فئات اجملتمع اللبناني واجللوس
اىل جانب بعضهم البعض والتفاهم على كل
االمور اليت ختدم مصلحة الوطن العليا يبقى
احلل ناقصا طاملا انه ال يوجد صيغة شرعية
يرضى عنها كل اللبنانيني يؤخذ بها يف عني
االعتبار ال اكثرية وال اقلية ال منتصرين وال
مهزومني ال غالبني وال مغلوبني حيث ّ
كنا
مجيعا يف ظروف واوضاع توترية اجربنا فيها
على النفور من بعضنا البعض واالبتعاد عن
بعضنا.
فانتخابات  2005اصبحت يف خرب كان
وانتخابات  2009صارت وراءنا والنفرة اليت
قامت فيما بيننا علينا نسيانها ليعود الوئام
فريفع لواءه فوق رؤوس اجلميع وحيتل
قلوبهم.
لقد شفي لبنان من امراضه نوعا ما واصبح
على مقربة من شفائه التام وحماوالت التفتت
والتقسيم قاومناها مبا تعلمنا من معاني
الوحدة يف مؤسساتنا العلمية والوطنية منها
التسامح والغفران والنسيان .هذا هو لبنان
وطن التسوية والصيغ والتوافقية واالرض
اخلصبة لكل تفاهم فال مترد وال عصيان وال
انقالب تلك هي مسلمات يعرفها اجلميع.
ومن االميان بهذه املسلمات واالبتعاد عن
احلزازيات واالقرار من اجلميع بان ما حصل
يف الطائف مل يكن كله مطلوبا هلذا الوطن
الذي عانى االمرين من صراعات االخرين على
ارضه .ليأتي الطائف ويف ظروف غري طبيعية
«مأساوية» حتيط بلبنان وقد وضع له
دستور جاء مقبوال نوعا ما باستثناء صالحبات
رئيس اجلمهورية اليت جرد منها وانيط قسم
كبري منها مبجلس الوزراء وهذا ما يعاني منه
لبنان منذ ذلك اليوم من الساعة.
لبنان بلد عربي حتيط به اثنتان وعشرون
دولة عربية واكثريتها حيكمها ملوك وامراء
واالقلية منها حيكمها رؤساء مجهوريات وحكم
الرؤساء يف هذه الدول متشابه والرئيس
يتمتع بصالحيات واسعة باستثناء لبنان.
والقصة اليوم يف لبنان وكل ما فيها هو

بقلم كميل مسعود

تصحيح ما اجنز يف الطائف وهي صالحيات
رئاسة اجلمهورية الن كل ما يف االفق يؤكد
ان قضية رئاسة اجلمهورية جيب ان تكون
من اولويات مؤمتر احلوار الوطين الجل ّ
حل
سلمي وعلى املسلم اللبناني قبل املسيحي
املاروني املطالبة بهذه الصالحيات وان
تكون من صلب الدستور اللبناني وان كان
الرئيس اليوم مارونيا فغدا قد يكون مسلما.
لذلك عندما نطالب بصالحيات الرئيس
فاملطالبة ليست من باب الطائفية امنا من
اجل املصلحة الوطنية العليا للبنان النه وال
من مرة كان الرئيس املاروني لطائفته او
عشريته والكل يعلم انه منذ االستقالل حتى
اليوم واملاروني كان املتضرر االول كي ال
يقال عن الرئيس انه يعمل لطائفته وهذا
امر ال جدل فيه فاملسلم اللبناني يعرف ذلك
اكثر من املسيحي.
فالرئيس اجملرد من الصالحيات يبقى وطنه
يف مهب الريح.
فهذه هي سوريا يف احسن حاهلا ومصر ايضا
وغريها الكثري .والقول يف ذلك ال تعين ان
يكون الرئيس اللبناني مطلق الصالحيات يف
كل االمور ولكن على اقله ان تعود للرئيس
بعض الصالحيات اليت افقده اياها الطائف
ليعيد اىل الوطن مقامه واحرتامه واىل شعبه
العزة واجملد واالطمئنان اىل ان بلدهم مل يعد
ّ
قابال للتغيري عند كل استحقاق ...فصالحيات
الرئيس ضرورية.

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل -
فيكتوريا حتيي "عرس العطاء"

أحيت اجلالية اللبنانية يف ملبورن مبناسبة
احلملة التربعية يوم اجلمعة العظيمة ملساعدة
املستشفى امللكي لألطفال ،بأشراف وتنظيم
جملس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل ،حيث أطلق السيد سايد
حامت ،رئيس اجلامعة اللبنانية مع اللجنة
التنفيذية "عرس العطاء" عنوان ليوم التربع،
أحدث فورة عطائية تسابق فيها اللبنانيون
على السخاء الضارب فيهم ،ال سيما هلذا
املستشفى بالذات .أطلقا على احلملة التربعية
وكل ما رافقها من محاس وتقدير للمستشفى
الذي اكتسب شهرته العاملية بكل ما يوفره
للطفل املريض من خدمات إنسانية على
أعلى مستوى ومن تكنولوجيا حديثة قلما
توفرت بنوعيتها العاملية يف مستشفى يف
أي موقع من األرض ،يشهد على هذا الواقع
الذي خلفه لنفسه هذا املستشفى العظيم،
األطفال الكثر وذووهم الذي رافقوا مساره
الذين قاده عن استحقاق إىل التفوق يف كل
ما سعى إليه بكل ما استجذب إليه من طاقات
إنسانية عرفت أن الطفولة هي األساس يف
بناء اجملتمعات.
تنظمت التربعات عرب حمطة صوت لبنان بإدارة
املدير األستاذ طوني شربل وكان املتسلمون
املخابرات اهلاتفية كل من الرئيس السابق
للمجلس القاري السرتاليا ونيوزيلندا أنطوان

يعقوب ونائب رئيس اجلامعة اللبنانية يف
فيكتوريا الدكتور ساسني النبوت وأمني
العالقات العامة حبيب خوري ومساعد أمني
الصندوق زياد االسطة وعن الشبيبة الدكتور
جورج خرياهلل.
يسر جملس الوالية للجامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل أن يعلن بفخر ان القيمة اليت مُجعت
بسهولة فائقة وسرعة ال جتارى قد بلغت قيمة
 13645دوالرًا.
قدم للذين
 $13 645.00الشكر يف أعمقه ُي ّ
ما توانوا عن العطاء على أمل اللقاء ،معهم
ومع من مل يتوفر هلم حضور "عرس العطاء"
هذا العام ،العام القادم حيث سيكون العرس
حدثًا يوفر لكل اجلالية أن تشرتك يف هذا
العمل اخلريي الذي يدل االشرتاك فيه ،على
صعيد اجلالية ككل ،على استعداد اجلالية
اللبنانية لتوحيد جمهودها السنوي بالنسبة
إىل مستشفى األطفال واحلملة التربعية يوم
اجلمعة العظيمة.
ويشكر جملس الوالية أيضًا حمطة ،SBS
حمطة صوت لبنان ،جريدة النهار ،جريدة
التلغراف ،جريدة املستقبل ،وجريدة اهلريولد
على دعمهم للحملة التربعية اليت ّ
دلت على
السخاء عند اللبنانيني يف عطائهم.
ويف املناسبة كل عام و أنتم خبري.
أمانة اإلعالم :ميالد احلليب
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املسيح قام ولبنان باحلق قام

الطريق واحلق واحلياة قام ،االلف والياء قام ،نور العامل قام ،ابن
االنسان قام ،حقا قام.
اجل ،هذا جزء من كمال وبعض من مطلق اجل اجل ،هذا هو املسيح
الذي بيع بالفضة على يد يهوذا املغشوش والغاش النه استند يف
عمله على تربيرات اجلسد وجتاهل اهلامات الروح.
اجل ،هو الذي قال له بطرس "حاشى لك يا رب ان تصلب" ثم
نكره بعد ذلك ثالث مرات.
اجل ،هذا هو الذي دخل اورشليم االرضية املغتصبة يومها
واملضطهدة يف انيتها ،دخلها املسيح ملكا منتصرا فرفعنا معه
اىل اورشليم السماوية اخلالدة ،موطن مجيع االمم والشعوب ،رفعنا
معه اىل الصليب ولكل شعب وعرق صليبه اخلاص به ،ولكننا
اسلمنا الروح بني يدي اهلل.
هو اهلل املنتصر على كل ملوك وحكام ومتسلطي االرض ،هو احلجر
الذي رفضه البناؤون صار ركنا للزاوية.
يا وطين لبنان ،يا جحر الزاوية ،يا لبنان املصلوب ارفع مع ارزك
كل الذين هدموك وحاكموك مثل رؤساء الكهنة ،كل الذين خانوا
وخونوا واستضعفوا
منك وعليك مثل بطرس ،كل الذين استدرجوا
ّ
مثل يهوذا ،ارفعنا اىل جمدك .احلق احلق
اجترأ واقول انه لو خيرّ
ّ
لعامل ان يستبدل اسم اورشليم القدس على ارض اخرى غري ما
هي عليه اليوم ،لكان لبنان هو من يستحق مدينة السالم والقداسة
الجل عمل قوة الروح القدس الرابط بني ابناء شعبه جبميع طوائفه،
وكان هو اورشليم الرسالة السماوية على االرض ،ولكل سكان
االرض ...املسيح احلق قام...ولبنان بشعبه قام

هبة فرنسيس

ترقبوا حفلة مطرب الكورة اخلضراء

ابـراهيم ســامل

بتاريخ 2010-5-1

يف كنيسة القديس جورجيوس
االرثوزكسية

تابعوا اعالننا

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية
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ح ّل ضيفا مك ّرما على شقيقه ميال احلليب

مجيل احلليب يف ملبورن

*مجيل وشقيقه املختار ميالد احلليب*

وصل مؤخرا من لبنان السيد مجيل احلليب شقيق رجل االعمال املختار
ّ
وحل ضيفا عزيزا مكرما يف دار شقيقه ميالد.
ميالد احلليب حيث
وما زال السيد مجيل يستقبل املهنئني يف دار شقيقه.
هذا وقد اقيمت له حفالت التكريم من قبل االقارب

حكم بإعدام امرأة شنقا إلدانتها بقتل  57امرأة وطفال يف حريق

وقال سقاف السقاف حمامي الكويتية نصرة العنزي إن احملكمة
أدانت موكلته البالغة من العمر  24عاما وهي أم لطفلني باحلرق
العمد والقتل .وأضاف إنه لن يقبل هذا احلكم وسيطعن فيه.

