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«حـزب اللـه» :مـوقـف واشـنطن تهـديـد للبـنان  ...واخلطـر بعـدم تـوافـر قـدرات الـردع

«احلوار» حييّد سالح املقاومة :االسرتاتيجية الدفاعية بنداً وحيداً

التهديدات
ارتدت
ّ
األمريكية ـ اإلسرائيلية
للبنان وسوريا حتت عنوان
«تهريب صواريخ «سكود»
من سوريا اىل «حزب اهلل»
عرب احلدود»  ،سلبًا على
مطلقيها ،وجتلى ذلك
من خالل اخلطوة الكبرية
اليت خطتها طاولة احلوار
الوطين ،جمتمعة ،حيث
قررت حصر جدول أعماهلا
بنقطة واحدة هي صياغة

اسرتاتيجية دفاعية حلماية
لبنان من األخطار واملطامع
وبالتالي،
اإلسرائيلية،
إخراج سالح «حزب اهلل» من
دائرة السجاالت اإلعالمية
تتحرك
املفتوحة ،اليت
ّ
يف أغلب األحيان ،وفقًا
لـ«أجندة» غري حملية.
واذا كان «حزب اهلل» قد
الرد على
نأى رمسيا عن
ّ
هذه التهديدات ،فإن
ّ
تولوا
بعض نوابه قد

ساركوزي يدعو إسرائيل للتفاوض
ويربط السالم بالعقوبات على إيران

يف مؤمتر صحايف مشرتك مع
نظريه االسرائيلي مشعون
برييس يف باريس ،دعا
الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي إىل الذهاب يف
أسرع وقت اىل مفاوضات

سالم على أساس الثوابت
اليت يعرفها اجلميع ،وربط
للمرة األوىل بني حتقيق
السالم يف الشرق األوسط
وامللف النووي اإليراني.
(التتمة ص )21
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خيارنا والتزامنا بالدفاع
عن بلدنا بكل الوسائل
املتاحة» ،وان لبنان يكون
خبطر «عندما يفتقد قدرات

دفاعية إلحباط اي عدوان
إسرائيلي».
وفيما انضمت فرنسا اىل
محلة التهويل األمريكية

دمشق تعترب اتهامات إسرائيل متهيداً لـ»عدوان حمتمل»
وكلينتون حت ّذر من زعزعة املنطقة اذا اخفقت عملية السالم

حذرت سوريا أمس االول
من ان اسرائيل متهد الطريق
لعمل عسكري جديد من خالل
االتهامات اليت وجهتها اىل
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دمشق بتزويد «حزب اهلل»
اللبناني صواريخ «سكود»
ميكنها ان تبلغ اهدافا يف
عمق االراضي االسرائيلية.

واىل اجواء التوتر مع سوريا
ولبنان ،سعت واشنطن
اىل تصعيد ضغوطها على
الفلسطينيني واسرائيل من
اجل معاودة املفاوضات
بعد سنة من اخفاق اجلهود
االمريكية يف هذا اجملال.

دمشق
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التعبري عن موقف احلزب
معتربين املوقف األمريكي
املتبين للموقف اإلسرائيلي
تهديدًا للبنان «لن يؤثر على

*جلسة احلوار الوطين يف بعبدا*

أعلنت
اإلسرائيلية،
دمشق رفضها للمزاعم
االسرائيلية ،ورأت أن
من
«تهدف
إسرائيل
خالهلا إىل املزيد من توتري
األجواء يف املنطقة ،وإىل
خلق مناخ يهيئ لعدوان
إسرائيلي حمتمل ،وذلك
للتهرب من تلبية متطلبات
السالم العادل والشامل»،
فيما كان الطريان احلربي
يشن سلسلة
االسرائيلي
ّ
طلعات جوية يف األجواء
اللبنانية ،قللت مراجع
من
وأمنية
سياسية
خطورتها.

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

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

وقال مصدر مسؤول يف
وزارة اخلارجية السورية
يف بيان إن اسرائيل
«تطلق منذ فرتة تصرحيات
تزعم ان سوريا تقوم
بتزويد حزب اهلل يف لبنان

طاولة احلوار

على صعيد طاولة احلوار،
اجللسة
انعقدت
فقد
الثانية هليئة احلوار الوطين
يف القصر اجلمهوري يف
بعبدا وانتهت اىل تثبيت
بند االسرتاتيجية الدفاعية
حلماية لبنان كبند أساسي
حصري على طاولة احلوار،
وااللتزام بنهج التهدئة
السياسية واإلعالمية ،على
ان تعقد اجللسة املقبلة
بعد االنتخابات البلدية
واالختيارية يف الثالث من

وت

ص
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متى يلعب سياسيونا
للوطن ال بالوطن؟
انطونيوس بو رزق

قة

جرت الثالثاء املاضي مباراة لكرة القدم حتت عنوان
«كلنا فريق واحد» مجعت العديد من الوزراء والنواب
حيث أقيمت يف ذكرى  13نيسان ،يف ملعب مدينة
كميل مشعون الرياضية وانتهت بفوز الفريق األمحر
على األبيض بهدفني مقابل صفر للفريق االبيض
يف حدث مل يسبق له مثيل يف لبنان.
ويبدو ان سياسيي لبنان تعمدوا اقامة هذه املباراة
«الودية» يف  13نيسان ،اي يف التاريخ نفسه
الذي انطلقت فيه شرارة احلرب على لبنان ،ليقولوا
ّ
للبنانيني ان هذا التاريخ الذي
يذكر باملآسي
والويالت اليت عانينا منها صار وراءنا ولن يتكرر.
وكم كنا نتمنى لو انهم ُيقرنون القول بالفعل
وانهم تعلموا ،ولو قليال من دروس املاضي
القريب حيث دمرت احلرب االليمة النفوس
والعقول قبل املؤسسات واملباني ،اذ اننا مل
ننس
َ
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مقاالت

املسيحيون العرب ضحية ختاذل رؤسائهم الروحيني
بطرس عنداري

منذ عدة اسابيع عرضت قناة «نورست» التلفزيونية
املسيحية ومركزها بريوت برناجمًا
استمر عدة ايام هدفه
ّ
التضامن مع مسيحيي العراق واالضاءة على مأساة تهجريهم
وما تعرضوا له من تقتيل واضطهاد.
لقد اقتصر ذلك الربنامج على البكائيات واالدعاء على جمهول
والقاء كلمات روتينية من بعض االساقفة واالعالميني الذين
جتاهلوا الواقع والوقائع.
ولالمعان يف متييع املناسبة استضاف ذلك الربنامج السفري
العراقي يف لبنان اللقاء خطبة حول املوضوع فوقف وعلى وجهه
ابتسامة وقال :ان العهد البائد يتحمل مسؤولية ما جرى وجيري
يف العراق وانتقل اىل احلديث عن حلبجة واالنفال واالرهاب
مستخفًا بعقول وذكاء احلاضرين الذين كان يتآكلهم النعاس
ومل جيرؤ اي منهم على تذكري سفري وكالء االحتالل بأن «العهد
البائد» وخالل  34عامًا مل يسئ اىل مسيحي واحد ومل يقتل
او
يهجر عنوة ايًا منهم بينما شهدت االسابيع الثالثة االوىل
ّ
للغزو االمريكي تدمري ونسف  24كنيسة يف بغداد وحدها تبعها
تهجري نصف مليون خالل سنوات االحتالل الالحقة والراهنة.
جدية التحركات اليت تقوم
نذكر هذه احلادثة للداللة على عدم ّ
بها الكنائس املسيحية العربية وقياداتها من اجل احلفاظ على
بقائهم يف اوطانهم.
ّ
لعل املفاجأة االكرب هي اعالن الفاتيكان عن اقامة مؤمتر كنسي
«سينودس» يف شهر تشرين االول  -اكتوبر  -القادم
عنوانه «حول الكنيسة الكاثوليكية يف الشرق االوسط»..
اي ان هذا السينودس سيتطرق بعدة مقاطع من توصياته اىل
مأساة تهجري نصف مليون مسيحي من العراق وسيبدي القلق
مما جيري .اي ان هذا املؤمتر او السينودس سيكون
واخلشية ّ
اقل اهمية من ذلك الذي عقد من اجل لبنان وصدر عنه االرشاد
الرسولي الذي ما زال كالمًا مجي ًال على الورق.
أليس من حق املسيحيني العرب املهجرين منهم واملعذبني
اخلائفني على مصريهم ان يوجهوا اىل قادتهم الروحيني
االسئلة التالية:
 -1هناك  13بطريركًا عربيًا بينهم ثالثة كرادلة ،فلماذا ال يدعو
هؤالء اىل مؤمتر عاملي يعقد يف عاصمة عربية وتوجه الدعوات
اىل رؤساء الدول الكربى وزعماء الدول العربية للحضور
واملشاركة لبحث قضية تثبيت املسيحيني العرب يف ارضهم
وابعاد املخاوف عنهم؟
 -2ملاذا ال يعمد اصحاب الغبطة البطاركة جمتمعني اىل تأسيس
صندوق عاملي الغاثة املهجرين واعادة توطينهم؟
 -3ان اصحاب الغبطة قادرون ان حيصلوا على مئات املاليني
من الدوالرات من الدول النفطية العربية اليت تدفع استحياء من
سيدة العامل وحلفائها الغربيني .فلماذا تفويت هذه الفرصة؟
ّ
 -4اين هي جلان التنسيق واالتصال بني الكنائس املسيحية
وقياداتها وماذا فعلت او ّ
خططت من اجل ابعاد شبح االضطهاد
والتهجري عن مواطنيها؟
 -5ماذا فعلتم من اجل عشرات األلوف من املسيحيني العراقيني
املهجرين اىل سوريا واالردن ولبنان واملناطق الكردية بانتظار
حصوهلم على تأشريات اهلجرة النهائية اىل امريكا واسرتاليا
والسويد وغريها؟

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

لقد رفع املسيحيون الفلسطينيون وثيقة بعنوان «وقفة حق»
اىل قداسة البابا بندكتوس  16خالل زيارته االراضي املقدسة
قبل عام ..فلماذا ال تتبنى الكنائس العربية هذه الوثيقة؟..
فهل
نصدق القائلني ان رؤساء الطوائف مل يطلعوا عليها حتى
ّ
الساعة..
دوامة االتهام وحتميل الصهيونية وامريكا
ال نريد ان ندخل يف ّ
ّ
ّ
التخلف والتخاذل .ولكننا
كل املوبقات ومسببات
نذكر ان
تهجري املسيحيني العرب هو حلم صهيوني قديم ال تعارض
حتقيقه الواليات املتحدة .ان نسبة املسيحيني يف القدس عام
 1948كانت  52باملئة ..اما اليوم فهي ّ
اقل من  2باملئة ،نعم
 2باملئة كما افادنا سيادة املطران الياس شكور.
واسباب رغبة الصهاينة وحلفائهم بتهجري املسيحيني هي ان
يتحول العامل العربي اىل عامل اسالمي صرف
توجه اليه تهم
ّ
ّ
والتطرف واالصولية البقائه منعز ً
االرهاب
ال عن عامل االنفتاح
ّ
والنهضة واملشاركة بالثورة التكنولوجية.
وقد عملت اجملموعات اليهودية
املتدينة داخل اجليش االمريكي
ّ
على حتقيق هذا اهلدف بعد احتالل العراق وسنعود اىل هذا
املوضوع يف مقال موثق كنا قد اشرنا اليه سابقًا .ولكن هل

يقدر الكرادلة والبطاركة العرب على عقد مؤمتر عاملي يف احدى
العواصم العربية؟
نقول وحنن على تأكيد ان مجيع الكرادلة والبطاركة العرب
يتمتعون باحرتام وتقدير امللوك والرؤساء يف بلدانهم ويف
مجيع البلدان العربية بسبب اعتداهلم واحرتامهم للسلطات
القائمة ودعمهم التعايش مع الطوائف واالديان االخرى.
وهلذا حنن واثقون من قدرة الرؤساء الدينيني املسيحيني على
الدعوة اىل مؤمتر عاملي
يهز القارات اخلمس وحيظى بالتأييد
ّ
والدعم املرجوين.
ولكن االرادة غري متوفرة السباب الكسل والتناحر وسيادة روح
التباعد بني القادة املعنيني .على الرغم من امتالك املسيحيني
العرب ملئات وألوف االساقفة العلماء واملفكرين واساتذة
اجلامعات القادرين على اجناز اي عمل او مؤمتر على مستوى
عاملي ناجح.
سيبقى املسيحيون العرب يعانون من جراء ختاذل رؤسائهم
الروحيني الذين ال يوفرون اكثر من االدعية وذرف الدموع غري
اجلدية كما شاهدنا على شاشة نورست .وكل مناحة واجلميع
خبري.

نشابة :كاسيزي فضح عن غري قصد جتاوز احملكمة للسيادة اللبنانية
جعفر العطار

مجلة بسيطة يف الشكل ،وعميقة يف املضمون ،رسخت يف ذهن
الزميل الدكتور عمر نشابة ،أيام الدراسة اجلامعية« :اإلمجاع
يصنع القانون» .أستاذ التاريخ والدكتور يف جمال العدالة
االجتماعية ،تذكر أمس ،مقولة مشابهة ،لكنها أوسع ،أخربه
إياها رئيس كلية احلقوق يف جامعة «نيويورك» ،الدكتور
أليكس بوراين« :لن ينجح عمل احملكمة الدولية إذا استمر
ّ
تعذر اإلمجاع اللبناني».
استحوذ مضمون اجلملتني ،على احملاضرة اليت ألقاها نشابة
بدعوة من «ندوة العمل الوطين» ،حتت عنوان «احملكمة
الدولية بني القانون والسياسة» يف مركز توفيق طبارة
حبضور فعاليات سياسية وقانونية وإعالمية.
استهل نشابة حماضرته بسؤال« :هل احملكمة الدولية،
اخلاصة جبرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
مسيسة أم أنها
ّ
تعمل وفقًا للمعايري القانونية وطبقًا ملتطلبات العدالة؟» .ثم
عرج ،من السرد التفصيلي حليثيات القرار  1757وما رافقه يف
ّ
جملس األمن ،إىل األعوام الثالثة اليت تلت صدور القرار.
ّ
وذكر بتصريح لقاضي اإلجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال
فرانسني ،أدىل به يف التاسع والعشرين من نيسان العام
الفائت وقال فيه« :بعد النظر
املعمق يف كل املواد اليت
ّ
مجعتها جلنة التحقيق والسلطات اللبنانية ومكتب املدعي العام
الدولي دانيال بلمار ،تبينّ أن املعلومات اليت حبوزته حاليًا
ليس موثوقًا بها مبا فيه الكفاية ،لتربير توجيه االتهام إىل
األشخاص املوقوفني».
وتوقف نشابة عند «استخدام القاضي عبارات تشكك يف
عدالة اإلجراءات اليت اختذها القضاء اللبناني وجلنة التحقيق
الدولية ،على مدى أربع سنوات ،واليت سجن خالهلا أشخاصا
عن غري وجه حق».
ّ
كما
فضل نشابة ،عدم التطرق إىل مرحلة التحقيقات اليت
سبقت إطالق األشخاص الذين احتجزوا تعسفيًا يف القضية،
معتربًا «االنطالق من املستجدات اليت جاءت بعد االحتفال بعيد
ميالد احملكمة األول ،يف األول من آذار الفائت ،أجدى».
وحتدث نشابة عن «مقابلة الفتة أجرتها صحيفة «احلياة»
مع رئيس احملكمة الدولية القاضي اإليطالي أنطونيو كاسيزي،
نشرت يف عددها الصادر يف الثالث من الشهر احلالي» ،الفتًا
إىل أن «القاضي كاسيزي ،ورمبا عن غري قصد ،فضح جتاوز
احملكمة الدولية اليت يرتأسها للسيادة اللبنانية».
وشرح نشابة رأيه ،قائ ًال« :لقد أشار كاسيزي إىل وجوب
احرتام اجملالس التشريعية للدول األخرى ،اليت رفضت توقيع
اتفاقيات تعاون مع احملكمة ،بينما جتاوز جملس األمن الدستور
اللبناني وبرملانه إلنشاء احملكمة الدولية».
قد
كانت
ولفت نشابة إىل أن «احملكمة الدولية
أعدت اتفاق
ّ
تعاون شام ًال ،وعممته على دول يف املنطقة ،ودول أخرى فيها
جاليات لبنانية» ،فيما أكد كاسيزي يف املقابلة  -والكالم
لنشابة  -أنه «مل جير التصديق على هذا االتفاق حتى اآلن من