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

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

*السيد مجيل احلليب*

واالصدقاء ،ومن املقرر ان تدوم زيارته ستة اشهر.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسدني تتمنى للسيد مجيل
احلليب متضية اوقات ممتعة بني االهل واالقارب يف الربوع
االسرتالية واحلمد هلل على وصولك بالسالمة.
واعتقلت نصرة بعدما التهمت النار اخليمة اليت كان يقيم فيها
زوجها عرسه مبنطقة اجلهراء القبلية .وذكر حمامي نصرة أن ممثلني
لالدعاء اتهموها حبرق اخليمة الفساد العرس .وقال إنها اعرتفت
للشرطة لكنها نفت االتهامات يف احملكمة وقالت إنها كانت يف
املنزل وقت احلريق.

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

99- 101 Harding St. Coburg
Ph: 9354 9649

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

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

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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زيارة االسد للبطريركية االرثوذكسية يف دمشق

رسالة للخارج...رهاناتكم ساقطة

*الرئيس األسد يف البطريركية*

بقلم ماريا معلوف

هناك ما هو من ابعد من حدث غري مسبوق،
يف زيارة الرئيس بشار االيد عشية عيد
الفصح لبطريركية الروم االرثوذكس يف
دمشق غري ان يف الزيارة ما هو اجدر من
اقتصاء معانيه وتظهري دالالته يبدأ بارسال
تقليد هو مبضمونه حتد قد حاذر يف خوضه
غريه من الرؤساء العرب وايضا تسفيه منطق
التذابح احلضاري ودعواته.
لقد اكد الرئيس بشار االسد من خالل تلك
الزيارة ان العروبة كيان حضاري جامع لكل
االنتماءات واالعراق واالديان واالثنيات على
امتداد جغرافية العامل العربي وان سوريا كانت
على مر تارخيها ،منصة ثقافة ،تناوبت على
اعتالئها حضارات محلت للبشرية قيما ومبادئ
وعلوما وعادات وتقاليد وشرائع وان التطور
التكنولوجي واحلداثي لالمم هو من صميم
الرسالة احلضارية االنسانية اليت انطلقت من
املنطقة العربية كذلك فان الرسالة احلضارية
احلقيقية لالسالم واملسيحية انطلقت من
سوريا ولدى سورية قوة مهمة ال تتوافر رمبا
لدى الكثري من دول العامل ،النها ترتكز على
حقائق حضارية وتارخيية وجغرافية ،وهو ما
حتاول ادارة جورج بوش التعتيم عليه من
خالل حماوالت عزل سوريا والنيل من قوة
تأثريها ،وهي احملاوالت اليت تصطدم بادارة
قوية ،شكلت عامال اساسيا يف اجبار امريكا
على اعادة قراءة الواقع ،من خالل تقرير
(بيكر هاملتون) الذي اكد خطأ السياسة
االمريكية حيال املنطقة الفتا اىل ضرورة
تعديل مسارها ،من منطلق عدم اغفال دور
سوريا وحضورها كونها راسخة يف املنطقة
بفعل الواقع التارخيي واجلغرايف اضافة اىل
ان السيناتور سبكرت الذي ينتمي اىل احلزب
احلاكم يف الواليات املتحدة اكد ان احلوار مع
سورية ضروري وان على الكونغرس التصدي
للرئيس بوس اذا اصر على عدم احلوار مع
دمشق.
ما من احد ينكر ان االوضاع اليت تشهدها
املنطقة تشي خبطورة كبرية تتجاوز اجلغرافيا
العربية ،وبالتالي بات هنالك شبه امجاع دولي
على خطأ سياسات جتاوز الدور السوري وثيت
للجميع ان سوريا ليس من السهل تطويعها
فهي تلتزم خيارات اسرتاتيجية جتعلها راسخة
يف صلب املعادلتني االقليمية والدولية
وكذلك بات يدرك العامل باملقابل ان سياسة
"احملافظني اجلدد" كانت تسري يف االجتاه
املعاكس متاما او انها اي االدارة االمريكية
راهنت وال تزال تراهن على احصنة "اعتدال"
خاسرة وان سياساتها مل تؤد اال اىل مزيد من
الكوارث والتعقيدات.
هذه احلقائق ،لفت اليها الرئيس بشار
االسد يف الزمان واملكان املناسبني ،فمن
البطريركية االرثوذكسية بدمشق سفه مزاعم

صراع احلضارات واالديان اليت روج هلا
"احملافظون اجلدد" وصوب يف كلمته على
سياسات امريكا وفشلها يف املنطقة بقوله
ان الطروحات السياسية املتمثلة مبا يسمى
الشرق االوسط اجلديد والعامل اجلديد ،تهدف
اىل تقسيم العامل اىل طوائف ومذاهب
متصارعة يف اطار اعادة رسم خارطة العامل
وتقسيمه خلدمة االستعمار اجلديد".مشريا
اىل ان "ان هنالك عاملا متطورا ،ولكن غري
متحضر ،يتحدث عن صراع احلضارات ورسالتنا
من خالل هذا اللقاء ان تؤكد (للعامل) على
معنى التحضر واحلضارة مضيفا "ان هذه
الرسالة هي الرسالة اليت استندنا اليها يف
عملنا السياسي يف املراحل الصعبة اليت مررنا
بها وكنت اقول :ال ختافوا النين اعرف ما هو
شعبنا واستنادا اىل معرفيت هذه كنا نأخذ
مواقفنا السياسية".
وكان الفتا تشديد الرئيس االسد":اذا
اردنا ان نستمر بدورنا ورسالتنا احلضارية
وباال تنفصل رسالتنا عن الدور السياسي
جيب ان نكون اقوياء ولكي نكون اقوياء جيب
ان نبادر ونهدم جدار التطرف وان حنمي العامل
كله من التطرف والتعصب "يف هذا التشديد
انتقاد قاس للسياسة االمريكية على خلفية
ان دولة كالواليات املتحدة االمريكية متتلك
ثقال سياسيا وعسكريا واقتصادا جيب ان
تساهم يف توفري عوامل االستقرار يف العامل
ال ان تستخدم نفوذها وقوتها الضاربة لتأجيج
الصراعات واحلروب وتغذية النعرات املذهبية
والطائفية والعرقية وانهاك حقوق االنسان
يف كل مكان ّ
حلت به القوات االمريكية.

ترقبوا حفلة مطرب
املغرتبني بديع مظلوم
يف  29أيار القادم

ترقبوا حفلة
مجعية سيدة زغرتا
يف شهر متوز 2010
تابعوا اعالناتنا
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عيد الفصح اجمليد
بقلم زينون

الفكر املسيحي فكر اشراقي يتجذر يف
ثالثة:
كرس السيد
حيث
ي:
السر
العشاء
يف
-1
ّ
ّ
املسيح جسده ودمه يف ذبيحة حضارية جوهرها
ّ
املتأله يف االخرين .فبدال من ان يذبح
االنسان
االخرون متجيدا الهلة وثنية ،جاء يسوع ليكون
هو الذبيحة ..مكرسًا ،بهذه املناقبية ،خالصا
ابديا لعامل غارق يف النزوات...
 -2يف اجلمعة العظيمة" :اجللجلة" تصري
ومغارة بيت حلم توأمني يف نقطة عبور واحدة.
ففي بيت حلم كان الطفل يسوع ملكا يف
مذود...يسجد امللوك والرعاة له...وعلى
اجللجلة كان السيد املسيح ملكا على صليب،
املتوج
تسجد السماء والظالل واالشجار ملوته
ّ
ً
حربة يف اخلاصرة ..وخ ًال يف الغم ،ومسامري
ترتفع اومسة على جسده الناحل .ويف كال
العبورين نسمع حنيب النساء يف بيت حلم

وحنيب النساء يف القدس ،ويف كال العبورين
االسخريوطي!
نلمح هريودوس ويهوذا
ّ
 -3ويف سبت النور ،فعل القيامة ،القيامة
من املوت ،النه مكتوب ان ابن البشر ميوت
ثم يقوم يف اليوم الثالث .والقيامة يف الفكر
املسيحي هي بداية العهد اجلديد  ...وهي بداية
االشراقة الروحية ...لو مل ميت املسيح ويقم،
البهي...
ملا كان للمسيحية هذا احلضور
ّ
قيامة املسيح فلسفة من نوع اخر انتصرت
فيها القوة الكامنة يف الروح على عامل مل
حتكمه اال الغرائز...
وبعد...ماذا ،حنن املسيحيني ،تعلمنا من
هذه االفكار الثالثة املتجذرة يف ليلة الفصح؟
ما زلنا يف اكثرنا ،ط ّالب مسيحية ،وعملية
الشهادة على الصليب حنتفل بها مرة يف
العام ،دون ان تعين لنا شيئا على امتداد
االيام الباقية!

ال شريط جنسياً لبولوك وزوجها
نفى زوج املمثلة االمريكية ساندرا بولوك،
جيسي جيمس ،الذي انفصلت عنه بعد اتضاح
خيانته هلا مع جمموعة من النساء ،ان يكون
صور شريطًا جنسيًا معها.
ّ
ونقل موقع «بيبول» عن املتحدث باسم
جيمس قوله «ان االدعاءات غري حقيقية
ومفربكة متامًا».
وكانت بولوك نفت االربعاء ما ينشر من
شائعات على االنرتنت عن تصويرها فيلمًا
جنسيًا مع زوجها ،ووجهت بيانًا اىل موقع

«بيبول» جاء فيه« :ال فيلم جنسيًا ،ومل
صور فيلم ،كما لن يصور يومًا أي
يسبق ان
ّ
فيلم».
يشار اىل ان نفي بولوك يأتي ردًا على نشر
تقرير مفاده ان جيمس ،الذي انفصلت عنه
بولوك اثر انكشاف خيانته هلا طوال  5سنوات
من زواجهما مع اربع نساء ،ميلك فيلمًا جنسيًا
وينوي استخدامه ضدها يف قضية الطالق اذا
طرحت.يذكر ان هذا اول بيان تصدره بولوك
منذ غيابها عن االنظار وتركها منزل الزوجية.

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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الطوائف املسيحية حتتفل بعيد قيامة السيد املسيح

*االب اندراوس يلقي عظته*

*الكهنة *

*جانب من املؤمنني *

* اجلوقة *

االحد املاضي احتفلت الطوائف املسيحية يف العامل من
التقوميني الشرقي والغربي معا بعيد قيامة السيد املسيح
حيث اقيمت القداديس واالحتفاالت يف مجيع احناء العامل
املسيحي.
ويف والية فيكتوريا اقيمت االحتفاالت والرتاتيل الدينية يف
كنيسة مار نيقوالوس االرثوذكسية ويف كنيسة القديس
جاورجيوس ويف كنيسة القديس يوسف للملكيني الكاثوليك
وباقي الكنائس املسيحية ويف كنيسة سيدة لبنان ترأس
الذبيحة االهلية قدس االب ادمون اندراوس وعاونه سيادة
املونسنيور جو طقشي واالباء االج ّالء شارل يّ
حت واالن
فارس.
هذا وكان قد سبق يوم االحد قداس ليل السبت،
الساعة الثانية عشرة منتصف الليل والذي حضره
قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون
والنائبان االستاذ نزيه االمسر واالنسة مارلني كريوز
والقنصل الفخري السابق لويس فليفل ورجل االعمال
الكبري احملامي االستاذ فادي الذوقي وحشد كبري من

املؤمنني وقدر عدد املشاركني حوالي اربعة االف شخص.
وبعد االجنيل املقدس القى املونسنيور عظة باللغة االنكليزية
واالب اندراوس بالعربية حتدثا فيهما عن عظمة املناسبة ثم
هنآ اجلميع بهذه املناسبة العظيمة.

على خطى اجنيلينا جولي

هتلر أراد سرقة كفن السيد املسيح

قـــــرر الــنــجــم االســبــانــي "انطونيو بانديراس السري على
ّ
خطى النجمة" اجنيلينا جولي يف ما يتعلق بتكريس وقتها
لألعمال االنسانية ،فقد تقلد اخريًا لقب سفري االمم املتحدة
للنوايا احلسنة بــعــد انــضــمــامــه لربناجمها الــتــنــمــوي ملكا
فحة الفقر الدولي.
ويساهم بانديراس من خالل منصبه يف نشر الوعي
الــــالزم لــتــطــبــيــق األهــــداف التنموية للمنظمة الدولية
للتصدي للفقر واجلوع حول الــعــالــم .وفــي بــيــان صحايف
جيردنا من امكاناتنا كبشر
أصـــــدره ,أعـــــرب :ان الــفــقــر ّ
مـــا يــمــنــعــنــا مـــن ان نــكــون الشخص الذي نريد ،وهلذا
من الضروري تكثيف اجلهود لــمــقــاومــتــه والــتــصــدي
ً
خاصة يف ما لو كانت لدينا املعرفة الــالزمــة بـــاألدوات
لــه،
واملوارد لذلك.
من جهتها ,أشارت رئيسة برنامج األمم املتحدة للتنمية هيلني
كالرك إىل ان اخالص بانديراس يف خدمة القضايا االنسانية
جتعله الشخص املنا سب للقيام باملهمة املطلوبة.

ذكرت صحيفة الـ "دايلي تليغراف" أن كفن السيد املسيح
كان خمبأ سرا يف الدير البندكتيين خالل احلرب العاملية
الثانية ،ألن الفاتيكان خشي من قيام أدولف هتلر بسرقته.
وأوضحت الصحيفة أنه مت نقل الكفن إىل احلرم البندكتيين
يف أفيلينو ،مبنطقة كامبانيا جنوب إيطاليا عام 1939 ،ألن
ّ
املتعلقات املقدسة ،مضيفة
هتلر كان مهووسا بالبحث عن
أن كال من الفاتيكان والعائلة املالكة بإيطاليا ،اللذين كانا
حيتفظان بالكفن ،كانا خيشيان من حماولة القائد النازي
سرقة قماش الكتان الذي حيمل صورة السيد املسيح قبل
قيامته .وكشف األب أندريه كاردين أن نقل الكفن مت
رمسيا حلمايته من قصف حمتمل ملدينة تورينو ،لكن واقع
دب فى النفوس حينما زار هتلر إيطاليا
األمر ،أن اخلوف ّ
العام 1938 ،وقام كبار مساعديه بتوجيه أسئلة غري عادية
وملحة حول الكفن .وقد متت إعادة الكفن مرة أخرى إىل
تورينو العام  1946بناء على أوامر امللك اإليطالي وقتها،
أمربتو الثاني.

رسوم استخدام مرحاض الطائرة

إلفساح مكان لصف جديد من املقاعد ،وترى "ريان إير" أن سياسة
دفع رسوم على استخدام املرحاض على منت الطائرة هلا كثري من
املزايا؛ منها توفري أجواء هادئة للركاب الذين جيلسون على املمر
إذ لن حيدث أن يقف راكب كل دقيقة للذهاب إىل املرحاض
ألن الركاب سيحرصون على استخدام "املراحيض األرضية" قبل
الصعود للطائرة.

فرضت شركة طريان أيرلندية "ريان إير" رسوما على استخدام
مرحاض الطائرة باالضافة اىل شراء الوجبات واملشروبات على منت
رحالتها ،وال تتوقف اإلجراءات عند ذلك بل تعتزم الشركة أيضا
تقليل عدد املراحيض على الطائرة من ثالثة إىل مرحاض واحد
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*جانب من املؤمنني *