جانب أي دولة ،وكان الرد أن تبين االتفاق يفرتض اعتماده
على مستوى البنى القانونية الوطنية ،األمر الذي سيتطلب
سنوات طويلة».
واعترب نشابة ،ان كالم كاسيزي «يدفعنا إىل مراجعة كيفية
يدعي حرصه على حتقيق العدالة
جتاوز اجملتمع الدولي ،الذي ّ
يعد احلجر األساس لنظام
والدستور اللبناني ،والذي ينبغي أن ّ
العدالة يف لبنان».
وتطرق نشابة إىل اتفاقية إنشاء احملكمة اخلاصة بلبنان ،اليت
ّ
ّ
وقعت بني األمم املتحدة وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ،يف
 6شباط عام  ،2007و«اليت وصفها رئيس جملس النواب نبيه
بري بأنها غري دستورية» ،مشريًا إىل أن « دول الواليات
املتحدة وفرنسا وبريطانيا قررت جتاهل الدستور اللبناني ،بعد
أربعة أشهر من االتفاقية ،من خالل األخذ بهذا االتفاق دون
تصويت الربملان».
وأشار نشابة إىل «ان جملس األمن الدولي قرر االستناد
إىل رسالة كان قد بعث بها الرئيس السنيورة يف  14أيار
 2007لتجاوز الدستور اللبناني» .وتوقف نشابة عند عبارة
«على سبيل االستعجال» اليت وردت يف رسالة السنيورة
مقارنًا إياها بتصريح رئيس احملكمة الدولية لـ«احلياة»،
حيث «لفت كاسيزي إىل أن تبين االتفاق يفرتض اعتماده
على مستوى البنى القانونية الوطنية ،معتربًا أن األمر سيتطلب
سنوات طويلة».
واستهجن نشابة
«حتدث الرئيس السنيورة عن صدقية األمم
ّ
املتحدة ،وعن السلم واألمن يف املنطقة ،وكأنه مقتنع بأن
لألمم املتحدة صدقية يف هذا اإلطار ،خصوصًا بعد عجزها عن
اختاذ أبسط اإلجراءات الدولية حلماية مدارس األونروا يف غزة
 ،2009أو مواقع «اليونيفيل» يف جنوب لبنان عام  ،2006أو
تكرار جمزرة قانا حبق أطفال جلأوا إىل جنودها».
ّ
كما لفت نشابة إىل ان «االتفاق
املوقع بني األمم املتحدة
واجلمهورية اللبنانية على إنشاء حمكمة خاصة بلبنان ،يتضمن
تعهدًا لبنانيًا بدعم إصدار عفو عام حبق أي شخص يرتكب أي
جرمية ،تدخل ضمن اختصاص احملكمة اخلاصة».
ماذا يعين هذا؟ يعين ضمنيًا أن األشخاص الذين يدانون
باغتيال أو حماولة اغتيال أي من السياسيني والصحافيني قبل
 14شباط  2005أو بعده ،متامًا كحال قضية الرئيس رشيد
كرامي ،حيق هلم العفو إذا مل يثبت أن اجلرمية اليت ارتكبوها
مالزمة الغتيال احلريري».
وختم الدكتور عمر نشابة الندوة ،اليت تبعها مداخالت وأسئلة
من قبل احلاضرين ،بتوصيات أساسية ،مطالبًا بأن «تشمل
صالحية احملكمة كل جرائم القتل منذ عام  »2005و«تأليف
هيئة لبنانية عليا ملتابعة عمل احملكمة ،يكون هدفها التدقيق
يف احرتام احملكمة للمعايري الدولية يف العدالة اجلنائية»،
وطالب أيضًا بـ«التفاعل مع ما يقلق الشعب ووسائل
اإلعالم».
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لبنانيــات

اجللسة العاشرة بعد االنتخابات البلدية مطلع حزيران ...وبري وأرسالن يقدمان تصوريهما للمخاطر

هيئة احلوار حتصر النقاش باالسرتاتيجية الدفاعية ...وتنفيذ بند السالح الفلسطيين

انعقدت جلسة احلوار التاسعة
امس االول يف القصر اجلمهوري
برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،يف اجواء اقل توترا
وصخبا من اجللسة املاضية
على رغم التوتر والتشنج خارج
اهليئة ،بعدما صوب الرئيس
سليمان احلوار باجتاه موضوع
االسرتاتيجية
وهو
البحث
الدفاعية الوطنية ال غري ،قاطعا
الطريق على حماوالت البعض
إدخال اهليئة يف مواضيع
خارج السياق ما انعكس هدوءا
يف احلوار والنقاش ،ومتيزت
اجللسة مبداخلة لرئيس اجمللس
النيابي نبيه بري استغرقت
وقتا طويال من وقت اجللسة،
وبتقديم النائب طالل ارسالن
رؤيته لالسرتاتيجية الدفاعية
عنوانها االساسي تكامل الشعب
واجليش واملقاومة .ومت حتديد
 3حزيران موعدا للجلسة املقبلة
يف احلادية عشرة من قبل
الظهر أي بعد انتهاء االنتخابات
البلدية ،فيما اشار البيان
الرمسي الصادر عن املتحاورين
اىل «تأكيد االلتزام مبقررات
احلوار العام  ،2006والعمل على
تنفيذ بند السالح الفلسطيين
ومواصلة
املخيمات،
خارج
البحث يف االسرتاتيجية الدفاعية
وحصرها بهيئة احلوار».
وسبقت انعقاد اجللسة خلوة
بني رئيسي اجلمهورية وجملس
النواب ،دامت اربعني دقيقة،
حبثت يف االوضاع العامة
وآخر املستجدات وعمل اللجان
النيابية ،خصوصا يف ما يتعلق
مبشاريع القوانني املطروحة
أمامها.
وكان اعضاء هيئة احلوار قد
وصلوا منذ العاشرة والنصف
كاآلتي على التوالي :الرئيس
الدفاع
وزير
بري.
نبيه
الوطين الياس املر .النائب
سليمان فرجنية .النائب اغوب
بقرادونيان .الدكتور فايز احلاج
شاهني .النائب طالل ارسالن.
النائب اسعد حردان الذي
قال :سأحتدث خالل اجللسة
ويف طليعة كالمي اخلروقات
رئيس
نائب
االسرائيلية.
جملس النواب فريد مكاري.
ثم وصل رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،الذي سئل عن موقفه
من تهديد العماد ميشال عون
باالنسحاب من هيئة احلوار اذا
استمر طرح موضوع السالح؟
فقال :هذه دعوة لنا كي
نتكلم اكثر واكثر يف موضوع
السالح.
تاله الوزير جان اوغاسبيان.
ميقاتي.
جنيب
الرئيس
النائب العماد ميشال عون.
النائب حممد رعد ،الذي سئل
عما اذا كان سيقدم تصوره
لالسرتاتيجية؟ فقال :ما زلنا
يف مرحلة االستماع وسنستمع
كثريا.
ووصل الوزير حممد الصفدي،
الذي قال« :هناك تصور
سأقدمه يف اجللسة املقبلة يعتمد
على بناء قدرات اجليش ليكون

اجليش واملقاومة معا» .وتاله
النائب وليد جنبالط .الرئيس
امني اجلميل .الوزير ميشال
فرعون .رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري.
وكالعادة توزع املتحارون حلقات
داخل «قاعة  22تشرين الثاني
ـ االستقالل» يف انتظار دخول
رئيس اجلمهورية ،ولفت االنتباه
وقوف كل فريق سياسي يف
ركن باستثناء الرئيس جنيب
ميقاتي والنائب وليد جنبالط
اللذين صافحا اجلميع.
وبعد ترحيب من الرئيس سليمان
بأعضاء هيئة احلوار ،قدم مداخلة
قصرية دعا فيها اىل الرتكيز
على حبث االسرتاتيجية الدفاعية
الوطنية دون سواها ،والبدء من
النقطة اليت انتهت اليها اجللسة
السابقة مع الرتكيز على تذكري
الفرقاء بالتزام ميثاق الشرف
الذي سبق ان امجعوا عليه.
وقدم الرئيس بري مطالعة
شفوية مطولة ،ركز فيها على
تاريخ الصراع مع اسرائيل
منذ العام  1948حتى اآلن،
مرورًا باالعتداءات االسرائيلية
املستمرة برًا وحبرًا وجوًا على
لبنان ،وعلى األطماع اإلسرائيلية
مبياه لبنان ونفطه ،وكيف انها
حالت دون إفساح اجملال أمام
اللبنانيني بإقامة السدود عرب
اعتداءاتها املتكررة ،إضافة اىل
منع لبنان من التنقيب عن النفط
يف املياه اإلقليمية .وخلص اىل
عرض «افكار» حول السياسة
الدفاعية عن لبنان ترتكز على
حفظ حق املقاومة وتقوية
الدولة
ومؤسسات
اجليش
والوحدة الوطنية يف مواجهة
خمططات اسرائيل واطماعها
والبعد التنموي لقرى املواجهة.
ارسالن
النائب
وقدم
تصورا مكتوبا من  17صفحة
«فولسكاب» حول رؤيته
لالسرتاتيجية الدفاعية تضمنت
مثانية عناوين ،ركز فيها على
«عدم جدوى االعتماد على
اجملتمع الدولي وقوة الشرعية
الدولية والصداقات الغربية
حلماية لبنان من االعتداءات
واالطماع االسرائيلية» ،وخلص
اىل الدعوة اىل «ضرورة
اصالح حال النظام (السياسي
اللبناني) الذي يهدد مباشرة
وجود الكيان وعقد مؤمتر
تأسيسي وطين الجناز هذه
املهمة ،واختاذ اجراءات فورية
العادة احلياة إىل الدبلوماسية
اللبنانية ،والشروع بتقديم
سلسلة من الشكاوى والدعاوى
على حكام اسرائيل الرتكابهم
جرائم حرب يف لبنان ،واملطالبة
بسوقهم أمام القضاء الدولي
َ
املختص».
ووصف بعض املشاركني اجواء
جلسة االمس بانها افضل من
اجللسة السابقة ،وان بعض
اركان «قوى  14اذار»
التزم مبا قرره الرئيس سليمان
بعدم اثارة مواضيع خارج سياق
املوضوع الرئيسي للحوار.
كما انه مل ُيصر اىل تشكيل
جلنة صياغة من احلاضرين

إلجناز البيان النهائي حتى ال
حتصل خالفات حول مضمونه،
وتوىل طاقم من مستشاري
رئيس اجلمهورية اعداد النص
النهائي.
وبعد انتهاء اجللسة اليت دامت
ثالث ساعات ،عرضت مسودة
البيان اخلتامي على احلضور عرب
شاشة كبرية ،فقدم الرئيس
فؤاد السنيورة اقرتاحا حول
فقرة االلتزام بتطبيق ما توصلت
اليه طاولة احلوار السابقة
يف اجمللس النيابي ،بإضافة
عبارة «ال سيما سحب السالح
الفلسطيين خارج املخيمات»،
فحصل جدال شارك فيه النائب
اسعد حردان ،انتهى بشطب
عبارة «ال سيما» ،وادراج
عبارة «التأكيد على االلتزام
باملقررات اليت سبق واختذها
مؤمتر احلوار الوطين عام 2006
والعمل على تنفيذها (السالح
الفلسطيين خارج املخيمات)».
ووضعت هذه العبارة بني
هاللني من باب التأكيد عليها.
وتضمن البيان الصادر عن
اآلتي:
اجلمهورية
رئاسة
«استأنفت هيئة احلوار الوطين
أعماهلا يف مقر رئاسة اجلمهورية
يف بعبدا بتاريخ 2010/4/15
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ومبشاركة مجيع
أفرقاء احلوار.
افتتح رئيس اجلمهورية اجللسة
بالتأكيد على أهمية احلوار
وإجيابيته منذ التوافق على
امليثاق الوطين وإتفاق الطائف
ولغاية اتفاق الدوحة .ولفت
اىل خطورة ممارسات إسرائيل
التعسفية يف االراضي احملتلة
وتهديداتها املتمادية وال سيما
خروقاتها وآخرها يف الوزاني
رئيس
وأكد
والعباسية.
اجلمهورية أهمية احملافظة على
هيئة احلوار.
كما قدم الرئيس نبيه بري
مطالعته حول االسرتاتيجية
الدفاعية ،كذلك مت تقديم
االسرتاتيجية
حول
دراسة
الوطنية الدفاعية من قبل الوزير
طالل ارسالن.
توافق
املداوالت
وبنتيجة
املتحاورون على:
1ـ استكمال تقديم الدراسات
اخلاصة باالسرتاتيجية الوطنية
الدفاعية.
2ـ استكمال تعيني املندوبني
يف جلنة اخلرباء إلجياد خالصات
وقواسم مشرتكة بني خمتلف
الطروحات.
يف
البحث
مواصلة
3ـ
االسرتاتيجية الوطنية الدفاعية
حلماية لبنان والدفاع عنه.
4ـ حصر النقاش بهذا املوضوع
داخل هيئة احلوار وااللتزام بنهج
التهدئة السياسية واالعالمية.
االلتزام
على
التأكيد
5ـ
باملقررات اليت سبق واختذها
مؤمتر احلوار الوطين عام 2006
والعمل على تنفيذها (السالح
الفلسطيين خارج املخيمات).
6ـ حتديد الساعة  11من 3
حزيران املقبل موعدًا للجلسة
املقبلة يف قصر بعبدا».

افتتح رئيس اجلمهورية اجللسة
بكلمة ركز فيها على االجواء
اليت سبقت اجللسة وال سيما
لناحية السجال حول موضوع
السالح إضافة اىل التشنجات
السياسية ،فأكد «ان احلوار
مهم جدا للبنان وللبنانيني،
وهذا احلوار يف العام 1943
انتج امليثاق الوطين ،ويف
الطائف كرس احلوار امليثاق
الوفاقي .وال سيما ما ورد
يف مقدمة الدستور أي البنود
العشرة ،ومن اهم البنود
نهائية الكيان اللبناني والعيش
املشرتك والسلطة املنبثقة عن
العيش املشرتك .كما ان احلوار
يف الدوحة اوصل اىل اتفاق
الستئناف احلياة السياسية يف
البلد بشكل طبيعي».
ورأى سليمان ان اهمية احلوار،
أن يكون يف خدمة الثوابت
بكالم
واستشهد
الوطنية،
رئيس تكتل االصالح والتغيري
النائب ميشال عون يف اجللسة
السابقة ،بأن احلوار ليس البحث
عن نقاط اخلالف بل عن النقاط
املشرتكة «لبناء القوة».
وقال سليمان :اني امتنى على
اجلميع اعتماد التهدئة وعدم
إثارة املسائل املختلف عليها،
يف وسائل االعالم.
وأضاف :لقد سبق وتناولنا يف
جلسة جملس الوزراء احلوادث
االمنية اليت حصلت ،ومنها
حادثة قوسايا ،ومت تكليف
الوزراء مبتابعة ما مت االتفاق
عليه يف مقررات احلوار الوطين،
وال سيما جلهة معاجلة السالح
الفلسطيين خارج املخيمات.
ثم حتدث سليمان عن مقررات
القمة العربية وعن املمارسات
العدوانية الصهيونية سواء
يف القدس او يف ما يتعلق
باخلروقات الدائمة للسيادة
اللبنانية .وأشار اىل حماولة
تضخيم اسرائيلي واضح لسالح
املقاومة ،ضمن خطة للتهويل
والتهديد .وقال حتى اآلن
الكالم اعالمي ،ورمبا صادر عن
بعض املصادر االستخبارتية..
تطرق سليمان اىل التحضريات
ثم ّ
اجلارية لالنتخابات البلدية ،وعن

آلية التعيينات اليت مت اقرارها
يف جملس الوزراء .كما حتدث
عن األوراق والتصورات حول
االسرتاتيجية الدفاعية اليت مت
تقدميها اىل احلوار سواء من قبل
املشاركني يف طاولة احلوار او
من قبل الباحثني واملختصني،
ودعا اىل استكماهلا ممن مل
يتقدم بعد.

بري

وقدم رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري مطالعة مطولة على
مدى ستني دقيقة حول رؤيته
لالسرتاتيجية وكيفية الدفاع
واحلماية لوحظ ان بعضا منها
كان مكتوبا فيما توسع ارجتاال
حول العديد من القضايا.
مستهل
يف
بري
وأشار
مطالعته إىل وجود هدفني
اساسيني ،هما حترير لبنان،
واالطماع
االعتداءات
ومنع
االسرائيلية .واستشهد بكالم
للرئيس ميشال سليمان يصب
يف حتقيق هذين اهلدفني .ثم
عرض امام املتحاورين كشفا
تارخييا لالعتداءات االسرائيلية
من العام  1923وحتى يومنا
هذا مرورا بالعام  1948والعام
 1967و 1968و 1970و1978
و 1979و .1982وكل اجملازر
االسرائيلية .أي من  1923حيث
مت ترسيم احلدود مع فلسطني
فرنسي،
بريطاني
بتوافق
وقضمت أكثر من عشرين قرية
لبنانية منها القرى السبع ،ثم
اجتاحت العصابات االسرائيلية
تلك القرى وارتكبت جمزرة
«صلحة» وصوال اىل جمزرة
حوال ثم جويا والعباسية ،وقضم
آالف الدومنات ،ثم عملية
الكوماندوس اليت دمرت ثالث
عشرة طائرة مدنية يف مطار
بريوت يف العام  ،1968وايضا،
اجتياح منطقة العرقوب ،ويف
العام  1978اجتياح اجلنوب حتت
عنوان عملية الليطاني.
وقال بري ان الذريعة اليت كان
يتذرع بها االسرائيلي هي وجود
ّ
املقاومة الفلسطينية ،وحتى
قبل ان يكون وجود ألي مقاومة
يف لبنان.
وتناول بري القرار  425وكيف

ان اسرائيل رفضت االمتثال
هلذا القرار ورفضت تطبيقه،
وسع العدو
كما استعرض كيف ّ
االسرائيلي اجتياحه يف العام
 ،1982مبينا كيف ان املقاومة
اثبتت جدواها يف حترير االرض
يف العام  1982وحتى العام
 .2000وقال ان املقاومة اثبتت
جدواها يف التحرير ،واحلاجة
اليها غري مرتبطة بزوال االحتالل
االسرائيلي او ببقائه.
االطماع
بري
تناول
ثم
االسرائيلية يف املياه وحتدث
مطول عن الليطاني
بشكل
ّ
واهميته ،وما حييط به من
اطماع اسرائيلية مبياهه ،كما
حتدث عن جمال النفط الواعد
يف لبنان ،واالطماع االسرائيلية
يف هذا اجملال.
بعد ذلك ،توقف بري عند بعض
ما ورد يف ورقة «القوات
اللبنانية» حول االسرتاتيجية
الدفاعية ،فأكد ان املقاومة
هي حق مشروع طاملا ان هناك
احتالال لشرب واحد من االرض،
وهذا امر منصوص عليه يف
ميثاق االمم املتحدة ،ومقررات
القمم العربية .وأشار اىل ان
لبنانية مزارع شبعا اكدنا عليها
ووافقنا عليها يف املقررات
الصادرة عن احلوار يف جملس
النواب ،واملزارع هي حمل
املطامع االسرائيلية ألنها غنية
باملياه.
ثم ناقش بري موضوع اتفاقية
اهلدنة والرهان عليها .وسأل:
من يستطيع إلزام اسرائيل
باهلدنة ،وهي اليت ذحبت
اللبنانيني يف اجلنوب من العام
 1949يف ظل اتفاقية اهلدنة.
امام العدوانية االسرائيلية،
هل نرتك اجليش اللبناني
وحده من اجل ان يواجهها،
ام اننا مجيعا معنيون بالوقوف
اىل جانب اجليش يف مواجهة
العدو االسرائيلي .واملقاومة
هي تعبري عن هذا الوقوف مع
اجليش.
وتعرض بري اىل اطروحة
ّ
«حياد لبنان» ،واستشهد
املاروني
للطريرك
بكالم
(التتمة ص )14

SBS
SBS is looking for casual relief producers for the Arabic Language Program.
To assist in creating and broadcasting multi platform audio content for the
Arabic-speaking community.
To research, write, produce, sub-edit, translate and present audio content.
A background in journalism and broadcasting is preferred.
Must be media savvy and produce multi media audio and visual content.
Able to undertake shift work including evenings and weekends.
Applications addressing the Selection Criteria must be lodged on the SBS website
www.sbs.com.au/jobs by 5pm on 10th May 2010.
Attach a demo audio file less than five minutes in duration to your application.
(02) 9430 2825

sbs.com.au/jobs
adcorp24203
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بارود مينع «تقصي املعلومات» يف أقالم
احلسن :إعفاءات وال زيادة «»TVA
االقرتاع ومراكز الفرز
موازنة «طموحة وتوسعية» استثمارياً واجتماعياً أمام احلكومة

أصدر وزير الداخلية والبلديات
تعميمًا يتعلق مبنع الدخول اىل
أقالم االقرتاع ومراكز الفرز
تقصي
من أجل االستعالم أو
ّ
املعلومات.
وجاء يف التعميم تذكري بعدد من
مواد قانون االنتخابات النيابية
الرقم  25تاريخ  ،2009/10/8ال
سيما ما يتعلق بتمتع رئيس قلم
االقرتاع وحده بسلطة احملافظة
على النظام داخل القلم ،وأنه
ال جيوز ألي من عناصر القوى
األمنية الوجود داخل القلم
إال بطلب منه وبصورة مؤقتة
وحصرًا ألجل تأمني سالمة
العملية االنتخابية .إضافة إىل
التأكيد على أن القوى املكلفة
باألمن مهمتها حفظ النظام
على مداخل مراكز االقرتاع ويف
حميطها ،والتشديد على أنه،
بعد ختام عملية االقرتاع ،يقفل
باب االقرتاع وال يسمح بالبقاء
داخل القلم إال هليئة القلم
ومندوبي املرشحني الثابتني
و/أو املتجولني واملراقبني
املعتمدين.
من ناحية ثانية ،وجه بارود كتابًا
إىل احملافظني يتعلق بوقف
سري الشاحنات خالل العملية
االنتخابية ،وذلك من ظهر
يوم السبت ولغاية صباح يوم

*وزير الداخلية زياد بارود*

االثنني يف كل مرحلة انتخابية.
على أن يستثنى من هذا املنع
احململة بالدقيق من
الشاحنات
ّ
األفران وإليها ،باإلضافة إىل
الشاحنات اليت تقوم بنقل
املطبوعات ،والصهاريج اليت
توزع احملروقات ،والشاحنات
ّ
العائدة لشركة «سوكلني»
واليت تنقل النفايات من
واألحياء،
الشوارع
خمتلف
«أوتو
شركة
وشاحنات
خالد» امللتزمة نقل املعدات
والتجهيزات من مراكز االقرتاع
وإليها ،والشاحنات التابعة
للقوى املسلحة والدفاع املدني
والبلديات واملؤسسات العامة
وسيارات اإلطفاء والصليب
األمحر اللبناني والدولي.

ريا احلسن
وصفت وزيرة املال ّ
مشروع املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لسنة  2010بأنه ميثل
وتوسعية»،
موازنة «طموحة
ّ
باعتباره يتضمن زيادة كبرية
يف اإلنفاق االستثماري نسبتها
 148يف املئة وزيادة ملحوظة يف
التقدميات االجتماعية والصحية
والتعليمية نسبتها  24يف املئة،
وذلك بعد إعالنها إحالة املشروع
على جملس الوزراء إلقراره.
وأشارت ،يف مؤمتر صحايف أمس،
حبضور املدير العام للوزارة آلن
بيفاني إىل أن متويل اي انفاق
جديد سيتم «من القروض
امليسرة اليت حتصل عليها الدولة
من الدول والصناديق املاحنة»،
ومن خالل «إشراك القطاع اخلاص
والشراكة معه» ،و»االستمرار
يف وترية خفض الفوائد»،
إضافة اىل «زيادة طفيفة
على بعض الضرائب والرسوم،
وأهمها زيادة الضريبة على فوائد
الودائع املصرفية من  5يف املئة
إىل  7يف املئة ،وزيادة رسوم
التسجيل العقاري من  5يف املئة
إىل  7يف املئة للشطر الذي يزيد
على  750مليون لرية ،من دون
اللجوء اىل زيادة الضريبة على
القيمة املضافة.
وكشفت وزيرة املال عن إعفاءات

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

ريا احلسن*
*وزيرة املال ّ

جديدة وإلغاء رسوم وضرائب
تطال ذوي الدخل احملدود
واملنخفض ،وأهمها االعفاء من
رسوم التسجيل يف املدارس
الرمسية ورسوم االمتحانات،
وزيادة التنزيل على رسم االنتقال
للورثة من الدرجة األوىل أي زيادة
مبالغ اإلعفاء على احلصة اإلرثية
حنو  3أضعاف ،وزيادة املبلغ غري
اخلاضع لضريبة األمالك املبنية
للمالك الذي يسكن منزله إىل
 9ماليني بدال من  6ماليني،
وخفض الغرامات على الضرائب
والرسوم بنسبة  90يف املئة،
مبا فيها غرامات البلدية وأوامر
التحصيل وغرامة رسوم السري
ووكاالت بيع السيارات ،وذلك
بهدف مساعدة املكلفني على
تسوية أوضاعهم» ،وغريها.
وقالت «ال ميكننا حتمل أي إنفاق
غري ملحوظ يف املوازنة كي ال خيل
بتوازنها الدقيق» ،وحتدثت عن
«برجمة سداد مستحقات الضمان
واالستمالكات
واملتعهدين
واملستشفيات وجملس اجلنوب
وتعويضات حرب متوز» ،وإنهاء
ملف عودة املهجرين من خالل
برجمة الدفعات املتبقية من ضمن
القانون على فرتة  3سنوات.
وأوضحت أن الوزارة انطلقت
يف عملية حتضري املشروع من
البيان الوزاري الذي تعهدت
فيه احلكومة أن تليب حاجات
املواطنني ،ووضعت أولويات
الناس من ضمن سلة أولويات
عمل احلكومة ،مؤكدة أن «همنا
األول واألخري وحرصنا أن نعكس
أولويات الناس وحاجاتهم يف
أرقام موازنة .»2010

السيد حسني يدعو من بكركي اىل حبث السالح يف الغرف املغلقة

نديم اجلميل :التهجم على
الرئاسة والبطريركية خطري جدا

*البطريرك صفري مستقبال النائب نديم اجلميل*

رأى عضو كتلة «الكتائب»
أن
اجلميل
نديم
النائب
يستهدف
الذي
«التهجم
رئاسة اجلمهورية والبطريركية
املارونية وسيدها والرموز
السيادية ،جيعل الوضع يف
البلد خطرًا جدًا».
وقال بعد زيارته البطريرك
املاروني الكاردينال نصراهلل
بطرس صفري يف بكركي أمس
االول« :بعد التهجم املستمر
املارونية
البطريركية
على
الغبطة
صاحب
وخصوصا
البطريرك صفري ،جئت ألؤكد
دعمنا لغبطته وللبطريركية
املارونية والوقوف إىل جانبه
ضد كل هذه اهلجمات اليت
تطال رموز الوطن ،رموز
السيادة واحلرية .وزيارتنا
اليوم هي لنؤكد جمددا املواقف
الوطنية للبطريرك صفري ،وأن
ال أحد يستطيع التطاول عليها
وعلى هذه الرموز».
وعما إذا أطلع صفري على طبيعة
التحرك يف بريوت بالنسبة إىل
االنتخابات البلدية ،أجاب« :مل
نأت للكالم على هذا املوضوع،
ألن الوضع اليوم يف البلد
خطر أكثر بكثري من موضوع
االنتخابات البلدية ،فالتهجم
الذي يستهدف رئاسة اجلمهورية
والبطريركية املارونية وسيدها
والرموز السيادية يف البلد،
جيعلنا نتوقف عند هذا املوضوع
ألن الوضع خطر جدا».
للتطورات
صفري
وعرض
السياسية يف البالد مع وزير
الدولة عدنان السيد حسني،
الذي مل يشأ التصريح بعد
اللقاء ،لكنه اشار يف دردشة

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

مع اإلعالميني بعيدا عن عدسات
الكامريات ،اىل ان احلديث مع
البطريرك «تناول قضايا تهم
الوطن بكامله».
وأكد أن «التعيينات ستحصل
ضمن الكفاءة واالختصاص»،
معربًا عن تفاؤله بالوضع يف
لبنان .ولفت إىل أن «كل
ما يطرح يف وسائل اإلعالم
حول موضوع السالح سيطرح
على طاولة احلوار ،داعيًا إىل
«حبث هذا املوضوع يف
الغرف املغلقة ،ألن هناك تكون
اجلدوى من احلديث» .وتوقع
«جناح طاولة احلوار».
والتقى صفري النائب قاسم
عبد العزيز يرافقه باخوس
اجبع .واوضح عبد العزيز أن
الزيارة «إلطالع البطريرك على
ما جيري يف البالد ،ومناسبة
إلجراء جولة أفق يف مواضيع
الساعة ،كالتعيينات اإلدارية
واالنتخابات البلدية ولالسرتشاد
برأي غبطته يف العديد من
القضايا الوطنية» .ولفت إىل
أنه نقل إىل البطريرك «حتيات
أبناء الضنية وتقديرهم ملواقفه
الوطنية اجلامعة».
وزار بكركي وفد من «جتمع
الشباب الدميوقراطي املسيحي
يف العامل» يضم قياديني
شبابًا من أحزاب شبابية أوروبية
وأمريكية يزورون لبنان للمرة
األوىل وحيلون ضيوفًا على
مصلحة الطالب يف «القوات
اللبنانية» ،للتعرف اىل لبنان
وأهله ،ال سيما الشباب منهم،
والتعاون معهم وتبادل اخلربات
يف ما بينهم حول العديد من
القضايا الشبابية.
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دعا إىل تعديل االتفاقية األمنية أو إلغائها إذا اعرتض األمريكيون

لفت اىل أن العالقة بـ «التقدمي» قد تنسحب تفاهماً يف اجلبل

فرجنية :جعجع يريد استثمار صورة الضحية خالل «البلديات» «التيار احلر» :إشكالية «احلوار» يف الدفاع ال يف السالح

رأى رئيس «تيار املردة»
النائب سليمان فرجنية أن احملكمة
الدولية هي إرادة دولية تهدف إىل
االبتزاز« ،ألن املطلوب الضغط
على حزب اهلل بهدف التخلص منه،
كما يظنون» .واعترب أن رئيس
احلكومة سعد احلريري هو ضحية
هذه احملكمة وضحية اإلرادة
الدولية ،مشريًا إىل أن املسؤولية
«أصبحت كبرية عليه».
وسأل «هل يظنون أنه سيتم
توقيف عناصر حزب اهلل إذا
قالت احملكمة الدولية أن احلزب
قتل رفيق احلريري؟» .وأكد أن
احلريري ال يقبل بالفتنة ،مشريًا
إىل أن من سيأخذ هكذا قرار
«يريد الفتنة».
وسأل فرجنية عرب برنامج «كالم
الناس» مع الزميل مارسيل غامن:
«ملاذا طرح األمريكيون قضية
صواريخ «سكود» اليوم،
وماذا يريدون من سوريا ومن
ايران؟» .وقال« :رمبا يريدون
أمورًا من سوريا فيضغطون عليها
يف لبنان».
وعن عالقته باحلريري ،قال «إنها
ما زالت جيدة ،ولكن بعض حلفائه
أخصامنا والبعض لدينا عداوة
شخصية بيننا وبينهم ،ويف
السياسة أشك أن يتمكن من أن
يأتي بهم اىل املكان الذي يذهب
اليه وإال يكون يناور ،ولكن هو
جدي».
وقال« :كل يوم يتصل احلريري
بالسوريني للقول هلم «امسعوا
إن مسري جعجع مل يتكلم عنكم».
ورأى أن «اهلدف من تصوير
القوات بأنهم مظلومون يف
عيون أرغش وغريها ،يهدف إىل
الوصول إىل االنتخابات البلدية
وقد ترسخت صورة جعجع باعتباره
ضحية».
وعن اعرتاض سوريا على مستوى
أعضاء الوفد الذي أرسله احلريري،
قال :يطرحون شعارات ولكنهم ما