إنفلونزا الطائفية
رامي اشراقية

يتكلمون عن الوطن والدولة والعدالة والنظام واحلرية
والدميقراطية والسيــادة واإلستقالل وحيشدون املاليني
يف الساحات ليتظاهروا وينادوا ويعتصموا ...يا من
تنادون بهذه املبادئ السامية هل تفقهون مباذا تنادون؟
هل تطبقون ما تنادون به؟ ملاذا جترون لبنان إىل احلـرب
واملآسي واملرض واجلوع والفقر؟ ماذا فعل لكم؟ ما ذنبه؟
هل جتلسون لربهة وتفكرون مباذا أنتم فاعلون؟
وملاذا؟
مل ُن َدنس أهرامات الفراعنة ومل ُن َدمر جنائن بابل ومل جنعل
مائ ًال ومل نشن حربًا يف تارخينا ..حنن َ
ش ْع ٌب ُم مِ ٌ
برج بيزا ِ
سال
َ
مبنة من هذا أو
ريد العيش بكرامة وليس ِ
وليس جبانًاُ ..ن ُ
"بعلبة إعاشة" من ذاك عند اإلستحقاقات املفصلية...
أما أنتم فلستم أكثر من كاراكوزات هزيلة تؤدي أدوارها
اآلن يف ظل حكومة
يف مسرحية هابطة ورخيصة حنن
َ
يطلقون عليها لقب حكومة "وحدة وطنية" ،حكومة ينتهي
تاريخ صالحيتها عند أول تضارب يف املصاحل "الوطنية
يدعي ّ
كل فريق (أو ما سيتبقى من كل فريق
اخلاصة" كما ّ
تأثرًا باإلنعطافات السياسية واملزاجية واملصلحية لألكثرية
منهم.)..
َ
وهذا الواقع املرير ليس سوى دليل على معاناتنا من َ
شل ٍل
وإداري ومؤسساتي..
حكومي
َ
ّ
حنن أمام أزمة حكم يف لبنان ،أزمة لتغليب املصاحل احلزبية،
الطائفية ...أزمة صراع على َ
صة وعلى الوزارات
ص َخ َ
اخل ْ
"الشركات اخلاصة" "اليت َت ُ
بيض ذهبًا" وليس على منفعة
ب
الصاحل العام ...أزمة أرجو اهلل أن ال تجَ ُ ر الوطن إىل َحْر ٍ
ٍ
وتَؤ ِ
جديد ٍة متحو تضحيات رجال الدولة السابقني ُ
سس
أهلية
َ
لفيدرالية هدفها تقسيم "لبناني" على ملوك الطوائف
احلاضرين ....إنها أزمة إنفلونزا الطائفية...
ٌ
أسرة واحدة كبرية عددنا يفوق  3ال ماليني نسمة يف
حنن
ُ
منزل واحد مساحته  10452كم مربعا (من ضمنها مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا اللبنانية) "شاء من شاء وأبى من أبى" ،حنن
نأم ُل مبستقبل ِ
ريد التغيري...
واع ٍدُ ...ن ُ
شعب نحُِ ب احلياةَ ...
ُن ِ
قات ُل ِدفاعًا عن حريتنا ..نغزو العامل لنرفع اسم لبنان
ً
عاليا ، ،أبناء شهداء اإلستقالل ،أبناء رياض الصلح وعبد
احلميد كرامي ،...حنن أصحاب الكلمة احلرة ،حنن أبناء جربان
خليل جربان ،سعيد عقل ،إبراهيم اليازجي ،سعيد فرحية (أبو
خليل وأبو صياح) ،غسان تويين والشهيد جربان تويين...
نهايتها هي بدايتنا ..مسرحية قد يسميها البعض "مشروع
ولكن يف احلقيقة أنتم لستم سوى
وطن" أو "بناء الدولة"
ّ
أداة شطرنج يف يد كارتالت من املهووسني واملصابني
جبنــون العظمة وحب االستئثار بالسلطة "مغتصيب األراضي
وأصحاب املال ُ
املَلوث بدماء األبرياء ومنتجي النفط النائمني
يف العســل ومنتجي الغاز امللتصقني بكرسي احلكم "ترددون
كلماتهم كببغاء أفريقي مصاب بإنفلونزا الطيور ويشارف
على املوت..
ض ِح ُك ُ
ولكن ُ
امل ْ
املْبكي واملثري للسخرية أننا ال نتعلم من
َ
ددَ ،ن ْس َتْن ِكُر ،نحُ ْ ِر ُق
ظاهُرَ ،نْرف ُع شعاراتُ ،ن َن ُ
خطاياناَ ...ن َت َ
الدواليبَ ،ن ْق َط ُع الطرقاتُ ،ن ِ
دون جدوى
ولكن
قاط ُع... ،
َ
ّ
 ...تأتي اإلنتخابات ويبقى امللك مرتبعًا على عرشه ومن
بعده ابنه العتيد ثم حفيده اجمليد اخل...
لبناني حتى أصبح
لقد غرسوا داء الطائفية يف نفس ُكل
ّ
لبنان ِ
قال َب حلوى ِل ُكل طائفة قطعة يأخذها حسب سالحه،
ماله ،مذهبه ... ،ال تستغرب فهذه هي معايري احلكم يف
"لبناني".
ٌ
ٌ
مريض أنهكته احلروب والديون والفساد
رجل
"لبناني"
واإلختالس ،له إخوة (من غري أمه) يف املنزل اجملاور وعرب
َ
ــه كي
البحار والصحاري يطمعون به ...ينتظرون
سقوط ُ
ُ
حيكموه أو حتى َيِرثوه ..إنها مأساة وطن رؤساؤ ُه من أصحاب
املليارات غارقون يف إدارة أعماهلم اخلاصة (املشبوهة) عرب
الوزارات ،وطاحمون لزيادتها من عرق الشعب الفقري،
ُ
الدماغي والفقر واجلوع
يعانون من املوت
أبناؤ ُه فهم
أما
َ
ّ
ومصابون بإنفلونزا الطائفية...
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كتابات

الرجال العوانس :الوجه اآلخر ألزمة الذكورة؟

«تأخر سن الزواج» يف لبنان مل يعد حكرًا على املرأة
َ
الرجال أيضًا ،ويعد ذلك نتيجة طبيعية
وحدها ،بل طال
للعديد من التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت طرأت
على حياتهم ،ولعل أهمها «حترر املرأة»!
اجلواب املضمر األول حني تسأل الرجال العازبني ،مِ َ
ل
مل تتزوجوا حتى اليوم ،هو أنهم «صاغ سليم» من
جهة ،و«حمطمو قلوب النساء» بكل ما للكلمة من
معنى ،ومجيعهن ،أي النساء ،يتسابقن لنيل رضى
«شيخ الشباب» ولو كان يطرق باب الكهولة أو حتى
الشيخوخة .هذا أكثر ما يلفت االنتباه يف كالم «الرجل
العانس» ،إصراره الدائم على إقناع اآلخر بسالمة ميوله،
من خالل التأكيد على كثرة مغامراته العاطفية وسخونة
حياته اجلنسية واستعراض مواصفات عشيقاته اخلارقة.
وفيما تكون إجابة النساء غالبًا ،لدى سؤاهلن عن سبب
تأخر زواجهن من نوع أنهن مل يعثرن على توأم الروح أو
الرجل املناسب ،يعيش أغلب الذكور هذا السؤال وكأنه
اتهام مباشر هلم بالعجز ،أو يف أبسط األحوال بأنه غري
مرغوب به يف أوساط «اجلنس اللطيف» .وكلما حاول
السائل أخذ النقاش إىل مكان آخر ،يعود به إىل النقطة
نفسها ليتأكد من أنه استأصل أية شكوك قد تكون بقيت
رجال
يف خاطره ،مشددًا على أنه «كامل
مكمل»« .أنا ّ
ّ
ما يف شي بعيبين» يقوهلا أحدهم ،معتربًا أنه لو أصبح
يف التسعني من عمره ،فستبقى فرص الزواج كثرية
أمامه ،ولو أراد ذلك حا ً
ال لتمكن منه بإشارة من يده
فقط! وقد ال يكون هذا الكالم بعيدًا جدًا عن احلقيقة .فال
شك بأن ميزان العرض والطلب بني اجلنسني خمتل يف
لبنان لعوامل شتى.
فالتغري يف مكانة املرأة ودورها بفعل النضال النسوي،
قادها إىل مزامحة الرجل على معظم ميادين تفوقه،
برغم مثابرتها على التقيد بالنموذج األنثوي املرغوب به
اجتماعيًا .ويف ظل هذا التبدل يف أحوال النساء كان ال
بد هلوية الرجال الذكرية ونظرتهم لشريكاتهم وحلياتهم
عمومًا أن تتبدل أيضًا.
املوقع اجلديد الذي احتلته املرأة نسف دور الرجل التقليدي.
ومبا أن الرجل مل يعد املعيل الوحيد لألسرة ،ومبا أن
الشعور باالستقاللية عند املرأة تطور ،ومل يعدن يشبهن
يتحسر عليهن معظم الرجال
«نساء باب احلارة» اللواتي
ّ
اليوم ،فبات باستطاعتها تأمني معظم احتياجاتهن بدونه،
مبا يف ذلك اإلجناب ،فقد انعكست هذه االضطرابات على
الرجال ،فدخلوا يف صراع جدي ،مع أنفسهم ومع اآلخرين،
متلمسني ما قد تكون هويتهم الذكورية اجلديدة.
هذه األسئلة كلها ال شك تؤخر سن الزواج .أضف إىل
ذلك الضائقة االقتصادية وانتشار البطالة ،املواصفات
التعجيزية للمرأة اليت سريتبطون بها ،وطبيعة التجارب
اليت خيوضها الشاب ،واليت قد تفقده ،نظرًا لتنازعه بني
تقليديته ومتطلبات العصر ،الثقة بالطرف اآلخر ،فض ًال
عن اهلجرة اليت ّ
ولدت تفاوتًا دميوغرافيًا خطريًا وصل إىل
نسبة رجل إىل مخس نساء ،كل هذه العوامل ساهمت
أساسًا يف ارتفاع سن زواج الرجال يف لبنان.
ورمبا األهم من كل ذلك هو ذلك اإلمجاع بني الباحثني
على أن املرأة املتحررة ّ
ولدت خوفًا منها عند الرجل وعدم
ً
ً
فهم :فهي برأيه تغريت كثريا ،وأمست متطلبة جدا وأبعد
ما يكون ،بالطبع ،عن شخصية «زوجة سي السيد»،
اليت حيلم بها الكثريون سرًا.
ترفع الستارة :يظهر سامل ( 43عامًا ــــ حماسب) جيلس
بثيابه املهندمة ونظرته الثاقبة ،يراقب كل ما حوله،
حيرص على اإلحياء بالثقة واهليبة .عندما ُيسأل عن سبب
عدم زواجه حتى اآلن ،يلتفت بهدوء جميبًا« :ليش بدي
إتزوج؟» .لقد نشأ يف منزل ّ
ميثل الرجل عموده الفقري،
فهو اآلمر الناهي وفلك العائلة كلها يدور حوله.
بيي القصة كلها .إمي كانت تقول إنه تاج راسها
«كان ّ
وإننا بدونه ما منسوى شي» .يتنهد سامل كمن حين إىل
زمن مجيل قائ ًال بكل جدية« :مل يعد هناك من ترضى
مبثل هذه احلياة! فمعظم النساء اللواتي فكرت باالرتباط
بهن ،متعلمات ومستقالت» يقول ،مضيفًا بأسى أنه
ال ميكنه أن يطلب من أي منهن أن تتخلى عن عملها،
ليس ملقاومة منها للقيام بدور ربة املنزل فقط ،بل ألنه
يؤمن هلا مستوى معيشيًا الئقًا
ببساطة ال يستطيع أن
ّ
مبفرده .يغريك سؤالهَ :
مل ال تتزوج إذًا من غري متعلمة؟
جييب فورًا« :مستحيل! املتعلمة بتفهم عليك وبتفهم
عليها ،كيف بدي اتواصل معها إذا جاهلة؟».
كان عماد ( 51عامًا ــــ مهندس) يستمع بأناة .حاملا تستدير
حنوه ،حتى ينتفض كمن كان ينتظر بصرب أن يدلي برأيه.