*النائب سليمان فرجنية*

زالوا يعملون على الطريقة القدمية،
سوريا ال تفرض على احلريري مع
من يتحالف ،ولكن هو ال يستطيع
أن يفرض على سوريا مع من
تتحالف ،وأنصح سعد احلريري
أن ال يضع خلفيات يف عالقته مع
سوريا وأال ينظر إىل اخللف».
وحول طاولة احلوار ،اعترب فرجنية
أنها «لتضييع الوقت فقط»،
إال أنه أشار إىل أنه يف الظرف
احلالي «ال يوجد حل ،وسالح
حزب اهلل لن ُيسحب».
وقال «إن العقلية اليت تعترب
أن موارنة دير األمحر ساقطون
عسكريا ودينيا وانتخابيا وموارنة
زغرتا ساقطون وكذلك موارنة
عكار ،هي اليت تبعدني عن بكركي
ومسري جعجع وأمثاهلما ،ألنها
عقلية أيام املتصرفية اليت تعترب
أن املوارنة هم من املدفون حتى
نهر املوت ،فيما موارنة األطراف
ال يفيدونهم ،فيفضلون تهجريهم
إىل مناطق نفوذهم .وأكد أنه
للوصول إىل هذه الغاية يريدون
أن خيتلف املسيحيون مع الشيعة.
وأكد أنه ال يعترب البطريرك صفري
متآمرًا« ،ألن هناك فارقا بني
أن يكون متآمرًا وبني هذا الفكر

اخلطري على املسيحيني».
وقال إن «صفري ال حيبين وال
حيب عون ألننا نقول للمسيحيني
يف االطراف اذهبوا وعيشوا مع
أخوانكم الشيعة» .وأشار إىل
أن «هناك حزنا عند البعض ألن
حزب اهلل مل يقتل املسيحيني يف
اجلنوب بعد التحرير ،وكيف أنه مل
ينتقم من القرى املسيحية ،وكأن
البعض انكسرت قضيته».
واستغرب فرجنية كيف يطالب
البعض بسحب السالح الفلسطيين
خارج املخميات ويتغاضى عن
السالح داخلها .وقال إن هذا
الطرح يظهر «انهم يريدون
تسليم سالح حزب اهلل والسالح
خارج املخيمات الذي يدعمه،
مقابل ترك سالح حممود عباس
داخل املخيمات».
وحول االنتخابات البلدية يف زغرتا،
قال فرجنية :إذا أرادوا الوفاق يف
القرى فهذا شيء بسيط ،لنرتك
االنتخابات دون أن نتدخل بها
ولينتخب الناس كما يريدون».
واعترب فرجنية أن االتفاقية
األمنية املوقعة مع االمريكيني
ختالف املادة  52من الدستور،
لناحية صالحية رئيس اجلمهورية
املعاهدات
إلبرام
بالتفاوض
الدولية ،كما أنه مل تتم املوافقة
عليها من قبل جملس النواب.
ويف ما تعلق مبضمونها ،اعترب
أن الفقرة املتعلقة باملنظمات
االرهابية تستهدف حزب اهلل
مباشرة ،وحنن ال جيب أن نقبل
بالتدريب ،اعتمادًا على العقيدة
االمريكية ،وتصنيفها للمنظمات
االرهابية.
واعترب أنه جراء هذه االتفاقية
لن يتمكن أي ضابط شيعي أو
قريب من  8آذار من احلصول
على التدريب« .املخرج األفضل
سيكون تعديل االتفاقية ،وإذا مل
يعجب هذا االمر االمريكيني فلتلغ
عندها».

اعترب «التيار الوطين احلر»
أن «اإلشكالية على طاولة
احلوار ليست حتديدًا يف
السالح بل يف كيفية الدفاع
عن لبنان» .وأشار إىل أن
«التفاهم بني «التيار
الوطين احلر» و»احلزب
التقدمي االشرتاكي» قد
تنسحب تفاهمًا كام ًال يف
اجلبل ،وحتديدًا يف الشوف
وعاليه» .وانتقد «تقصري
الدولة يف ملف بنك الـDNA
وغياب اإلرادة وهو من
األهمية القصوى».
[أكد عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب االن عون
أن «التيار الوطين احلر»
بدأ منذ فرتة التحضريات
املطلوبة من أجل االستحقاق
البلدي» ،مشريًا إىل أن
«هذا االستحقاق أصبح
واقعًا اليوم ولذلك جيب
إثبات اجلهوزية الكاملة له
من خالل التحالفات االنتخابية
مع عدد من القوى السياسية
والفعاليات والعائالت».
وأوضح يف حديث اىل موقع
«لبنان اآلن» اإللكرتوني
أمس ،أن «مقاربة االنتخابات
البلدية ختتلف عن االنتخابات
النيابية حبيث يتداخل فيها
ونوعية
املناطقي
الشأن
القرى والبلدات» .ورأى يف

أن «العملية
الوقت عينه ّ
املناطق
يف
االنتخابية
املسيحية ختتزن عام ًال صحيًا
ودميوقراطيًا حيث اخليارات
ليست بالطبع على أساس
طائفي وإمنا على أساس
سياسي وإمنائي».
وأكد «عدم حصول تفاهم
حتى اليوم بني «التيار
و»تيار
احلر»
الوطين
خص
ما
يف
املستقبل»
ّ
يف
البلدية
االنتخابات
بريوت» ،مشددًا يف الوقت
أن «التفاهم
عينه على
ّ
الوطين
«التيار
بني
احلر» و»احلزب التقدمي
سينعكس
االشرتاكي»
إجيابًا بني الطرفني جلهة
التحالف بينهما» .ولفت يف
الوقت نفسه إىل أن «هذه
العالقة اجلديدة بني الطرفني
قد تنسحب تفاهمًا كام ًال يف
اجلبل ،وحتديدًا يف الشوف
وعاليه».
«العنوان
أن
واعترب
األساس هليئة احلوار الوطين
هو االسرتاتيجية الدفاعية»،
مشددا يف الوقت نفسه على
ً
أن «االشكالية على طاولة
ّ
احلوار ليست حتديدًا يف
السالح بل يف كيفية الدفاع
فإن هيئة
عن لبنان ،وبالتالي ّ
احلوار تعقد جلساتها لكي

جتد يف النهاية اطارًا معينًا
السرتاتيجية وطنية دفاعية
يتفق عليه اللبنانيون».
[شدد الوزير السابق ماريو
عون على أن بنك احلمض
النووي يف قضية املفقودين
«أمر مهم ألنه حيدد ويسهل
عملية البحث عنهم» ،منتقدًا
«اآلذان غري املصغية هلذا
امللف االنساني ،على الرغم
من مطالبة (رئيس تكتل
واإلصالح»
«التغيري
النائب) العماد ميشال عون
املتكررة بهذا األمر».
واعترب يف حديث اىل إذاعة
«صوت املدى» ،أن «هذا
امللف من األمور األساسية»،
داعيًا احلكومة اىل «املباشرة
يف إنشاء بنك احلمض
النووي» .وقال« :ان
الكالم عن الكلفة الباهظة
أمر غري صحيح ،ألن الدولة
باهظة
موازنات
ختصص
ألمور أقل أهمية ،وجيب أن
ال يكون هذا األمر عائقًا أمام
الدولة اللبنانية إلنشاء هذا
البنك».
وانتقد «تقصري الدولة يف
هذا امللف ،وغياب اإلرادة
وهو من األهمية القصوى»،
مضيفًا« :ال ميكننا االنتظار
إىل ما شاء اهلل يف معرفة
مصري مفقودينا».

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

تعميم صادر عن مكتب العماد ميشال عون
إىل التيار الوطين احلر يف اوسرتاليا
بعد أن كثرت التأويالت والشائعات ،وملنع التدخالت بشؤون التيار الوطين احلر يف
اوسرتاليا نؤكد ألبناء اجلالية املسؤوليات يف التيار على الشكل التالي:
• الرئيس الفدرالي :بشار هيكل
• األمني العام الفدرالي :لبيب الشمالي
• املسؤول يف سيدني «والية نيو سوث ويلز» :ريشار طنوس
• املسؤول يف ملبورن «والية فيكتوريا» :فوزي بو شعيا
• املسؤول يف برزبن «والية كوينزالند»  :لبيب الشمالي
• املسؤول يف كانربا «العاصمة» :خنلة عون
رباع
• املسؤول يف اداليد «والية جنوب اوسرتاليا» :جاك ّ
حتصر التعليمات والتوجيهات مبكتبنا يف الرابية من خالل جلنة االنتشار اليت يرأسها
د.طارق صادق عرب مسؤول اوسرتاليا داني الشامي.
املخصص لالنتشار والذي سيعقد يف لبنان
يعمل بهذا التعميم حتى تاريخ املؤمتر العام
ّ
ستتقرر فيه اسرتاتيجية العمل واملسائل التنظيمية يف
بتاريخ  5و 6آب  2010حيث
ّ
بلدان االنتشار.
التقيد بهذا التعميم والتعاطي مع
يطلب من مجيع أعضاء التيار امللتزمني واملؤيدين
ّ
يتحمل كل من ّ
خيل بهذا التوجيه نتائج تصرفاته.
املسؤولني والتعاون معهم على أن
ّ

العماد ميشال عون
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لبنانيــات

«ال سياسة خارجية للبنان ونتقبّل احلقيقة يف احملكمة لكنها أصبحت طبخة حبص»

عون لـ»النهار» البريوتية :ما حصل يف بريوت لن نبلعه ويشكل أزمة سياسية كبرية
ال هدف للحوار وال بديل من سالح املقاومة وهي واجليش يكمالن بعضهما

عشية جلسة احلوار يف بعبدا ،وتزامنًا مع التحضري لالنتخابات
البلدية واالختيارية ،التقت «النهار» رئيس «تكتل التغيري
واالصالح» النائب العماد ميشال عون حول سلسلة عناوين
وملفات طرحتها معه من السالح واالسرتاتيجية الدفاعية
اىل كيفية خوض «التيار الوطين احلر» انتخابات بريوت،
والعالقة داخل جملس الوزراء بعدما فرطت االصالحات يف
االقرتاع البلدي .اال ان عون حريص على ابداء اهتمامه منذ
اللحظة االوىل للحوار وحتى ما بعده باملؤمتر الصحايف الذي
دعا اليه السبت حول مكافحة املخدرات .ورغم ما يساق عن
هذا توقيت امللف ،فان عون يبدو مصرا على الدخول يف
صلبه مستغربا عدم محاسة البعض ملشكلة اجتماعية تضرب
عميقا يف اجلامعات واملدارس واجملتمع اللبناني بشبابه.
يف السياسة مثة عناوين كثرية يطرحها ،حني يبدي عدم
اهتمام مبا يدور يف طاولة احلوار اليت يقول انه يشعر بأنه
يضيع فيها وقته .يدافع عن سالح املقاومة ما دامت اسرائيل
تهدد لبنان ،ويدافع عن التنسيق بني اجليش واملقاومة.
يف املقابل يعترب ان ما حصل يف بريوت يشكل مشكلة
سياسية كبرية «لن نبلعها» .واذ يبدي عدم رضاه عن
السياسة اخلارجية اللبنانية ،يؤكد رفض املوازنة النها قائمة
على الضرائب .ويقول اننا نتحمل احلقيقة الناجتة عن احملكمة
الدولية لكننا مل نعد نثق بهذه احلقيقة .وهنا نص احلوار:
• جتتمع هيئة احلوار الوطين اليوم
يف بعبدا ،وانت حددت سلفا
العناوين اليت جيب ان تبحث فيها
اهليئة و ما ال جيب ان تبحثه .مثة
سؤال اولي :ملاذ انت وحدك من
يشرتط عناوين الطاولة ،وملاذا
تتحدث عن سالح «حزب اهلل»
بالنيابة عن احلزب نفسه؟
 انا ال احتدث بالنيابة عناحلزب ،واال لكنت اتبعت النهج
الذي يتبعه احلزب .رمبا الن
احلزب هو موضوع اجلدل ،يرتك
للجميع ان يقولوا ما يريدون.
ولكن انا ال مصلحة لي بتضييع
الوقت« .حزب اهلل» هو
موضوع البحث وسالحه ،عليه ان
يظل يعطي ويأخذ مع الناس،
وطبيعة املشكلة بالنسبة اليه
ختتلف عن طبيعة املشكلة
بالنسبة الينا .انا قلت عن
طاولة احلوار ان ما جيري ليس
حوارا ،بل جدال ونقاش وكل
واحد يريد ان يغلب اآلخر .حنن
حددنا اصول احلوار ،فاملشكلة
واقعة وعلينا ان جند حال يوافق
عليه الفريقان ،ال ان ينتصر
فريق وينكسر آخر ،واال سيأخذ
املوضوع طابع املعركة .لذلك
على كل منا ان خيرج من الدائرة
املغلقة اليت يدور فيها ،واال
فلن نستطيع االلتقاء مع اآلخر.
وحنن اتفقنا سابقا على ان
احلوار يكون داخل غرفة احلوار ال
من خالل الشاشات التلفزيونية
واالذاعات ،وال ان يتحول سلعة
انتخابية .مشكلة سالح «حزب
اهلل» تصبح موضع سجال حني
تعود االنتخابات وحني تنتهي،
نصبح كلنا مع سالح املقاومة.
وحني تقرتب ،نعود يف اجملتمع
املسيحي لنتجادل حول سالح
املقاومة .هل حيل السجال
االعالمي املشكلة أم يعقدها؟
من هنا اهمية طرحها داخل
اهليئة حتى ال يصبح أي فريق
اسري الرأي العام اخلاص به .مثة
امور مغلوطة من بني اليت تطرح،
ومن يريد ان يقتنع ال يأسر
نفسه يف دائرة خاطئة .وكل ما

حيدث يف االمور االساسية يدل
على نيات املتحاورين.
• النيات ام اهلواجس؟ الرئيس
نبيه بري قال ان موضوع
االسرتاتيجية وحده سيكون
عنوانا للحوار ،فيما هواجس فريق
االكثرية تنحصر يف السالح؟
 اذًا ليقولوا ذلك وانهمآتون للبحث يف السالح ال يف
االسرتاتيجية الدفاعية .وقضية
السالح جيب ان جند بديال منها،
والبديل غري موجود ،أي اننا
دخلنا يف العبثية يف احلوار.
كيف حنل قضية التهديد
االسرائيلي؟ انا ال اؤمن اطالقا
ان االمم املتحدة وال أي دولة
او موقف يؤمن لنا احلماية،
الن اسرائيل تفرض امرا واقعا
جيعل من الصعب ازالته .اذًا
كل من يطرح االستغناء عن
السالح امنا يطرح امرا غري عملي
وغري مقبول ،وجيدر بنا البحث
عن وسيلة دفاع لبنانية .اما
اهلواجس بان السالح سريتد
عليهم ،فاحلل يكون ببناء عالقة
مع اجلماعات كما تقيمينها
مع االفراد .تكمن اهمية كل
جمموعة بتارخيها .هل «حزب
اهلل» هدد يف تارخيه احدًا؟
• وماذ تعترب اذا  7ايار؟
  5ايار هو الذي تسبب بـ7ايار .اذا اراد أي طرف اال
يستخدم الطرف االخر سالحه
فعليه اال يهدده بقتله ،حينها
يصبح الرد حقا طبيعيا .كيف
ميكن ان يسمح البيان الوزاري
للمقاومة مبمارسة حقها الطبيعي
بتحرير االرض احملتلة واالسرى،
ثم يتخذ جملس الوزراء قرارا
بإزالة شبكة اهلاتف للمقاومة؟
هذا يعين انك تزيلني اجلهاز
العصيب للجسم ،الن االتصاالت
بالنسبة اىل الوحدات العسكرية
اثناء القتال هلا احليوية واالهمية
نفسها ،اضافة اىل انك تفقدينه
عنصر االمان واحلماية لقيادييه.
اذًا النية اجلرمية كانت موجودة
عند اصحاب القرار وليس عند
من دافع عن نفسه .ومن يريد