«فالبامشهندس» عاش قصة حب
خيالية ،وبعد أربع سنوات قررت
حبيبته احملامية أن تنتسب جلمعية
معنية بالدفاع عن حقوق املرأة
وغرقت يف التحركات املطلبية ،إىل
أن سألته ذات مرة إذا كان مستعدًا
«التقليدية»،
األدوار
لتبادل
أي أن يبقى يف املنزل وخترج هي
للعمل! يعرتف بأنه أحبها كثريًا لكنه
ببساطة يعترب أن مثل هذه التضحيات
من املفرتض أن تقوم بها النساء.
يقول وهو يلوي فمه ساخرًا «مش
راكبة ،رجال وأضرب وأطرح ،واقعد
بالبيت؟ مش راكبة».
يقاطع راجي ( 33عامًا ــــ صاحب
مطعم) احلديث بشيء من الدهشة
«أنا رجل ناجح من دون شك ،لكنين
ألغيت فكرة الزواج من بالي متامًا»
يقول مضيفًا بثقة« :مل ولن أندم على ذلك يومًا!».
هكذا ال يرتدد راجي بالتأكيد أنه يفضل أن يعيش
طيارًا» بد ً
ال من أن يكون «زوج الست»،
«عصفورًا ّ
كما أنه جيد أن فكرة ختلي النساء عن حياتهن العملية يف
سبيل االرتباط فقط بات صعبًا جدًا ،يف ظل الثورة اليت
يقدنها لتحصيل حقوقهن« .مني الرجال ومني املرا؟
يعين معليش صار بدنا مني يطالبلنا حبقوقنا!» ،قرار
راجي نهائي إىل أن يلمس أن شيئًا تغيرّ أو على األقل
يتقبل املسألة.
أما كريم ( 38عامًا ــــ أستاذ) فحكاية خمتلفة ،ففي
ظل هذه التحوالت يف أدوار املرأة والرجل االجتماعية،
استهوته فكرة تبادل األدوار ،مبا أن شريكته قادرة
فلم ال يأخذ دورها يف املنزل كام ًال
على اإلنتاج مبفردها
َ
فلم ال ندير دفة
املواقع
من
العديد
«النساء صادرن
َ
املنزل عنهن؟ ميكن ننجح» إال أن األمر مل يرق خلطيبته،
فانفصال وهو حتى اآلن مل جيد من ختوض معه هذه
التجربة.
مل تعد الوالدة كذكور كافية للرجال ليكتسبوا صفة
الرجولة وممارسة سلطتهم ،فهم جمربون على التعامل
يتحول باستمرار
مع جمتمع
بتحول قيم الذكورة واألنوثة.
ّ
ّ
طبعًا ،هناك مقاومة .فالعديد من الرجال ما زالوا
متمسكني بأدوارهم التقليدية ،إال أن األغلبية أيقنت
أن الذكورة مل تعد جمرد مفهوم معاكس لألنوثة .هذه
التطورات العميقة ما زالت مظاهرها على السطح مبعظمها.
فالتغيرّ الذي شهده اجملتمع كان سريعًا جدًا ،مل تستوعبه
أجيال من الذكور مل تكن تستشعر أص ًال بأي حاجة للتغيري
يف جمتمعات أرسيت قيمها على قياسهم .لكنهم اآلن
استحقوها ،كما يقال .حال اإلرباك الشديد يف العالقة
بني النساء والرجال تشري إىل ذلك.
فقد رسخ عرب آالف السنني يف ذهن الرجل أنه صاحب
السلطة .سلطة لن يتخلى عنها بهذه السهولة ،العتقاده
أنه بذلك يكون قد ختلى عن رجولته ملصلحة املرأة .مغف ًال
أن إعادة صياغة األدوار أصبح ضروريًا ،يف عامل لن
ينتظرهم بل عليهم اللحاق بركبه.

األزمة باألرقام

جتمع العديد من اإلحصاءات على أن معدل سن زواج الرجال
يف لبنان هو  31عامًا .وقد أجرت وزارة الشؤون االجتماعية
اللبنانية بالتعاون مع إدراة اإلحصاء املركزي ومنظمة العمل
الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،دراسة عام 2007
بعنوان :الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر ،تضمنت
يف الفصل األول منها تشرحيًا للواقع الدميوغرايف اللبناني،
ً
مفصلة معدالت العزوبية لدى الذكور حبسب الفئة العمرية
اجلغرافية .وقد الحظت الدراسة أن نسبة العزوبية
واملنطقة
ّ
لدى الذكور يف الفئة العمرية ما بني  30و 34عامًا تقدر
بـ .%46.5وتتباين هذه النسبة حبسب املناطق اجلغرافية،
حيث تسجل أعلى مستوياتها يف حمافظة البقاع ()%61.3
وأدناها يف األقضية اجلنوبية األكثر تضررًا من حرب متوز
( ،)%34.1وتتفاوت يف باقي احملافظات مسجلة %40.1
يف حمافظة بريوت ،و %44.8يف حمافظة جبل لبنان ما عدا
الضاحية اجلنوبية لبريوت ( ،)%36.1و %55.7يف حمافظة
لبنان الشمالي ،أما يف األقضية األقل تضررًا يف اجلنوب
فتسجل .%51.8

نشاط ثقايف الفت يف نيسان
بقلم سركيس كرم

يطل شهر نيسان هذه السنة حام ًال معه عدة مناسبات ثقافية
حيوية واصدارات ذات نكهة متنوعة تنضم اىل ما سبقها من
قيمة ومتعددة ،وتضاف
اصدارات ادبية وشعرية وفكرية ووطنية ّ
اىل النشاطات الرتبوية املتواصلة من مسرحيات وندوات تقيمها
املدارس اللبنانية العربية املسيحية واالسالمية يف سيدني بصورة
منتظمة طوال السنة الدراسية ،واىل حماضرات تنظمها مؤسسات
دينية كتلك اليت أقامتها يف الشهر الفائت رعية كنيسة مار يوسف
مببادرة من حضرة املونسنيور عمانوئيل صقر عن تاريخ املوارنة
وحاضر فيها األديب انطوان قزي ،واىل مناسبات وطنية ذات
الطابع اجلامع مثل االحتفال بعيد البشارة الذي أقامته جلنة املتابعة
برعاية وأشراف وضيافة سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري
نعوم.
وتضاف هذه احلركة كذلك اىل النشاطات الثقافية والرتبوية
والوطنية والفكرية الرائدة اليت يقيمها وحيضرها ويرعاها يف
كانربا وسائر الواليات االسرتالية سعادة سفري اجلمهورية العربية
السورية االستاذ متام سليمان ،واىل املناسبات الوطنية واالجتماعية
اليت يرعاها سعادة السفري اللبناني االستاذ جان دانيال ،واىل
الندوات واحملاضرات واللقاءات اليت تنظمها املؤسسات واجلمعيات
والروابط واجملالس واهليئات اللبنانية والعربية ،واىل املساهمات
االدبية لسعادة القنصل اللبناني االستاذ ماهر اخلري ،واىل اجلهد
االعالمي البارز الذي تبذله دومًا املؤسسات االعالمية العربية من
وتضوي عليه ،فض ًال
وتثمن االنتاج الثقايف
صحف واذاعات تدعم
ّ
ّ
عن دور هذه املؤسسات الطليعي يف إغناء اجملال الوطين والفكري
واالجتماعي عرب افتتاحيات ومقاالت وحتقيقات ومقابالت وتغطيات
قيمة تتطرق اىل خمتلف املواضيع اليت تهم اجلالية وتساهم يف
تقدمها.
ُ
وتستهل سلسلة مناسبات نيسان الثقافية مساء اجلمعة يف التاسع
منه حبفل توقيع ديوان شعري باللغة االنكليزية عن لبنان وحمبته :
“.From the Outside Looking In” by Suzanne Maraea
ومساء هذا االحد الواقع فيه  11نيسان ُأطلق كتابي اجلديد
«جتربيت مع التيار -لبنانية لبنان» حبضور كل الذين سأتشرف
بوجودهم وأعتربهم اصحاب الدعوة واصحاب الكلمة الفصل يف
تقييم الكتاب.
ويف الثامن عشر من نيسان وكعادتها كل سنة تقيم رابطة احياء
الرتاث العربي حفل توزيع جائزة جربان االدبية على مستحقيها هلذا
العام الدكتور جورج تارك واالديبة إميان رميان والربوفسور كمال
عالمة .وقد حرصت الرابطة منذ تأسيسها على تكريم خنبة من
االدباء يف عامل االنتشار والعامل العربي.
ومساء األثنني الواقع فيه  26نيسان وبرعاية وحضور سعادة
القنصل العام االستاذ روبري نعوم يطلق الشاعر فؤاد نعمان
اخلوري ديوانه اجلديد «مسبحة أمي» ليعود هذا األديب املتألق
إلينا بعد غيبة و هو الذي عهدناه يف طليعة امللتزمني بقضايا
االنسان احملقة .فؤاد ..القصيده اليت ختتصر املسافات وجتعلنا
نشعر بنسمات جبالنا ..ونتنشق عطر خبورها.
ويأتي نيسان هذه السنة ليشري جمددًا اىل ان النشاط الثقايف
اللبناني والعربي يف اوسرتاليا يف تقدم مستمر رغم الكثري من
العوائق ،وليؤكد مرة اخرى ان بعد املسافات اجلغرافية الفاصلة
ما بني اوطاننا األم ووطنا اوسرتاليا ما برحت تتقلص بفضل
الكلمة احلرة النابعة من « الوجوه املشرقة» ومن «الفؤاد»
ومن «الرتاث» ومن «التجربة» ومن االميان بالقيم وحبقوق
االنسان وال سيما حقه يف حرية الرأي والتعبري.
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متفرقات