القيام بذلك فليتحمل النتائج.
واذكر انه قبل مخسة عشر يوما
من  7ايار ،سألين مارسيل
غامن يف «كالم الناس» عن
املعارضة وعدم قدرتها على
استخدام السالح ،فأجبته «
ال تستفزوا السالح ،وكل شيء
له حدود تقف عند تهديد حامل
السالح فقط النه حيمل السالح،
النه سيستخدم سالحه حني
يهدد».
• لو كنت انت قائدا للجيش يف
تلك املرحلة ،هل كنت مسحت
خبطوط مرادفة للشبكة الشرعية،
وكلنا نعلم انك حاولت سابقا
إقفال املرافئ غري الشرعية ومجع
السالح غري الشرعي للحفاظ على
الشرعية؟ واحلكومة السابقة
كانت تريد معاجلة وضع غري
شرعي؟
 تقارنني بني امرين خمتلفنيمتاما .كانت املرافىء غري
الشرعية ممرًا لدخول كل القوات
الغريبة عن لبنان ،وتستخدم
والقتل
والسالح
للتهريب
وتشكل خطرا على كل اجملتمع
اللبناني ،وحتى اآلن لدينا بعض
الرواسب منها .مل تكن ابدا
للدفاع عن احلدود .والربهان
ان سالح «حزب اهلل» كان
موجودا ومل نصطدم معه وال
مرة .ملاذا مل يشعر احلزب مرة
انه مهدد ومل ينضم اليهم يف
الصراع؟ النه يعرف ان مشكلته
ليست معي .منذ ذلك احلني
عرفنا ما هي النيات.
• هل كنت تسمح بشبكة اتصاالت
مرادفة للشبكة االصلية لو كنت
اليوم قائدا للجيش؟
 لقد كانت خطوطا داخليةيف دائرة مقفلة .انا استطيع
ان امد خطا داخليا بني غرفة
واخرى .كانت شبكة داخلية كي
ال يدخل اليها احد ،وهي من
تدابري االمان البديهية.
• وفقا لذلك ال تزال مثة وجهتا
نظر بالنسبة اىل السالح ،فهل
وصلت طاولة احلوار اىل طريق
مسدود ،وهل جتد انه ال يزال مثة
هدف هلا؟
 انا ال اجد هلا هدفا يف هذهالظروف الن مثة فريقا يشعر
باخلطر على نفسه لذا حيمل
السالح ،فيما الفريق االخر
يقول له احلق ليس معك .امران
حيددان احلق هما الشرعية

والقانونية .اذا حدث خطر على
الكيان الفردي او اجلماعي
تتقدم الشرعية على القانونية
فيطري الدستور والقانون جتاه
اخلطر الذي يهدد املرء باملوت.
الشرعية اليوم تقول ان مثة شعبا
يف اجلنوب مهدد ويريد الدفاع
عن نفسه .واجليش اللبناني
غري كاف ،وال ميكن اجليش
اللبناني النظامي ال االن وال
بعد اعوام ،ان يكون قادرا ،اال
اذا حول الشعب اللبناني كله،
وبعشرات املليارات حتى يصبح
جيشا موازيا قبالة اسرائيل.
فطاقته البشرية واالقتصادية
حمدودة()...
• ملاذا اذًا تستمر يف املشاركة
فيها؟
 ال اريد تعطيلها حتى ال يقولواانين اعطلها .لكن اليوم طفح
الكيل ،واشعر انين اضيع
وقيت.
• هل الطاولة موجودة من اجل
استمرار دور رئيس اجلمهورية
يف ادارة قضية ما؟
 رئيس اجلمهورية هو الذيخيلق الدور ،وال ختلقه له طاولة
احلوار .قد تكون مثة حاجة اىل
مواضيع اخرى للبحث .والطاولة
حاليا تتابع عملها بفعل قوة
استمراريتها.

السالح الفلسطيين

• قد يكون االمر الوحيد الذي
اتفقتم عليه هو السالح
الفلسطيين ،ولكنه مل ينفذ.
 انا لست رئيس مجهورية اورئيس حكومة او وزير دفاع او
داخلية .لقد اختذت طاولة احلوار
هذا القرار باالمجاع ،فليتفضل
االمنية
االجهزة
معه
من
والسلطة الداخلية واخلارجية
ويتحرك ويقوم بعمله ،او
ليقولوا لنا انهم ال يستطيعون
شيئا ولتعلن الدولة عجزها.
• لكن البعض يتهم سوريا بأنها
وراء هذا السالح ،وما حدث يف
قوسايا ال ميكن ان يقع مبعزل
عن استمرار تهريب السالح عرب
سوريا؟
 طرحت على الرئيس فؤادالسنيورة يف طاولة احلوار اليت
عقدت يف اجمللس النيابي،
املساعدة يف أي مفاوضات
يريد القيام بها مع السوريني
او الفلسطينيني ،فأجاب انه
يريد العمل لوحده .وكذلك

طرحنا اثناء احلديث عن احلوار
مع دمشق ،امكان تشكيل
جلنة مصغرة متثل القوى االربع
الكربى ،تذهب اىل دمشق فاذا
مل يستقبلونا نكون عرفنا انهم
يرفضون البحث يف املوضوع
ونأخذ حينها موقفا موحدا .واذا
استقبلونا نسأهلم اذا كانوا
يريدون التعاون معنا ام ال.
وحينها نسمع اجلواب املوحد
لكل االطراف .لكنهم مل يقبلوا.
فاالبهام ال يزال موجودا وال
يريدون توضيحه.
املوضوع
سيطوى
• هل
الفلسطيين رغم انه البند الوحيد
املتفق عليه؟
 جيب ان يطرح السؤالعلى املعنيني وعلى احلكومة
بصفتها املسؤولة ان تطرح
املوضوع والعقبات اليت حالت
دون التنفيذ ،كي نساعدها.
ولكن انا ال استطيع ان اقوم
باملبادرة.
• لكن انت ممثل باحلكومة؟
 انا لدي وزارة الكهرباءواملياه...
• لكن وجودك فيها ليس وجودًا
تقنيًا بل وجود سياسي.
 ليطرحوا علينا احلل او يطلبوامنا املساعدة.

العالقة مع سوريا

• يف املوضوع السوري ،لقد
علقت دمشق زيارة وفد املديرين
العامني ،ويبدو ان زيارة الرئيس
سعد احلريري معلقة ايضا .ويف
املقابل جند حبثا يف االتفاقات
وكالمًا عن عودة العالقات مع
سوريا ،فهل فجأة اصبح ملف
العالقة مع سوريا خاليا من أي
وحلت كل املشاكل،
شائبة،
ُ
وصار السفري السوري جيول
ويستقبل يف املناطق؟
ُ
 كال ال تزال هناك أمور مطروحةللبحث .وانا مسعت عن الوفد
الذي تأجلت زيارته الننا ارسلنا
من هم من املستوى االداري
نفسه وما دون ،مقارنة مبا لدى
سوريا .فاذا كانت القصة شكلية
فانها حتل سريعا ،والعالقة بني
البلدين ال تنحصر يف يومني او
ثالثة .واحلالة ليست طارئة.
وما دامت حكومتنا مل تقل لنا
شيئا فنحن ننتظر .ورئيس
احلكومة حني يذهب اىل سوريا
ال يعقد اجتماعا ليخربنا ماذا
حصل ،بل هو طلب امورا حمددة
حول التعديالت على االتفاقات.
حنن نرى االمور ماشية ،وال
نعرف ماذا حدث اخريا .مثة امور
نعرفها واخرى ال نعرفها .ما
نعرفه هو ان امورا نافرة حدثت
ونقدر انها كانت السبب يف
ّ
انها ازعجت ،ولكن ال نستطيع
الكالم عنها.
• اذ كان السوريون حريصني
على هذه العالقة ،فهل ميكن ان
يكون العذر مستوى االداريني
مثال ،وهل اصبحوا اىل هذا احلد
متمسكني بالدور املؤسساتي
االنظمة؟
مبراعاة
ودقيقني
ام ان القضية هي للتأثري

على احلريري بسبب اداء تيار
«املستقبل» والعالقة مع
«القوات اللبنانية»؟
 طاملا مل يصدر أي موقف مناصحاب العالقة ،حيق للناس
ان يتحدثوا مبا يتكهنون به.
واللبنانيون حيبون الشائعات
والكالم ،على غرار ما حدث اثناء
زيارة احلريري اىل الرابية حني
روجوا اننا اتفقنا على معركة
بريوت ،ولكن كل ما قيل كان
خطأ.
• كيف تصف العالقة اللبنانية
– السورية ،وهل هذا هو املسار
الذي كنت تريده سابقا؟
 انا تعاطيت معها على اساسالعالقة بني شعبني وتركت
للحكومة ان تقرر نوعية العالقة
الرمسية .حني ذهبت اىل سوريا
التقيت الرئيس بشار االسد
والشعب السوري وكرموني
وقمنا بزيارة اىل براد اليت
صارت تستقبل لبنانيني .املهم
ان تتصاحل الشعوب بعضها مع
بعض حتى لو اختلفت االنظمة.
فاجلار للجار ولو جار.
• البارحة احتفلنا بذكرى 13
نيسان ،اال توجد ملفات عالقة
كمثل ملف املفقودين؟
 ما هي املبادرة اليت قامتبها احلكومة يف هذا الشأن؟
لقد طالبنا احلكومة بانشاء بنك
للحمض النووي «وداتا»
معلومات وتأليف هيئة خاصة
لتتحدث مع االحزاب اللبنانية
اخلاطفة ومن ثم نبش املقابر
اجلماعية .أي سر نريد اخفاءه؟
اال نعرف من خطف ومن قتل؟
لقد طلبنا من اهالي اجلبل نصب
لوحات تذكارية بامساء الشهداء
وطلب الغفران منهم .اجلميع
كانوا مسؤولني يف احلرب،
وعليهم ان يفكروا جمددا
وخيرجوا من عقلية امليليشيات.
لقد نسينا حل قضية املفقودين
اينما كانوا ،حتى لو كانوا يف
سوريا ومدفونني فيها جيب
ان نذهب ونتأكد منهم .ولكن
اذا مل نستطع حل املوضوع هنا
فسيظل خاضعا للشائعات.

عيون أرغش

• وقعت اخريا مجلة احداث امنية
استخدمت فيها االسلحة ولكن مل
يسلط الضوء اال على حادثة عيون
ارغش؟
 ملاذا السالح موجود اصال؟السالح اضعف من املخدرات
مثل
السالح
واحلشيشة.
النفايات يف لبنان ،من الذي
ال ميلك سالحا يف لبنان؟
• لقد سلط الضوء على عيون
«القوات
بسبب
ارغش
اللبنانية»؟
 جرى احلديث عن طن خمدراتيحُ رق ،لكن مثة اطنان تدخل اىل
البيوت وال احد يتكلم عنها .طن
احلشيشة يف عيون ارغش مل
يأخذ احلجم الذي يستحق .كل
الناس معهم سالح ولو بعيارات
خمتلفة .السالح يف املنازل
(التتمة ص )15
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لبنانيات

جنبالط يلتقي سعد احلريري:

زيارتي لدمشق للمتابعة

«اللقاء
رئيس
زار
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط ،مساء امس االول ،رئيس
احلكومة سعد احلريري ،يف السرايا
الكبرية ،وذلك يف أول لقاء
جيمعهما ثنائيا ،منذ ما قبل زيارة
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي
اىل دمشق.وقال جنبالط انه حبث
مع احلريري «يف عدد من األمور
ومنها قضايا مطلبية اجتماعية،
وال سيما املشروع املقدم
برفع بعض الرسوم على بعض
القطاعات والذي نعتربه مفيدا
جدا وال بد من دراسته وصوال إىل
إحقاق املوازنة .كما تقدمت من
«دولته» مبطالب أخرى استمع
إليها بكل إجيابية ،منها ما يتعلق

مبطالب نقابة السائقني اليت ال بد
من أن خترج إىل حيز الوجود مع
النقل العام».
وردا على سؤال حول زيارته
املقررة اليوم إىل دمشق ،أجاب
جنبالط :هي متابعة للزيارة األوىل
وللقاء أصدقاء قدامى.
اضاف :زيارة الرئيس احلريري
إىل دمشق هي لبحث العالقات
بني الدولة اللبنانية والدولة
السورية.
يذكر أن جنبالط سيزور دمشق
اليوم برفقة الوزير غازي العريضي
وسيلتقيان هناك معاون نائب
الرئيس السوري اللواء حممد
ناصيف (أبو وائل) باالضافة اىل
العماد حكمت الشهابي.

املوسوي :التهديدات اإلسرائيلية لن حتول
دون بناء قدرات املقاومة
رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف املوسوي أن
«املوقف األمريكي الذي يعرب عن القلق من احتمال تزويد سوريا
لـ»حزب اهلل» بصواريخ «سكود» هو جزء من دعاية سياسية
إسرائيلية ،تلقفتها اإلدارة األمريكية مضطرة أو خمتارة ،وقد تعاملت
معها وفقًا لقواعد التعاطي األمريكي مع ما يسمى أمن إسرائيل».
وأوضح يف حديث اىل تلفزيون «املنار» أمس ،أن «لبنان يكون
يف خطر شديد طاملا يفتقر إىل قدرات دفاعية كافية ومناسبة لردع
أو إحباط العدوان اإلسرائيلي».
ولفت اىل أن «اجلوهر جيب أن يكون واضحًا وهو أنه أيًا كانت
الضغوط والتهديدات فإن شيئًا لن حيول دون أن تواصل املقاومة
بناء قدراتها الدفاعية».

أمل ترفض الكالم حول سالح املقاومة عمار دعا اىل منع إثارة الشغب يف االنتخابات
أعلنت حركة «أمل» عن «عدم
قبوهلا أي كالم يتناول موضوع
سحب سالح املقاومة ،ألن هذا
األمر غري قابل للتحقيق» .ورأت
أن «هناك فرقا كبريا بني
سالح املقاومة واالسرتاتيجية
الدفاعية املطروحة على هيئة
احلوار الوطين».
[ رأى عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب علي خريس
يف حديث اىل وكالة «األنباء
االول،
أمس
املركزية»
اإلسرائيلية
أن»التهديدات
ليست جديدة» ،متسائال «هل
تستطيع إسرائيل القيام بعمل
ما يف ظل أجواء الوضع اللبناني
الداخلي ،والدولة املتضامنة يف
ما بينها وحكومة الوحدة الوطنية،
خصوصا أن السلم الداخلي هو
أهم وسائل صد إسرائيل؟».
وقال« :هناك فرق كبري بني
سالح املقاومة واالسرتاتيجية
الدفاعية املطروحة على طاولة
هيئة احلوار ،وإن الكالم عن
سحب سالح املقاومة أمر لن
نقبله ،ولن يرتجم على أرض
الواقع ،ألن هذا الطرح غري
قابل للتحقيق ،وال ميكن العودة
اىل القول أن قوة لبنان يف
ضعفه».
واعترب أن «االتفاق بني احلركة
و»حزب اهلل» يف االنتخابات
البلدية يف اجلنوب ال يعين إلغاء
الناس والعائالت» ،الفتا اىل
أن «االتصاالت بدأت لتشكيل
لوائح مشرتكة».

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

[ وطالب عضو الكتلة النائب
علي بزي ،يف حفل تأبيين أقيم
يف املصيطبة يف حضور زميله
يف الكتلة النائب قاسم هاشم،
بـ «إرساء املزيد من االستقرار
الداخلي ،واىل متتني دعائم
وأواصر الوحدة الوطنية».
وذكر أننا «نعيش يف أجواء 13
نيسان ،هذا الفصل املشؤوم
يف تاريخ لبنان السياسي ،الذي
نتطلع اىل أن نطويه مبآسيه
وجراحاته وسلوكياته ،ونفتح
صفحة جديدة ،عنوانها وحدة
وعروبة وعزة وكرامة وسيادة
واستقالل لبنان ،الذي يأتي
من خالل تعزيز الوفاق والوحدة
وتعزيز
الداخلية،
الوطنية
عناصر القوة اليت يتمتع بها
لبنان ،واليت تأتي يف طليعتها
املقاومة ،نهجا وفكرا وثقافة
وإميانا وسالحا».
وقال« :إن لغة احلوار والوحدة
والتضامن واالستقرار ،واحلوار
مع العمق االسرتاتيجي للبنان
مع سوريا والعالقات التارخيية
املميزة معها ولغة املقاومة هي
املرادف احلقيقي لبناء لبنان،
وليس لغة الضعف والتخلي
واالستسالم».
«التهديدات
أن
ورأى
اإلسرائيلية اجلديدة مل ختيفنا،
وأن مواجهتها تستلزم منا تدعيم
أواصر الوحدة الوطنية الداخلية،
واالبتعاد عن كل ما من شأنه
والعصبيات
الغرائز
إثارة
والشقاق».