هكذا ُيهان املسافرون يف رحالت «الدرجة األوىل»!

كــثــيــرًا مــا مسعنا عن املشكالت اليت يعاني مــنــهــا
عـــــدد كــبــيــر مــن الــشــركــات الــســيــاحــيــة ،فــتــضــيــع
الــــوعــــود فــي متاهات الالتنظيم ،وتغرق الرفاهية املفرتضة،
يف وحـــول "الــكــســب" الــذي تقنصه الــشــركــات على
حـــســـاب راحـــــة وكـــرامـــة املسافرين.
وعلى سبيل املثال ال احلصر ،نعرض لتفاصيل رحــلــة الــى
جــنــوب تركيا اقامتها احــدى شركات السياحة والسفر اليت
تدعي ان رحالتها " First C" l a s sلــيــظــهــر بعد الــتــجــربــة
"انــهــا شركة ينقصها وفــريــق عملها االحرتاف اىل حد
مهني لــلــمــســافــريــن" وفــــق ما أخربنا احــد املشاركني يف
الرحلة.
كــــان مـــن الـــمـــقـــرر ان تــبــدأ الرحلة مــن انطاكيا فكبادوكيا
لتختتم فــي مــرســيــن ،عــلــى ان يــبــات الــمــســافــرون ليلة
فــي كل مدينة كسبًا للوقت وليتمكنوا مــن التعرف جــيــدًا
الــى املعامل اليت متيز كل مدينة" ،غري ان املشكالت بدأت
منذ ما قبل الرحلة ،فابلغ املشرتكون بتعديل الربنامج فطارت
ليلة انطاكيا من الربنامج واستبدلت مبرسني ،اي كان على
املسافرين ان يرتكوا مرسني اىل كبادوكيا يف اليوم الثاني
ليعودوا اليها جمددًا ما يتطلب  8ساعات كاملة على الطريق!
وفــي اليوم التالي سيسافرون من جديد اىل انطاكيا لتكون
رحلتهم  5ساعات بدل ان تكون ساعتني فقط "! وفق ما
يروي املسافر.
وافق املسافرون على التعديل الـــطـــارئ فـــي االوقــــــات
الــقــاتــلــة مستسلمني امام انعدام اخليارات مــع عــدم توفر
االمــاكــن الشاغرة يف الشركات االخــرى ال سيما ان الرحلة
تزامنت مع عطلة الفصح اجمليد .ورغم ذلك املشكالت مل تعرف
حدًا.
يتابع املسافر  20 " :ساعة كاملة تطلبت الــرحــلــة مــن
بــيــروت الــى مرسني ،بعد ان قرر املسؤول يف الشركة ان
يسلك طريق اهلرمل بدل طريق طرابلس ،وفور الوصول اىل
مرسني اكتشف املسافرون ان الشركة مل تؤكد بعد حجوزات
الغرف هلم ،فاضطروا لالنتظار ساعة كاملة ليتمكنوا من
احلصول على غــرف ،وان كــان احلظ رحم الشركة بوجود اماكن
شاغرة يف الــفــنــدق ،فهذا األمــر لــم حيصل فــي الــيــوم
التالي الــذي كــان من املفرتض ان ينزل فيه املسافرون
فــي احــد الــفــنــادق الــذي ال يبعد اكثر من مئات األمتار
عن االماكن السياحية يف كبادوكيا ،غري ان الشركة مل تقم
باحلجز املطلوب ،بل قامت بنقلهم اىل فندق آخر غري جمهز وغري
الئق باملسافرين إذ متأله احلشرات وتفوح من غرفه الروائح
الكريهة ،ويبعد ساعتني كاملتني عــن املدينة ،ناهيك عن ان
ال الدليل وال السائق كانا يعرفان عنوان الفندق املستحدث،
فضاعت ساعات طويلة على الطريق بعدما ضلها السائق اكثر
من مرة!
وألن الربنامج يف كبادوكيا يتضمن سهرة فولكاورية قال
عنها دليل الرحلة "ان من ال يشارك فيها مل ير شيئا من
تركيا" ،فتلك السهرة ضاعت على املسافرين اذ بلغوا الفندق
البعيد قبل وقت قليل من بدء األمسية وكان من املستحيل ان
يستطيعوا االلتحاق بها "!
"ســـوء التنظيم لــم ينحصر بتلك األخطاء اجلسيمة" يتابع" ،بل
مثة مشكالت شكلت اهانات وقلة احرتام للمسافرين ،فاضطروا
يف طريق العودة اىل لبنان اىل تبديل البوملان مرتني ،لينقلوا
بأنفسهم حقائبهم وامتعتهم من بوملان اىل آخر ،اىل آخر ،علمًا
ان البوملانات كانت رديئة احلال وضــيــقــة ،عــلــى عــكــس
مــا تشري الــورقــة املسجلة على الربنامج.
وآخر التبديالت كان على احلدود مع لبنان وترك املسافرون
بال اي عميل من الشركة يتابع اوراقهم واحــوالــهــم .وهــذا
اإلهــمــال رافــق املسافرين منذ انطالق البوملان من تركيا،
فرتك الدليل جوازات سفر املسافرين مــع السلطات الرتكية
بال متابعة ،فتطوع احد املسافرين ليتابع بنفسه مجيع املعامالت
فغدا كأنه هو املسؤول عن الرحلة وتنظيمها".
ومــن األخــطــاء املهينة ايضًا ان "عـــمـــدت الــشــركــة الـــى
انـــزال الــمــســافــريــن فــي مــطــاعــم ومــقــاه رديئة للغاية،
وتنقصها النظافة علمًا ان االســتــراحــات وامكنتها تفرض على
املسافرين" ،فعلى ما يبدو ان الشركة تستفيد من املطاعم
واملقاهي اليت تؤخذ االسرتاحة لديها ،اما االسعار اليت يدفعها
املسافرون مثنًا للوجبة فتختلف كثريًا عما هو مدون يف الئحة
الطعام ،ما دفع املسافرين اىل التساؤل عن السبب الذي
يدفع تلك الشركة وغريها من التعامل مع تلك احملالت دون
غريها "! .
اما بالنسبة اىل الدليل
فحدث وال حرج ،يقول املسافر" ،فقد
ّ
بدأت الرحلة مع دليل تنقصه الكثري من املعلومات ،وبالكاد
يعرف األماكن اليت جيتازها البوملان ،ويبدو عــاجــزًا عــن

االجــابــة عــن اي ســؤال قد يطرحه املسافرون فض ًال عن
جهله بالطرقات ،ويف اليوم الثالث استبدل الدليل بشقيقه
الذي تبدو معلوماته افضل بكثري من شقيقه رغم انها حتوي
مغالطات تارخيية عدة" ،غري ان الدليل اجلديد (وهو املمثل
الوحيد للشركة) تصرف مع األخطاء اليت حصلت "بكثري من

الالمسؤولية فكان يعرف متامًا كيف حيبط املسافرين فيخربهم
بــأن خيارهم خاطئ باجمليء اىل جنوب تركيا" ألنها منطقة ال
حتوي اي شيء مهم يستحق الزيارة! "اي بدا وكأنه خيربهم" :
ال تؤاخذونا ،لكنكم "اكلتوا الضرب" معنا!
هــذا نــمــوذج بسيط عــن رحلة تقوم بها شركة (نرفض الكشف
عــن امسها) وتــدعــي ان رحالتها  first "" classفتظهر اهما ً
ال وال
مسؤولية وعــدم احــتــرام للربنامج وللمسافرين الذي يذهبون
معها ،وفـــق مــا يــؤكــد الــمــشــاركــون يف تلك الــرحــالت،
فتستحيل الرحلة املفرتضة ،اىل رحالت فوضوية غري منظمة
يقضي املسافرون فيها معظم اوقاتهم على الطرقات ،او
ينقلون حقائبهم.
وفــي ظل تلك الفوضى ،يبقى السؤال عن دور وزارة السياحة
اليت عليها ان تضع معايري حمددة ملنح تلك الشركات رخصة
مزاولة املهنة ،ولكي ال يقع املسافرون ضحية شركات السياحة
غري احملرتفة.