أشار عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب علي عمار
اىل «أننا نعيش يف عاصمة
كل اللبنانيني ،وعلينا حتصني
الساحة وعدم السماح باستغالل
االستحقاق االنتخابي يف بريوت
من أجل إثارة الشغب ،الذي
ميس وحدتنا وتالمحنا يف هذه
املرحلة».
وقال خالل مشاركته يف لقاء
سياسي نظمه «حزب اهلل» يف
النويري أمس االول« :سنكون
منفتحني على اجلميع من دون
استثناء ،ألنه ليس لنا عدو إال
العدو اإلسرائيلي ،ومهما طالتنا
الشتائم لن نرد ،وليس لدينا
أي هدف نسجله إال يف قلب
هذا العدو».
ودعا كل اللبنانيني إىل
«إجراء مراجعة للحسابات،
واحلرب األهلية اليت حصلت
جيب إزالتها من التاريخ ،ألنها
كانت من صناعة األمريكي ،كما
غريها من احلروب يف املنطقة،
سواء يف فلسطني أو العراق
أو باكستان أو أفغانستان،
وغريها» ،معتربا أن «خري
دليل على ذلك هو االتفاق
األمين بني احلكومة األمريكية
واحلكومة اللبنانية».
ورأى أن «هناك «ضرورة
تقتضي محاية االنتصار ،من
خالل حتصني الوحدة يف ما
بيننا ،وصم اآلذان عن بعض
اجلهلة أو املغالني من هنا أو
هناك ،حتى عن بعض القنوات

واإلذاعات ،اليت تثري هذا الفريق
على الفريق اآلخر ،وكذلك بعض
اإلعالم الذي يستحضر حسابات
تارخيية معينة حرصا منه على
تفتيت األمة وصياغة الفتنة يف
داخلها».
وأعلن أن حتالف «حزب
اهلل» وحركة «أمل» ليس
حتالفا على حساب العائالت
والفاعليات ،وهو ليس لغة
إلغائية أو احتكارية ،بل «هو
جزء من مسؤولية حتصني
الساحة ووحدتها ،وهو حازم
وجازم ،ومن ضرورات حتصني
املرحلة».
وأشار اىل أن «الشبكات
التجسسية اإلسرائيلية اليت
قامت األجهزة األمنية مشكورة
بكشفها ما هي إال غيض من
فيض ،ألن األمريكي تسلل
واخرتق كل أحناء حياتنا،
فاملربع املصريف مت اخرتاقه،
واملربع االقتصادي واالجتماعي
والرتبوي أيضا مت اخرتاقه ،ما
يعين أن األجهزة األمنية من
جهة وحنن مجيعا جيب أن نتحول
عيونا من أجل خدمة الرسالة،
وكشف هؤالء املفسدين يف
األرض» ،داعيا اىل «التيقظ
واحلذر واحلرص على وحدتنا،
واىل التعاون ،وعدم إتاحة
الفرص ألي حماولة تسيء
اىل الوضع ،حبيث جيب أن
مير االستحقاق البلدي بشكل
انضباطي وتالمحي وتوازني
وانفتاحي».

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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العرب والعالم

طالباني يرفض استبعاد عالوي من احلكومة والرجياني لتمثيل الكتل استناداً إىل حجمها
سعت قائمة «العراقية»
العلمانية اليت حلت اوىل يف
االخرية
النيابية
االنتخابات
اىل كسب دعم ايران باعالن
الستخدام
املطلق
رفضها
االراضي العراقية لشن هجوم
على اجلمهورية االسالمية.
وحلت «العراقية» بزعامة
رئيس الوزراء سابقا اياد
عالوي اوىل بفارق مقعدين
فقط عن قائمة «ائتالف دولة
القانون» بزعامة رئيس الوزراء
نوري املالكي .بيد ان أيا من
القائمتني مل ينل غالبية نيابية
كافية لتسمية رئيس احلكومة
املقبلة ،االمر الذي اضطرهما
اىل االخنراط يف مشاورات
طويلة لتشكيل ائتالف من
جهة ،والطواف على دول اجلوار
لنيل دعمها من جهة اخرى.
وصرحت الناطقة باسم
ميسون
«العراقية»
الداملوجي للصحافيني يف
بغداد بان وفد القائمة الذي
يزور طهران تعهد للمسؤولني
االيرانيني ان « القائمة لن
تسمح ابدا باستخدام اراضي
العراق او جماله اجلوي لشن
هجوم على اجلارة ايران».
وترى طهران يف وجود عشرات
اآلالف من اجلنود االمريكيني يف
العراق تهديدا المنها على رغم
ان اتفاقا امنيا بني واشنطن

وبغداد حيظر استخدام االراضي
العراقية يف أي عدوان.
ومعلوم ان االحزاب الشيعية
تسيطر على احلكومة العراقية
منذ اطاح غزو امريكي نظام
الرئيس الراحل صدام حسني.
وقد انتقد عالوي مرارا النفوذ
االيراني يف العراق.
ولكن يف تصريح مفاجئ
االسبوع املاضي ،دعا السفري
االيراني لدى العراق اىل
اشراك مجيع الكتل السياسية
الفائزة يف احلكومة املقبلة،
يف تطوير ملوقف اجلمهورية
اساسا
الداعم
االسالمية
لالحزاب الشيعية.
ويف طهران ،بث التلفزيون
االيراني ان رئيس جملس
الشورى علي الرجباني أمل لدى
استقباله وفد « العراقية» ان
تشارك القوى السياسية كافة
يف بناء مستقبل العراق استنادا
اىل حجمها التمثيلي».
واوضحت الداملوجي ان من
مصلحة ايران ان «تلعب
العراقية دورا يف بناء جسور
التواصل مع دول اخرى يف
املنطقة « حيكمها السنة.
ومعلوم ان «العراقية» نالت
غالبية املقاعد يف احملافظات
السنية.

طالباني

وفيما توقعت مصادر عراقية

قرب التوصل اىل اتفاق بني
«ائتالف دولة القانون»
و»االتالف الوطين العراقي»
الرئيس
صرح
الشيعي،
ان
العراقي جالل طالباني
السعودية ال تتدخل يف الشأن
العراقي وأن واشنطن تراقب
عملية تأليف احلكومة ،لكنها
ال تسعى اىل التأثري عليها،
مشددا على رفضه تهميش
أي قوى سياسية فائزة يف
االنتخابات ومعربا عن أمله يف
تأليف حكومة وحدة وطنية يف
البالد.
وقال ان زيارته األخرية للمملكة
العربية السعودية «ذات أهمية
خاصة وحققت جناحا كبريا».
والحظ ان «الشيعة فازوا
بغالبية يف الربملان متكنهم من
تشكيل احلكومة ،لكن احلكم
باألكثرية واستبعاد األقلية ال
يصلح للحكم يف العراق».
ضرورة مشاركة كل
وأبرز
الكتل الفائزة يف احلكومة
اجلديدة مثل «دولة القانون»
و»االئتالف
و»العراقية»
الوطين العراقي» و»التحالف
الكردستاني» وغريها.
وأكد الرئيس العراقي انه
«يرفض بشدة إبعاد أو
تهميش أي كتل سياسية»
وأنه «يبذل جهودا للعمل على
إجهاض أي حماولة لتهميش

العراقية برئاسة عالوي».

«القاعدة»

أمنيا ،أفاد مسؤول امريكي
يف جمال مكافحة االرهاب طلب
عدم ذكر امسه ان السلطات
العراقية اكتشفت ان تنظيم
«القاعدة» كان ينوي خطف
طائرات من اجل تفجريها يف
مساجد شيعية يف العراق،
لكنه جيهل اىل اي مدى متت
بلورة هذا املشروع .وقال:
«لدينا معلومات مفادها ان
مؤامرة كهذه كان جيري االعداد
هلا .رمبا مل يكن املشروع يف
مراحله االخرية ،لكن املؤكد
ان مثة اناسا يناقشون هذه
القضية حاليا» .واضاف ان
«العراقيني يقومون بعمل
شاق للتأكد من اعتقال كل
االشخاص املرتبطني بهذه
القضية».
ويأتي كشف هذه املعلومات
بعد ايام من اقفال مطار مدينة
النجف على مسافة  150كيلومرتا
جنوب بغداد بسبب ثغرات على
الصعيد االمين ،استنادا اىل
وزارة النقل العراقية.
ويف الكوت ،اعلن مصدر
امين عراقي اعتقال اثنني
من املسؤولني احملليني يف
التيار الصدري يف حمافظة
واسط بتهمة «ارتكاب اعمال
ارهابية».

الربغوثي :سيفجر الفلسطينيون مزيداً من
االنتفاضات طاملا بقي االحتالل

عشية احياء يوم االسري الفلسطيين
الذي يصادف اليوم ،وتقاطعها
مع الذكرى الثامنة العتقالة ،أكد
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح
مروان الربغوثي املعتقل لدى
إسرائيل أن الشعب الفلسطيين
سيفجر املزيد من االنتفاضات
طاملا بقي االحتالل موجودا.
وقال الربغوثي يف تصرحيات
احمللية
الفلسطينية
للصحف
الصادرة امس االول مبناسبة
الذكرى الثامنة العتقاله« :إن
االنتفاضة ال تأتي ألن فصي ًال ما
أو قائدًا ما أو قيادة ما تدعو هلا،
وهي ال تأتي بقرار وال تنتظر رخصة
أو تصرحيًا من أحد كي تندلع».
وشدد الربغوثي ،الذي تتهمه
إسرائيل بالتخطيط لالنتفاضة
الفلسطينية الثانية (ايلول/سبتمرب
 )2000على أنه «طاملا بقي
االحتالل ،فإن النضال والكفاح لن
يتوقف والشعب الفلسطيين لن
يتوقف عن والدة االنتفاضات».
وأبدى الربغوثي دعمه لتصعيد
االحتجاجات السلمية الفلسطينية
كونها أسلوبا يتناسب مع الظروف
احمللية والعربية والدولية وجيب
مواصلتها وتوسيعها على أوسع
نطاق ،الفتا إىل أن املقاومة
بكافة أشكاهلا هي حق مشروع.
ووصف الربغوثي استمرار حالة
االنقسام الفلسطيين الداخلي

بـ»الكارثة» .وقال «إن
املصاحلة الوطنية هي ضرورة كما
املاء واهلواء لشعبنا وهي ليست
ترفًا أو شعارًا ،بل ضرورة وجودية
وحياتية باملعنى السياسي».
ودعا يف هذا السياق اجلميع
للعودة لوثيقة األسرى للوفاق
الوطين وإىل التمسك بها .وقال:
«أدعو األخوة يف محاس للتوقيع
على الوثيقة املصرية وستتم
مناقشة أية مالحظات والتعامل
معها جبدية فور التوقيع النهاء
االنقسام املخجل».
وأكد الربغوثي أن األسرى
السجون
يف
الفلسطينيني
اإلسرائيلية سيتحركون قريبا
باجتاه الدفع قدمًا باملصاحلة
الوطنية ،متأمال أن ال يضطروا
الختاذ خطوات ستحرج مجيع
الفصائل والقيادات.
ويذكر ان وزارة شؤون االسرى
وانسانية
حقوقية
ومجعيات
خمتلفة تعنى بالدفاع عن قضية
االسرى ،باالضافة اىل الفصائل
الفلسطينية نظمت منذ مطلع
االسبوع اجلاري فعاليات احتجاجية
خمتلفة بناسبة يوم االسري،
وستبلغ هذه الفعاليات ذروتها
يوم غد ،حيث ستضاء شعلة
احلرية يف منزل اقدم االسرى
عبد اهلل الربغوثي املعتقل لدى
اسرائيل منذ  34عامًا.

تنويه واعتذار

تعتذر إدارة اهلريالد عن اخلطأ الذي وقع يف اعالن حممصة مخسة جنوم يف
عدد السبت املاضي حيث جاء فيه:
أسعار خاصة مبناسبة األعياد
 جوز كاليفورنيا  1كلغ  7.99دوالر  -لوز نيء بلدي  1كلغ  5.99دوالر  -زيت زيتون اسباني  4ليرت  15.99دوالر -اومو سطل  9كلغ  21.99دوالر  -مواحل اكسرتا  1كلغ  9.99دوالر  -زيتون كاالماتا  1.5كلغ  7.50دوالر

واحلقيقة ان هذه األسعار اخلاصة كانت مبناسبة األعياد فقط وقد
انتهت فرتة العمل ومل يعد معمو ً
ال بها األسبوع املاضي
نكرر اعتذارنا من إدارة حممصة مخسة جنوم الكرمية ومن الزبائن الكرام
على هذا اخلطأ غري املقصود

«اهلريالد»

Page 9

Saturday 17 April 2010

2010  نيسان17 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‘„

ÊÎáÓyÏ€a
@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Âﬂ@Ú‹Óÿìm@5◊c@b‰Ìá€
@bÓ€a6éa@¿@
÷ã
� –æbi@…Ójﬂ
�
@bﬂ@
›
◊Î@Òåbnø@ÚÓ«Ï„Î@Úõ–¨@äb»édi@ÒäÏËìæa
@Òb‡ÿ€a@Üa7nébi
89 Yerrick Rd,
@@NNNÔiã»€a@Ñj�æa@Èubn±
ëb–€a@áºc@áÓè€a

Lakemba
Ph: 9759 1895

@Òç�Ó‡æa@ÚÓ„b‰j‹€a@ÒÏË‘€a@ÚËÿ‰i@Úuåb†@ÚÓ‹Ìåaãi@ÒÏË”

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

بهدف متويل قسم كبري من خطة راد االصالحية للصحة

احتمال رفع مثن علبة السجائر ليصل اىل  20دوالرا

من احملتمل ان يدفع املدخنون
مبلغ  6,50دوالرات اضافية
مثن علبة السجائر اليت حتتوي
على  30سيجارة حيث سيصبح
سعرها حوالي  20دوالر وذلك
للمساعدة على دفع فاتورة
رئيس الوزراء االصالحية للصحة
والبالغة  18مليار دوالر.
فقد دعت اللجنة احلكومية
الوطنية للوقاية الصحية اىل
رفع الضريبة على السجائر
يف موازنة الشهر املقبل ومن
املقرر ان تدرس هذا اخليار جلنة
هنري (كني هنري رئيس دائرة
اخلزانة) للمراجعة الضريبية.
متول هذه
ومن املمكن ان
ّ
الزيادة يف حال اقرارها ثلثي
 3مليارات دوالر الذي حيتاجه
السيد راد والذي هو مبثابة
حُمَّليات للواليات لتصادق على
اصالحاته للعناية الصحية.
وسوف يتأثر بهذه الزيادة
حواىل  3ماليني مدخن حيث
سريتفع مثن علبة السجائر اليت
حتتوي على  30سيجارة من
 13,5دوالرا اىل  20دوالرا
على فرتة  3سنوات مبوجب
منوذج خطة الصحة الوقائية
للحكومة.
وتعتقد اللجنة ان مثل هذا
االرتفاع اهلائل يف مثن السجائر
ّ
خيفض اعداد املدخنني
سوف
حبدود مليون شخص خالل 10

«اسرتالي العام» ماكغوري ينتقد خطة راد الصحية

انتقد السيد باتريك ماكغوري
حامل لقب "اسرتالي العام"
للحكومة
الصحيحة
اخلطة
الفيدرالية قائال انها اهملت
الصحة العقلية.
وقال خبري الصحة العقلية
ان الصحة العقلية جيب ان
تكون "واجهة ومركز "االجندة
االصالحية اليت تتضمن احلصة
االكرب من سيطرة الكومنولث
على متويل املستشفيات.

ماكغوري
السيد
وصرح
لتلفزيون اي بي سي قائال ان
"الصحة العقلية جيب ان تكون
واحدة من النقاط املركزية
لالصالح ،مالحظا ان مليارات
الدوالرات مت عرضها على
اقسام الطوارئ والعمليات
االنتقائية والعناية باملسنني.
ورأى ان الصحة العقلية ال تعترب
مسألة سياسية حساسة.
وقال "ان الشيء اخلطري هو

ان الصحة العقلية هي حباجة
كربى لالصالح ومل يتم التطرق
اليها".
وكان رئيس الوزراء كيفن راد
قد هدد باجراء استفتاء عام اذا
مل توقع الواليات على خطته
يف اجتماع جملس احلكومات
االسرتالية يوم االثنني.
ويعارض رئيس والية فيكتوريا
خماوفه
عن
معربا
اخلطة
بشأنها.

توتوتا توقف مؤقتا مبيعات Lexux G X 460

سنوات مما يساعد احلكومة على
توفري بعض من مبلغ  31مليار
الذي يكلف اجملتمع لكل سنة.
وزيادة الضريبة على السجائر
هذه يف حال مت العمل بها
ستكون االوىل خالل اكثر من
عشر سنوات وسوف تضع
اسرتاليا يف صف بقية دول
العامل.
وحتل اسرتاليا يف املرتبة الثالثة
بالنسبة ملعدالت الضريبة االدنى
على السجائر يف العامل املتطور
حيث تبلغ نسبة الضريبة على
التبغ فيها  %68فيما هي لدى
العديد من الدول االخرى من
 %75اىل .%80
وقد دعمت وزيرة الصحة نيكوال
روكسون خطة االئتالف العام
املاضي القاضية برفع الضريبة
على الدخان وطلبت النصيحة
من دائرتها مخس مرات قبل

موازنة العام املاضي.
ووجد استطالع نيوزبول لالراء
ان  %88من االسرتاليني
يدعمون مثل هذه الزيادة طاملا
ان املال الناتج عن الضريبة
سوف ُينفق على الصحة.
وحتتاج احلكومة مبلغ  3مليارات
دوالر اضايف لتمويل وعودها
للجراحة االنتقائية واقسام
الطوارئ والعناية باملسنني
خالل السنوات االربع املقبلة.
كما انها ستحتاج الجياد مبلغ
 15مليار دوالر اضايف لتمويل
االصالحات الصحية ما بني
 2015و.2020
تفصل
مل
احلكومة
ومع ان
ّ
موقفها حول ضريبة التبغ ليل
الثالثاء اال ان الوزيرة روكسون
وافقت بان على احلكومة ان
جتد املزيد من املال لتمويل
االصالحات الصحية.

تويوتا،
شركة
اوقفت
مؤقتا ،على وقف مبيعات
 Lexux Gx 460لعام 2010
بعد ان اصدرت تقارير
املستهلك انذار "ال تشرتوا"
وسط خماوف من ان تكون
لدى سيارات  SUVالكبرية
مشاكل قد تتسبب بانقالبها
يف املنعطفات احلادة.
وقالت الشركة اليابانية،
امس االول ،انها طلبت
من التجار تعليق مبيعات
 SUVفيما جتري اختباراتها
اخلاصة واجلدية على Gx
.460
وقال نائب رئيس شركة
الكسس املدير العام مارك
تامبلني "اننا نأخذ هذه
احلالة مع  Gx 460بكل جدية
وحنن مصممون على حتديد
اليت
املشاكل
واصالح
حددتها تقارير املستهلك".

رذاذ ( )Sprayلقتل احلشرات يقتل رجال يف هورسلي بارك

لقي رجل حتفه ونقل ثالثة
اىل املستشفى بعد انهياره
جراء استعمال مواد كيماوية
يامة يف منزله غرب سيدني
صباح االربعاء املاضي.
وقال ناطق باسم خدمة
االسعاف ان الرجل وهو يف

اخلمسينات يف عمره كان
يرش السموم على النباتات
يف منزله يف ووولغروف
رود حيث تنشق السموم مع
االدخنة ومت نقله على االثر
اىل املستشفى وما لبث ان
فارق احلياة

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

تغريم ثالثة مراكز رعاية اطفال
باكثر من  43الف دوالر

جرت اضافة ثالثة مراكز رعاية
االطفال حكم عليها باالخفاق
يف توفري بيئة امنة لالطفال اىل
الالئحة احلكومية يف نيو ساوث
ويلز على املواقع االلكرتونية
للخدمات االجتماعية.
اخلدمات
وزيرة
وقالت
االجتماعية ليندا بريني ان هذه
املواقع مصممة لزيادة معايري
صناعة رعاية االطفال من
خالل التسمية العلنية للمراكز
اليت خترق او تكسر الرتتيبات
والقوانني احلكومية.
وكشفت الوزيرة بريني عن انه
متت اضافة املراكز الثالثة:
(Tweed Family Day Care,
Tweed Heads,
Rockdale
Kindergarten, Rockdale, and
Vivian’s Early Learner Centre,
)Fairfield West
اىل املوقع بعد تغرميها جمتمعة
باكثر من  43الف دوالر.
وقالت الوزيرة بريني انين
مسرورة الن احملاكم قد اعرتفت
جبدية املخالفات يف هذه
احلاالت الثالث لقد خالفت هذه
املراكز قانون خدمات االطفال
لعام  2004الذي يضمن خدمات
رعاية اطفال يف بيئة مناسبة
وامنة".
واضافت تقول":ان القائمني
على مراكز رعاية االطفال
الذين ال يستطيعون االستجابة
للمعايري املطلوبة او بكل بساطة

*ليندا بريني*

ال خيتارون ذلك قد يواجهون
جمموعة عقوبات مثل تعليق
رخصهم ويف حاالت اكثر جدية
غرامات كبرية".

فتح باب الطلبات لربنامج الوزير بورجر يعلن عن خطة مخاسية
«فنانون يف مدارس» ملساعدة الشباب يف احلصول على مسكن

الطلبات
باب
فتح
مت
للتقدم لربنامج "فنانون يف
الفيدرالية
مدارس"للحكومة
وحكومة نيو ساوث ويلز
مما يعطي طالب املراحل
التكميلية والثانوية الفرصة
للعمل مع فنانني اختصاصيني
وحمرتفني.
وقالت وزيرة التجارة العادلة
والفنون االنسة فرجينيا جادج
ان هذا الربنامج املمول لفرتة
اربع سنوات من  2009اىل
 2012يسمح للفنانني بالعمل
يف املدارس يف سائر احناء نيو
ساوث ويلز ويتوفر هذا العام
مبلغ  200الف دوالر لتمويل
 15مقرا..واضافت ان هذا
الربنامج هو مبادرة رائعة تسمح

لفنانني اختصاصيني بالتعاون
مع الطالب واملعلمني واالهل
واجملتمع املدرسي االوسع".
وكشفت عن "ان هذا الربنامج
يوفر مقرات قصرية وطويلة
االمد تسمح للفنانني بالعمل
مباشرة مع الطالب يف مشاريع
خالقة وهذه املشاريع تشمل
اشكاال خمتلفة من الفنون مثل
الدراما واملوسيقى والرقص
والسريك واالعالم الرقمي
والتصميم البصري والتصوير
والكتابة اخلالقة.
وقالت الوزيرة جادج "ان
حكومة نيو ساوث ويلز تعمل
جبد وجهد الغناء برنامج الفنون
الفنانني
ودعم
املدرسية
الشباب".

ورشات عمل لقيادة اكثر امنا للسائقني املبتدئني
يقيم اجمللس العربي االسرتالي
بالتعاون والشراكة مع سلطة
الطرق واملرور ورشات عمل عربية
هادفة ل "مساعدة السائقني
املبتدئني الن يصبحوا سائقني
اكثر حذرا".
Helping learner drivers become
”SAFER Driversيف ست مناطق
للحكومة احمللية (البلدية) وتشمل
ورشات العمل هذه اوبرن (من
وباراماتا)
هولرويد
ضمنها
كانرتبري (من ضمنها ماركفيل)
وسانت جورج (ومن ضمنها

روكدايل وكوغراه وهرتسفيل)
وتضاف روشات العمل العربية
هذه اىل ورشيت عمل يقيمها
اجمللس العربي االسرتالي سنويا
كجزء من خطته االسرتاتيجية
لطرق اكثر امنا.
وسوف يسهل اجمللس العربي
االسرتالي اقامة ورشات العمل
هذه حيث مت تأكيد مواعيدها .
وستكون ورشة عمل سانت
جورج يف منبى بلدية روكدايل
يوم الثالثاء يف  4ايار 2010
من  6:30مساء حتى  8:30ليال

يف غرفة املؤمترات يف الطابق
الثاني من املبنى االداري لبلدية
روكدايل .وتزود ورشات العمل
االهل واملراقبني واملشرفني
على السائقني املبتدئني بنصائح
عملية حول:
 السائقني اجلدد حاملي رخصL&P
 مراقبة السائقني املبتدئني اكمال كتاب االرشاد والتعليمللسائقني املبتدئني
 الفوائد واملنافع خلربة القيادةاملراقبة على الطرق.

اعلن وزير االسكان يف نيو
ساوث دايفيد بورجر يوم
الثالثاء عن خطة عمل مخاسية
(مخس سنوات) ملساعدة
الشباب على اجياد مسكن
التحمل.
وتركز خطة العمل للشبيبة
على الشباب ما بني  12و
 24سنة الذين يسكنون يف
اسكان اجتماعي او حباجة
للوصول اىل اسكان اجتماعي
او اىل انواع اخرى من
االسكان االجتماعي.
وجاء اعالن الوزير بورجر
هذا لدى اطالق مجعية
اسكان الشباب محلة مسائل
املشردين الشباب للعام
.2010
وقال السيد بورجر ان الشباب
قد يواجهون عدة حواجز
وحتديات يف الوصول اىل
مسكن مناسب كما يواجهون
مصاعب اضافية اذا كانت
لديهم حياة منزلية مضطربة
بسبب مسائل التعنيف او
الصحة العقلية او السلوك
غري االجتماعي او التشرد او
خطر التشرد.
ومن اجل تطوير هذه اخلطة
استشارت دائرة االسكان
يف نيو ساوث ويلز الشباب
املساكن
ومستأجري

*دايفيد بورجر*

االجتماعية ومجعيات االسكان
وغريها من الوكاالت احلكومية
ذات الصلة يف نيو ساوث
ويلز.
"ان
وقال الوزير بورجر
اخلطة سوف تساعد دائرة
االستجابة
على
االسكان
وتقوية
الشباب
حلاجات
الشراكات فيما بينهم مما
يدعم الشباب الذين يعيشون
يف منزل اجتماعي لالخنراط
يف جمتمعاتهم.
واضاف السيد بورجر يقول
"ان الشباب قالوا انهم
يريدون ان يشعروا بامان
وسالم يف منازهلم وجريمت
وتكون هلم خيارات اسكان
ممكنة التحمل تناسب حاجاتهم
وظروفهم.

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

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

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

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
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

Nakhle
Shirtmakers
ﺧﻴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
()ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ
ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺨﻠﺔ

@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

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

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

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

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

@Hasham
Tailoring
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تحقيقات

حكايات عن هجرات املسيحيني وتوطنهم واقتالعهم من "ساحل النصارى"

"عبد" األمري فخر الدين يف بئر العبد وقلعة "شعبانة" يف الليلكي

يف أثناء نشر فصول من ذكريات
الشياح
سكان
من
مدرس
ّ
عنوان
حتت
«األصليني»
«مرثاة الزمن الزراعي يف
الشياح» يف هذه الصفحات
(كانون الثاني املاضي) ،أرسل
خليل خالد الفغالي تعقيبًا أو
مشاركة يف هذه الفصول من
ذكريات املدرس .وقد نشرت
مشاركته حتت عنوان «ذكريات
عن ساحل النصارى وكرخانات
احلرير وصحراء الشويفات».
استزادة من ذكريات الرجل
الثمانيين عن أحوال «ساحل
النصارى» وأخباره ،أي الساحل
اجلنوبي ملتصرفية جبل لبنان
ضيعته
وعن
(،)1914-1860
املرجية ،اضافة اىل برج الرباجنة
املتامخة هلا ،التقينا (الفغالي)،
فإذا به ّ
حك ٌاء من الطراز الرفيع،
وصاحب أسلوب مسرحي حي يف
سرد احلوادث واحلكايات ،ولديه
ذاكرة حادة ومنظمة يف التاريخ
الشفوي الذي ترقى مروياته اىل
عهد اإلمارة املعنية يف الشوف،
وصو ً
ال اىل أخبار حية شهدها
بنفسه عن تهجري أهالي املرجية
املسيحيني يف العام ،1983
ومرورًا بروايات عن حوادث يف
عهد املتصرفية وعهد االنتداب
الفرنسي ،تنقل وقائع وصورًا
عن االجتماع البلدي ،وعن عمل
األجهزة االدارية احلكومية .احلق
أن (الفغالي) خزان حكايات
ومرويات عن االهالي والعائالت
واالعيان وموظفي االدارة ،وجرائم
أجيال من
نسابة
ٍ
القتل .وهو ايضًا ّ
املوظفني االداريني احلكوميني،
وسريهم
ملسالكهم
وراوية
العائلية ونعراتهم ومناكفاتهم يف
ما بينهم .حتى ان املستمع اىل
حكايات الرجل ومروياته ،ينتبه كم
مغيب التاريخ الشفوي احلي
هو
ّ
للحوادث واالجتماع من التداول
والرواية والكتابة .نبدأ هنا بنشر
بعض من مرويات وحكايات
خليل خالد (الفغالي) اليت استمر
تسجيلها ساعات .وهذه حلقة
أوىل
على مثال قدامى الرواة واحلكائيني
اصحاب الذاكرة احلادة ،الشغوفني
برواية حوادث عاصروها وشهدوها
وكانوا من الفاعلني أو اصحاب
دور ما فيها ،أو تناهت اليهم
اخبارها باملشافهة ،والشغوفني
كذلك برواية حكايات قدمية شبيهة
بأخبار االعيان ومتاثل بنيتها بنية
القصص الشعيب العامي اجملهولة
رواتها
فيتشارك
املصدر،
الكثريون يف توليفها وصناعتها،
فيما هم يتناقلونها ويرتاوونها

*الراوي خليل خالد الفغالي*

جي ًال بعد جيل  -على هذا املثال
يروي خليل خالد (الفغالي) حكايته
عن بدايات التوطن املسيحي يف
ما مسي ساحل النصارى يف القرن
التاسع عشر.

تدافع األمساء والسكان

ساحل النصارى هي التسمية
اليت عرف بها السهل الساحلي
اجلنوبي لقائمقامية املنت املمتد
بني خلدة وحرج بريوت الذي كان
حدود والية بريوت ايام كان جبل
لبنان متصرفية تتمتع حبكم ذاتي
يف ظل السلطنة العثمانية .ورمبا
عرف الساحل التسمية هذه قبل
عهد املتصرفية (،)1914 – 1860
لكن االرجح انها (تسمية ساحل
النصارى) كانت ترمجة وتتوجيًا
لواقعة دميوغرافية بطيئة ،هي
كثافة توطن املسيحيني يف ساحل
املتصرفية اجلنوبي ،وغلبتهم
السكانية يف قرى هذا الساحل.
قيام دولة لبنان الكبري العام
 ،1920ادى اىل غياب هذه التسمية
«االهلية» تدرجيًا ،وغلبة تسمية
أخرى ادارية «حمايدة» ،هي
ساحل املنت اجلنوبي ،من دون
دون أن ُتفقد التسمية االدارية
هذه ،القرى الساحلية الكثرية
واملستقلة
اخلاصة
امساءها
وطابعها البلدي واحمللي.
عشية احلرب يف لبنان العام
 ،1975كانت بدأت تغلب على
ساحل املنت اجلنوبي تسمية
ضاحية بريوت اجلنوبية .وذلك
بفعل كثافة موجات املهاجرين
الريفيني من جنوب لبنان والبقاع
الشمالي اىل مناطق سكنية قريبة
من العاصمة.
ثم مل تلبث ان فقدت قرى هذا
الساحل وبلداته طابعها السكاني
احمللي ،وحتولت ضواحي سكنية
لبريوت ،قبل ان بدأت تفقد
امساءها اخلاصة واملستقلة يف
اواسط مثانينات القرن املاضي،
فبدأت تغيب عنها هذه االمساء،

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

كما ُنزعت عن الضاحية كل صفة
وإضافة منذ انشأ «حزب اهلل»
ما مساه «املربع األمين» يف
البلدة األكثف سكنًا مسيحيًا يف
ساحل املنت اجلنوبي وغرب طريق
صيدا القدمية ،اي يف حارة حريك
اليت ُأخليت متامًا من مسيحييها
مع غريهم من مسيحيي البلدات
الواقعة غرب هذا الطريق.
حادثة برج الرباجنة املسرحية
يف مرويات (الفغالي) الشفوية،
تعود بدايات التوطن املسيحي
يف هذا الساحل اىل عهد االمري
فخر الدين املعين الثاني يف
العقود الثالثة االوىل من القرن
السابع عشر« .يؤرخ» الراوي
للبدايات هذه حبادثة رواها ،بل
استعادها على منوال حكايات
القصص الشعيب العامية القدمية.
تقول احلكاية ان طريق القوافل
اخلاصة مبؤن االمري املعين االبرز،
وبريده ،بني عاصمة امارته دير
القمر ومدينة بريوت ،كانت
متر يف الساحل قرب قرية برج
الرباجنة الشيعية ،صعودًا يف قرى
اجلبل ،وصوال اىل عاصمة االمارة
الشوفية .واحدة من هذه القوافل
تعرضت مرة العتداء يف اثناء
مرورها قرب القرية الشيعية .كان
يف عداد القافلة العابرة يف طرق
ضيقة بني البساتني «عبد»
من خدم االمري اقرتب من بئر ماء
ليشرب ،فأخاف نسوة يغسلن
االواني والثياب قربها .صراخ
النسوة اخلائفات من «العبد»
الغريب الذي اشعرهن اقرتابه
منهن بهتك حرمتهن ،ادى اىل
حضور رجال من برج الرباجنة،
فاعتدوا على القافلة وقتلوا
«العبد» ورموه يف البئر الذي
مساه االهالي الحقًا بئر العبد.
اذا كان هلذه احلادثة من داللة،
وهي غنية الدالالت والكنايات،
فهي تشي او ً
ال بأن الذاكرة
واحلكايات العامية ،حني تروي
التاريخ
حوادث
او
وقائع
االجتماعي ،فإنها تقوم باختصاره