نشاطات فرقة ارز لبنان الفلكلورية..

*فرقة ارز لبنان*

*وصلة دبكة*

*رقصة غري شكل*

*مشاركة يف الرقص*

تتابع الفرقة نشاطها الرتاثي يف اسرتاليا وتشارك يف مجيع
املناسبات اخلاصة والعامة يف مجيع احناء والية نيو ساوث
ويلز وحتى يف الواليات االخرى من واليات اسرتاليا البعيدة
والقريبة.
االحد  2010-3-14وبدعوة من بلدية ايستوود شاركت الفرقة
يف املهرجان السنوي الذي اقيم يف حديقة املنطقة وحبضور
مجهور كبري قدمت الفرقة وصلتها الفلكلورية اللبنانية شارك
يف بعضها اجلمهور الذي كان حاضرا.
االحد  2010-3-21وبدعوة من جلنة مهرجان منطقة مرييالندز
شاركت الفرقة يف املهرجان السنوي الذي يقام عادة يف
حديقة مرييالندز اجلميلة امام مجهور متنوع من مجيع اجلاليات
االثنية واالسرتالية قدمت الفرقة وصالت من الرتاث والفلكلور
اللبناني قبل تقديم الفرقة وصلتها اعتلى رئيس بلدية
نوه فيها بنشاط الفرقة املستمر
مرييالندز املنصة والقى كلمة ّ
منذ  33سنة يف منطقة مرييالندز ومجيع املناطق االسرتالية
داعما الفرقة يف مسريتها الفلكلورية.
ال تنسوا موعدكم مع الفرقة ونشاطها املستمر ومنها رحلة
اىل مناطق النبيذ يف هانرتز فالي والباربكيو السنوي للفرقة
والرحلة البحرية اليت تنظمها الفرقة.
الفرقة حباجة لصبايا وشباب يقدمون الرتاث والفلكلور اللبنانيني
ولكي حنافظ على هذا الرتاث اتصلوا مبدرب الفرقة على الرقم
0414750013
التمارين حتصل مساء كل اربعاء من الساعة الثامنة ولغاية

*الكل عالدبكة*

الساعة العاشرة ليال يف غرانفيل تاون هول على العنوان
التالي:
Granville Town Hall. 10 Carlton St Granville
ايلي عاقوري
شكرا.........
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احلمل ( 21آذار –  20نيسان) :ال تتعلم من أخطاء حمتومة ترتكبها
يف حياتك اليومية وحتافظ على براءة وصفاء يف التفكري وال تعرف
راحة وال تفهم معنى الكسل ،وتريد أن تعيش حبرية وجنون.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تتعامل مع نفسك كأنك اكثر ضعفا
مما أنت عليه يف الواقع وال تقدر مواهبك وال تواجه شريكك اذا ما
شعرت باضطهاد يف العالقة العاطفية ،بل تتجاهل حقوقك.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تسهل عليك خيانة الشريك النك
تتعامل مع مبدأ مغازلة اجلنس اآلخر كأنه تفصيل يومي طبيعي،
لكنك يف املقابل ال تتحمل فكرة خيانة شريكك لك.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):عصبيتك وعدم قدرتك على
التحكم يف مزاجيتك وكلماتك غري املدروسة من التفاصيل اليت
جتعلك ختسر الكثري يف العالقة العاطفية ،وتدفع شريكك اىل
هجرك احيانا.

االسد ( 21متوز 21 -آب):حترتم شريكك وتقدره لكنك تعشق
نفسك يف املرتبة االوىل وتضع نفسك يف املرتبة االوىل ،وتقوم
بكل ما يسعدك وترى يف حب الذات افضل طريقة الجناح العالقة
العاطفية.
العذراء ( 22آب  22أيلول):تثق بنفسك وتعرف جيدا أن تفرض
احرتامك على اآلخر فال يستطيع ان خيرجك او يتخطى حدوده معك،
ويشعر بأن عليه أن يقدم اليك الكثري لتعامله جيدا.
امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تنظم حياتك جيدا وتعطي كل شيء
حقه فال تغيب عن نشاط اجتماعي وال تقصر يف واجباتك حيال
الشريك ،وتطلب من اآلخر ان حيافظ على اجيابيته.
العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2على رغم هدوء ظاهري تطل من خالله
امام اآلخرين ،يصعب العيش اىل جانبك النك تتوتر التفه االسباب
وختطط لالنتقام وان كنت تعرف سلفا ان اخلطأ تافه.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1ال تتحمل برودة الشريك وصمته
وختشى اجللوس اىل جانبه مدة طويلة اذا كان غاضبا منك ،وتتوقع
انت حل كل مشكلة تواجهكما حلظة وقوعها وال تؤجل.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2متلك مواهب فنية متعددة وتقدر ان
تنظم وقتك وأن تفيد من كل حلظة فال تضيع وقتًا وال تسرتسل يف
احالم تعرف سلفًا انها لن تتحول حقيقة ،وال تعيش يف االوهام.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):متيل اىل التصرف بأنانية يف حياتك
العاطفية فال تفكر أبعد من مصلحتك وال تتفاعل كثريا مع احاسيس
الشريك املتقلبة ،بل تريد ان يهتم بأموره واال يتكل عليك.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):النك تتعامل مع احلياة وكأنها
سوداوية ومأسوية ،وألنك ال تعرف سعادة وال تقدر على اهلدوء
الداخلي ،غالبًا ما تعلن ثورة على الواقع وتتصرف كأنه امجل من
خيالك.
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Hariri: Municipal elections will be held on time

Prime Minister Saad
Hariri
stressed
Wednesday that the
municipal polls would
be held within the
legal deadline in May
2010 based on the
current law since time
constraints did not
allow for the adoption
of the electoral
reforms.
“I cannot be clearer
than this so be ready
to cast your ballots as
everyone should be
sure from this moment
on that the elections
will take place on time,”
Hariri said, speaking
during the launch of
“Beit Beirut” project,
a museum in the
Beirut neighborhood
of
Sodeco
to
commemorate
Lebanon’s 197590Civil War. The museum
will be located inside
a historical building,
which was shelled
during the conflict.
The project was
launched by Beirut
municipality
in
cooperation with the
Paris municipality.

“You said that you are
at equal distance to all
Lebanese parties but
not neutral; similarly
when I was nominated
premier I expressed
my wish to be the
prime minister of all
Lebanon and unite its
people,” Hariri said,
addressing the mayor
of Paris who attended
the ceremony at the
Grand Serail.
Hariri also praised
French support for
Lebanon at times of
crisis while highlighting
French-Lebanese ties
of friendship.
“I do not support one
Lebanese faction over
another but I am not

neutral when it comes
to Lebanon’s right to
determine its fate,
freedom, sovereignty
and friendship with
its neighbors,” Paris
Mayor
Bertrand
Delanoe said.
“I believe there are
no torn people in the
region more than the
Palestinians who lost
their rights and are
entitled to a state like
others but this does not
mean my rejection of
Israel’s right to exist,”
he added.

pressure, two months
after Hariri’s father
was killed in a massive
bomb blast on the
Beirut seafront.

Tehran denies.

Hariri,
who
is
preparing to visit Syria
for a second time
since taking office
in November, also
On another note, Hariri said closer ties with
said in an interview Damascus were key
published Wednesday
that the conflict
between Israel and the
years after Syrian
Palestinians is “much Five
troops withdrew from
more explosive” than their country, Lebanese
the Iranian nuclear leaders who were once
crisis.
Damascus’ staunchest

A UN commission of
inquiry initially said it
had found evidence to
implicate Syrian and
Lebanese intelligence
services
in
the
bombing that killed 22
to counter an “Israeli people, but there are no
threat.”
suspects in custody.
Damascus has denied
Syria was the dominant any involvement.
force in Lebanon for
nearly three decades “Stronger ties with
until April 2005 when Syria mean there is
it pulled out its troops a more firm position
under international toward Israel,” Hariri

said.
He also accused
the media of underreporting
Israeli
“atrocities” toward the
Palestinians.
While
pedophile
priests in the Roman
Catholic Church were
given
“extensive
media coverage” amid
“attacks against the
Vatican,” “atrocities
committed by Israel
against Palestinians”
go
practically
unreported,
said
Hariri, who is a Sunni
Muslim. For Israel “war
is always an option,”
he added.

Scramble to Assad shows Syria beat US in battle for Lebanon

The Middle East
conflict “is much more
explosive, brimming
over with ‘uranium and
extremism,’ than any
other regional issue,”
he told the Spanish
newspaper El Mundo,
without elaborating.
Hariri, who is expected
to pay a two-day visit
to Madrid Thursday,
said Lebanon was
in favor of a “Middle
East without nuclear
weapons” which he
said “includes Israel”
and not only Iran.
Israel
has
never
publicly
acknowledged it has
nuclear
weapons
and has maintained
a policy of deliberate
ambiguity since it
inaugurated its Dimona
nuclear reactor in
the Negev desert in
1965. It shares the US
conviction that Iran,
its arch-foe, is seeking
to obtain nuclear
weapons, a claim

critics are scrambling to
heal rifts as Syria breaks
out of isolation, analysts
say.
With nations like the
United States and France
warming up to Damascus,
the Lebanese leaders
are rekindling ties with
Syrian President Bashar
Assad, whom they initially
blamed for the 2005
murder of former Prime
Minister Rafik Hariri.
“The Lebanese went too
far in their hostility toward
Damascus and have
realized the international
community has since let
them down,” said Fadia
Kiwan, head of political
science at the Lebanese
capital’s Saint Joseph
University.
“The Lebanese are
confused,” Kiwan told
AFP.
“Countries like the United
States, which mobilized
them against Syria in the
days of former President
George W. Bush, changed
course after the election
of President Barack
Obama,” Kiwan said.
Prime Minister Saad
Hariri, son of slain former
Premier Rafik Hariri, is
readying for his second
visit to Syria since taking
office in November. He
had initially accused

Assad of ordering the
February 14, 2005, Beirut
bombing that killed his
father.
Once Lebanon’s main
powerbroker, Syria has
consistently
denied
involvement in the murder
but pulled its troops out
of Lebanon in April 2005,
ending 29 years of military
and political dominance
over its smaller neighbor.
French
President
Nicolas Sarkozy made
a breakthrough with his
2008 visit to Damascus,
the first such diplomatic
trip by a Western head
of state since Hariri’s
assassination.
US officials have also
increased their stops in
Syria, and Washington
recently
announced
it is planning to send
its first ambassador to
Damascus since 2005.
Influential Druze leader
Walid Jumblatt, formerly
one of Lebanon’s most
outspoken critics of Syria,
last week visited Assad
in Damascus for the first
time in years, saying the
past was “over.”
Jumblatt had previously
accused Syria of the
Hariri murder, branding
Assad “the dictator of
Damascus … a savage …
an Israeli product, a liar …
and a criminal.”
He had also blamed Syria
for the 1977 assassination
of his father Kamal
Jumblatt, but last month

said his attack on Assad
was “unworthy and
unusual, unsuited to the
ethics of politics even
during a quarrel.”
Jumblatt began to show
signs of an about-face
after last June’s general
election, when he defected
from the parliamentary
majority led by Hariri to
reconcile with the rival
Hizbullah camp.
Tensions between the two
camps led to week-long
battles in May of 2008
that left more than 100
people dead and brought
the country to the brink of
civil war.
However, as regional
and international politics
shift, leaders like Hariri
and Jumblatt have been
forced to soften their
stance against their more
powerful neighbor.
Observers say Hariri
is caught in a delicate
balancing act and sources
close to the premier have
said his main backer,
Saudi Arabia, has urged
him to “bury the hatchet”
with Syria.
“Hariri for one has
unequivocally distanced
himself from his allies
in the [anti-Syrian]
parliamentary majority
through his truce with the
Syrians,” Kiwan said.
But many in the Hariri-led
camp fear the premier’s
rapprochement
with
Damascus is a sign Syria
has regained its influence

over Lebanon.
“Today, Damascus has
made it clear that it
defeated Washington in
the battle for Lebanon,”
said Ghassan al-Azzi,
a Lebanese University
political
science
professor.
“Syria still sees Lebanon
as its back yard and that
view is now reinforced
by the fact that Western
governments
are
requesting Damascus
help maintain stability
in
Lebanon”
and
neighbouring countries
like Iraq, Azzi told AFP.
Analyst Emile Khoury
voiced similar sentiments
in
a
commentary
published in the Frenchlanguage daily L’OrientLe Jour.
“Syria is back on track”
in its involvement in
Lebanese politics, Khoury
wrote.
“The days when Syria
used the stick in Lebanon
are over as neither its
army nor its intelligence
services are present in
Lebanon,” he added. “This
time around, Damascus is
using the carrot,” Khoury
wrote.
“It is no longer a question
of giving the orders in
Lebanon, but rather how
Syria participates in the
Lebanese government:
by proxy [through its
ally Hizbullah] or by
negotiation” with Hariri or
Jumblatt, he wrote.
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US agreement 'will not harm Hizbullah'

President
Michel
Sleiman
stressed
Wednesday
that
Lebanon would not
allow the US-Lebanese
security agreement to
harm Hizbullah.
Sleiman’s firm stance
in defense of the
resistance followed
harsh criticism by
Hizbullah officials and
the party’s secretary
general of a US
donation program to
train Internal Security
Forces members and
equip them.
Hizbullah leader Sayyed
Hassan
Nasrallah
said earlier last week
that the agreement
granted the US access
to Lebanese security
institutions’ databases,
thus exposing national
security information
to foreign parties that
might transfer it to
Israel.
Hizbullah officials also
slammed another article

of the US program which
holds the Lebanese
state responsible for
denying training to
members of parties
listed by the US as
terrorist organizations.
The US lists Al-Qaeda,
Hizbullah and Hamas
as terrorist groups.
Sleiman’s remarks to
be published by the
daily Qatari Al-Watan
Thursday anticipated
a report by the media
and telecommunication
parliamentary
committee which was
tasked with evaluating
the agreement before
submitting its report to
the Cabinet.
The committee, which
concluded its report
Wednesday, submitted
its recommendations
to Parliament Speaker
Nabih Berri “in order
to take the appropriate
measures.”
The head of the
committee, Hizbullah’s

Loyalty to Resistance
bloc MP Hassan
Fadlallah,
told
reporters following the
committee’s meeting
that its members were
divided as certain
members considered
the security agreement
as unconstitutional and
thus void.
However, others argued
that the donation
program
included
controversial articles
relating to terrorism and
human rights issues that
needed to be amended
by the Cabinet.
“The committee decided
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in conclusion to adopt
another point of view
demanding to submit
the recommendations to
Speaker Berri who will
decide upon the issue,”
Fadlallah added.
Fadlallah said the
committee tackled the
US Embassy request
for a map of the cellular
network broadcasting
stations
which
Telecommunication
Minister
Charbel
Nahhas said disclosed
sensitive information.
“The US request
included a program
related to private
personal information
whose implementation
Congress has not even
approved in the US,”
Fadlallah said, adding
that “the information
could be used to
conduct aggressive
acts against cell-phone
users.”
The
committee’s
members
also
argued
whether
the
US-Lebanese
agreement required the
presidency’s approval
since the Constitution
states that the president
should
negotiate
international accords.
However,
others
stressed that the
agreement was a
donation program rather
than an international
agreement.
“The
agreement
was evaluated in
accordance
with
constitutional
and
legal regulations by the
committee and when
the executive authority
gets and examines the
report, we will take the
appropriate decision,”

the president said.
Sleiman added that he
would not anticipate
the report of the media
and telecommunication
committee but stressed
that any agreement
signed by the Lebanese
Cabinet with foreign
countries could be
reviewed for flaws.
“The Lebanese are
united behind their army
and participate along
with the resistance in
defending their land
against any aggression;
thus they will not allow
any harm or trap to
hurt the resistance,”
Sleiman said.
He added that Israel
could launch an
aggression
against
Lebanon “any time” but
that the Israelis were
aware that any offensive

against the Lebanese
“was no longer a picnic
but rather a foolish act.
On
Wednesday,
Sleiman discussed with
Progressive Socialist
Party leader MP
Walid Jumblatt local
developments.
Sleiman also met with
visiting head of the
Belgian Senate Armand
De Decker. He thanked
the European official
for the role played by
the Belgian contingent
working as part of
UNIFIL.
Belgium “will seek
through the European
Union
to
sign
agreements to assist
Lebanon,” said De
Decker, who also held
talks with Speaker
Nabih Berri and Premier
Saad Hariri.

The
Lebanese
judiciary demanded on
Wednesday a lifetime
of hard labor for three
suspects who allegedly
collaborated with the
Israel
intelligence
and provided it with
information
about
Hizbullah officials.
First
Military
Investigative
Magistrate Riyad Abu
Ghayda demanded the
sentence for suspect
Mussa Mussa and for
two runaway suspects
Ali Soueid and Ahmad
Abdullah.
He transferred them to
the Permanent Military
Tribunal to be tried for
entering Israel without
the approval of the
Lebanese government
and for working with the
Mossad.
After
examining
Mussa’s telephone calls
and questioning him,
the judiciary revealed
that the suspect had
first entered Israeli
territories in 1977 and
underwent
military
training with the Israeli
Army for 25 days. He
then returned to his
hometown of Khiyam in
south Lebanon before
Suweid and Abdullah
offered him to work with
Mossad in 1998.

The three men met
with an Israeli officer
and agreed to a sum
of money in exchange
for their services. The
first mission assigned
to Mussa was to deliver
a brown envelope to a
person in Hamra Street
in Beirut.
Later
assignments
included
providing
information
about
Hizbullah
locations
in Khiyam and about
Hizbullah leaders, their
vehicles, their meetings
and their movements.
Mussa
confessed
during questioning that
he received an Israeli
telephone number to
communicate with the
Mossad and that he
was paid for his efforts
through what he called
“The Fast Dead Mail
Service.”
He explained that an
Israeli officer would
place a mark near a
rock or a tree, which
indicated that he should
dig in that location to
find the money.
Mussa went on to say
that he was paid a
total of $30,000 for the
information he gave,
which he gathered from
south Lebanon villages
disguised as a cattle
merchant.
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