*مشهد لقرية املرجية يف ستينات القرن العشرين*

وتكثيفه يف حادثة تصنعها
صناعة مسرحية وجتعلها بداية
لذلك التاريخ وحتوالته .وهي،
اي احلكاية ،تنقل ثانيًا ،تصورًا
مسرحيًا عن املشاركني يف احلادثة
بوصفهم كنايات عن اجلماعات
اليت ميثلونها .فخادم االمري عبد
اسود البشرة .ونساء برج الرباجنة
الشيعيات ،مل خيفهن سواد العبد
عرض
الغريب فحسب ،بل انه ّ
حرمتهن النسوية اىل االنكشاف
لغريب ،مما استدعى حضور
القيمني على حرمة النساء،
الرجال
ّ
عرضه العبد
فثأروا لشرفهن الذي ّ
لالنتهاك.
االمري املعين ،وفقًا للحكاية ،ثأر
بدوره خلادمه .فبعد اعتداء اهالي
برج الرباجنة على قافلته ،امر جنده
القيام حبملة تأديبية على املعتدين،
ثم أخذ يشجع مسيحيي اجلبل على
النزول اىل الساحل للعمل يف
تربية دودة القز (احلرير) وقطف
الشرانق ،متهيدًا القامتهم الدائمة،
وضمانًا لطريق القوافل .لتعزيز ما
ذهب اليه ،قام األمري ببناء قلعة
صغرية على طرف مزرعة الليلكي
اليت كانت اقدم نواة سكنية
مسيحية قرب برج الرباجنة .يف
هذه القلعة اليت سمُ يت «قلعة
شعبانة» ،وضع األمري شرذمة
من جنده اخليالة ،مهمتها القيام
بدوريات على طريق القوافل
ومحايتها .وفقًا لـ(الفغالي) ظلت
بقايا القلة قائمة يف الليلكي
ويتداول األهالي إمسها ،حتى آخر
عهد إقامته يف قريته ومسقطه،
املرجية اليت ُه ّجر منها مع عائلته
وسائر أهلها املسيحيني يف
مثانينات القرن املاضي.

احلدث ،فرن الشباك...
بعض من املستوطنني يف هذه
القرى أو الضيع اليت كانت مزارع
صغرية قبل أن تتزايد اإلقامة
فيها ،وكذلك الوافدون اجلدد
من القرى اجلبلية اىل القرى
واملزارع الساحلية ،أخذوا يوسعون
استيطانهم يف غرب الساحل ،اىل
برج الرباجنة الشيعية اليت نشأت
على ختومها مزرعة الليلكي ،ثم
حتولت قرية مسيحية ،قبل نشوء
مزارع املرجية وحتويطة الغدير
(نسبة اىل جمرى نهر الغدير
الصغري ،وحيث حي السلم اليوم)
وحارة حريك والشياح .هذه
املزارع حتولت بدورها قرى يغلب
عليها سكن مسيحي خيالطه سكان
شيعة أخذوا خيرجون من قرية برج
الرباجنة الشيعية الوحيدة واألقدم
يف الساحل كله ،وينتشرون يف
القرى اجلديدة.
أشجار التوت ومزارعها املالزمة
لرتبية دود القز وشرانق احلرير،
إضافة اىل تربية األبقار ،من
املزروعات واألعمال ومصادر
العيش األقدم يف برج الرباجنة.
وليس يف الساحل كله من شجر
أقدم من التوت سوى الزيتون
يف صحراء الشويفات .مع توطن
املسيحيني يف املزارع والقرى
تزايدت زراعة التوت واتسعت،
وازدهرت مواسم دود القز وأعمال
احلرير ،فنشأت يف الساحل ثالث
ّ
حلل شرانقه وتوضيب
كرخانات
خيوطها ،فتوافرت لدى بعض

مزارعي احلرير وجتاره مبالغ مالية
أدت اىل تكاثر العمران يف القرى
وتزايد الوافدين املسيحيني اىل
الساحل ،للعمل واالقامة والتملك.
مقالع احلجار الرملية يف غرب
اجلمالني
الساحل ،وكذلك بعض
ّ
(مربو أو مقتنو اجلمال) لنقل احلجار
من املقالع واستخدام احليوان
الصحراوي يف جتارة القوافل
اليت كانت تصل اىل دمشق
وحلب ،قد تكون مزامنة للعمل
يف احلرير ،أو أقدم منه قلي ًال.
لكن األكيد ان مقالع احلجر الرملي
قدمية يف الساحل ،وكان يعمل
فيها وميلكها أهالي برج الرباجنة
الشيعة وغريهم من أهالي القرى
املسيحية الذين برع كثريون منهم
يف أعمال تشييد البيوت احلجرية
القدمية ،ليس يف قرى الساحل
فحسب ،بل يف غريها من املناطق
والبلدات .فاألرجح ان مسيحيي
الساحل محلوا معهم خرباتهم
وبراعتهم يف البناء من مواطنهم
السابقة يف القرى اجلبلية ،فيما
كان أهالي برج الرباجنة يعملون يف
تطيني جدران البيوت الداخلية ،أو
ترقيعها وتلييسها ،على ما يقال
يف العامية الدارجة.

سجادة دمشق العجمية

الرملي
احلجر
مقالع
ظلت
واستخدام اجلمال يف النقل من
األعمال الناشطة يف الساحل حتى
أربعينات القرن العشرين .فجد
الراوي الذي عاد من الربازيل
اىل أهله يف قريته املرجية العام
 ،1903ملك بعد عودته مقلعًا
للحجار قرب طريق صيدا القدمية،
مستخدمًا اجلمال يف نقل احلجار.
ويف واحدة من أسفاره مع قافلة
عاد منها
مجال اىل دمشق
بسجادة عجمية كبرية اشرتاها
من هناك ،فظلت مفروشة يف
صالون بيته وبيت ولده أبو خليل
خالد (الفغالي) من بعده ،وحتى
وفاته غمًا وكمدًا العام  1980يف
بيته الذي ُنهبت السجادة منه
مع أثاثاته وسائر أثاثات بيوت
مسيحيي املرجية ،بعد نهار واحد
على تهجريهم اجلماعي الكبري من
بلدتهم يف ليلة من ليالي العام
..1983

التوطن واألعمال

موجات التوطن املسيحي املتالحقة
واألقدم زمنًا يف ما سيصري ساحل
النصارى وفقًا ملرويات (الفغالي)،
استقرت يف قرى :وادي شحرور،
الشويفات ،بطشيه ،املرداشية،
بسابا ،بعبدا ،احلازمية (كانت
تسمى أيضَا سطليه) ،كفرشيما،

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

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

الوزير كيلي جيتمع باجلالية االسالمية لبحث مسائل الدفن

*الوزير كيلي يتحدث اىل بعض احلضور*

التخطيط
وزير
طمأن
واالراضي طوني كيلي يوم
الثالثاء يف  13نيسان احلالي
اجلالية االسالمية بشأن توفري
مساحة عامة للدفن لتلبية
حاجات اجلالية للسنوات الـ
 10والـ  15املقبلة.
وكان الوزير كيلي قد حضر
االجتماع الذي نظمه يف مبنى
الربملان السيناتور شوكت
مسلماني وحضوره عدد من
نواب الوالية.
وقال السيد كيلي "ان
تضاؤل مساحة الدفن هي

مسألة مهمة تؤثر على العديد
من اجلاليات يف سيدني".
واضاف يقول "ان اجتماع
اليوم هو فرصة لالستماع
اىل هواجس اجلالية االسالمية
وطمأنتها بأن احلكومة تستمع
وتتصرف".
وتابع يقول "لقد وضعنا
جانبا مساحات واسعة من
االراضي يف مشال غرب
سيدني وهي حاليا ختضع
للتحري وسوف تعمل سلطة
ادارة االرض والعقارات مع

*السيناتور شوكت مسلماني وحضور*

دائرة التخطيط لضمان وضع
مواقع اخرى جانبا يف مناطق
النمو يف سيدني.
وقال الوزير طوني كيلي
"ان احلكومة تتعهد ضمان
ان تبقى املدافن ممكنة
التحمل وسهلة الوصول لكل
اجلاليات".
السيناتور
اعرب
بدوره
شوكت مسلماني عن سعادته
بتكمن الوزير كيلي من حضور
اجتماع اليوم الذي برهن
على نية احلكومة اجللوس مع

اجلالية االسالمية ومناقشة
اخلطط املستقبلية".
وقال "انا متأكد من شعور
الوزير باهمية نقص املدافن
للجالية االسالمية".
واضاف يقول "ولعل من
املطمئن اعادة تأكيد الوزير
بان هناك مساحة كافية
للعقد املقبل ،ولكلي ثقة انه
مبواصلة الضغوط بامكاننا
ّ
توفر
اجناز خطة طويلة االمد
مدافن باسعار معقولة وقريبة
من املنازل".

*الشيخ كمال مسلماني وحضور وحضور*

*جانب من احلضور*

هيئة احلوار حتصر النقاش باالسرتاتيجية الدفاعية ...وتنفيذ بند السالح الفلسطيين
(تتمة املنشور ص)3

املعوشي بأنه ال جيوز ان نكون حمايدين بالنسبة اىل البالد العربية
اليت حنن جزء منها.
كرسته
املشروع،
وحقها
املقاومة
هذه
ان
اىل
ولفت بري االنتباه
ّ
احلكومة اللبنانية يف العام ( 2008حكومة ما بعد الدوحة) بالنص
على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته ،ولن اتكلم عن احلكومات
السابقة على تواليها .كما كرسته حكومة الوحدة الوطنية احلالية
برئاسة الرئيس سعد احلريري.
وخلص بري يف ختام مطالعته اىل تقديم اقرتاح بتشكيل جلنة مصغرة
من قيادة اجليش اللبناني واملقاومة للبحث حول آلية التنسيق يف
ما بينهما على قاعدة ان سالح املقاومة ال عالقة له بالشأن الداخلي
على االطالق ،ودوره ينحصر بتحرير االرض وردع العدوان ،وبعد
التحرير يتم وضع تشريع ينظم وجود مقاومة يف املناطق احلدودية
تتكامل وتنسق مع اجليش يف الدفاع عن االرض والوطن.

احلريري

وبعد كلمة الرئيس بري ،قدم رئيس احلكومة سعد احلريري مداخلة
قصرية اكد فيها على احلوار وأهمية استمراره ،وخصوصا ان من
شأن هذا احلوار ان يفتح على تبادل اقرتاحات وأفكار جديدة ،وجيب
ان نسمع لبعضنا البعض ،وأن نسمع لآلخر وما لديه.
ويف كلمته القصرية ايضا ،تناول الرئيس فؤاد السنيورة
املستجدات االخرية اليت ركزت على موضوع السالح (السكود)،
وأبدى توجسه من التضخيم االسرائيلي ملوضوع «وصول السالح
اىل املقاومة» .وقال :علينا ان حنذر من الفخ االسرائيلي .وسجل
اعرتاضه على تسريب املعلومات من داخل احلوار على صورة ما
جرى يف اجللسة األخرية ،وقال ان احداث قوسايا ال ميكن املرور
عليها مرور الكرام وال جيوز أن يستمر السالح الفلسطيين من دون
معاجلات.

جعجع

واعرتض رئيس «اهليئة التنفيذية للقوات اللبنانية» مسري جعجع
على طرح بري تشكيل اللجنة املشرتكة بني اجليش واملقاومة ،ودعا
اىل الغاء السالح الفلسطيين خارج املخيمات.
اال ان ما لفت انتباه احلضور ما قاله جعجع لناحية ان اسرائيل مل
تعتد على لبنان بني العام  1948وبني العام  ،1967فقاطعه الرئيس
بري قائال :سأقدم لك الئحة بأكثر من  1200اعتداء اسرائيلي يف
تلك الفرتة.
ويف مداخلته ،اثنى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد
على القراءة الوازنة والواقعية لالسرتاتيجية اليت قدمها الرئيس
بري ،وقال ان هذه القراءة تتطابق مع رؤيتنا وتتلمس الصيغة

العملية ملواجهة املخاطر العدوانية االسرائيلية.
وأشار رعد اىل ان «حزب اهلل» سبق وقدم شيئا من قراءتنا
شفهيا ،حينما كان يشارك االمني العام السيد حسن نصر اهلل
على طاولة احلوار ،وإذا ما احتاج االمر فإننا مستعدون ألن نقدم
اضافات على ما قدمناه.
وقال رعد :بهذه املوضوعية ميكن ان نصل اىل نتيجة ،حنن عندما
حنضر اىل هيئة احلوار ،حناول ان نعاجل التهديد االخطر على لبنان،
والذي هو التهديد االسرائيلي ،سعيا اىل حماولة صياغة اسرتاتيجية
كاملة وشاملة للدفاع واحلماية يف مواجهة هذا التهديد ،ولكن يبدو
مع االسف ان البعض مصر على إثارة مسائل ومنها ما يتعلق بسالح
املقاومة من اجل اثارة التشنج والتوتري ،وتناسي اخلطر االسرائيلي
وأخذ البالد يف اجتاه آخر.
وتابع رعد يقول :يف موازاة ذلك نقول ،إما اننا نريد حوارا جديا،
موضوعه االسرتاتيجية الدفاعية ،واليت ال تشمل جانبا واحدا هو
اجلانب العسكري ،بل هي تشمل العديد من اجلوانب االخرى االمنية
والسياسية واالعالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،واما اننا
ال نريد حوارا جديا ،ونريد بدل ذلك الرتاشق االعالمي والسجاالت
االعالمية ،وحنن من جهتنا اذا استمر هذا املنحى لدى البعض،
فلسنا مستعدين لالستمرار يف املشاركة يف احلوار .فإما احلوار
اجلدي وإما السجال االعالمي.
وهنا تدخل رئيس اجلمهورية وقال :حنن نريد احلوار ،وجيب ان
تتوقف السجاالت .وموضوع احلوار الذي حنن فيه هو االسرتاتيجية
الدفاعية بكافة جوانبها ،وعلينا ان نسلك سبيل التهدئة ،وعدم
توتري اللبنانيني.
وأثنى عدد من املشاركني على موقف رئيس اجلمهورية.

جنبالط

وحتدث رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط ،الذي
قدم مداخلة ذكر فيها بتجربة السبعينيات وبكيفية تعاطي الفرقاء
اللبنانيني مع سالح املقاومة الفلسطينية ،الفتا االنتباه اىل انه
يومذاك كان يؤيد هذا السالح .وقال :حنن مع اتفاقية اهلدنة،
ولكن حنن ضد حيادية لبنان ،وهذا هو موقفنا التارخيي.
ثم استعرض جنبالط احداث العام  1975واحلرب االهلية ،وكيف متكنا
بعد سنوات طويلة من املشاكل من التوصل اىل اتفاق الطائف.
وقال :دعونا نستفد من هذه التجربة ،وباحلوار نستطيع ان نصل
اىل نتائج ،يف ظل الثوابت اليت اتفقنا عليها ،فقد اتفقنا على ان
مزارع شبعا احملتلة هي ارض لبنانية ،كما اتفقنا على ترسيم احلدود
مع سوريا بعد حتديدها ،فلنبدأ من حيث ميكننا ان نبدأ .واتفقنا
ايضا على معاجلة السالح الفلسطيين خارج املخيمات ،فلنبدأ يف

املعاجلة ،ولنأخذ بعني االعتبار احلقوق املدنية للشعب الفلسطيين.
وأمتنى من اجلميع اال نعترب كل حادث امين وكأنه مؤامرة .هناك
حوادث امنية جيب ان نعطيها حجمها ،وأن نضعها ضمن حجمها ،من
عيون ارغش وحتى قوسايا.
وقال جنبالط :ان اثارة موضوع سالح املقاومة يف االعالم جيب ان
ينتبه اجلميع اىل ان ذلك يؤدي اىل توتري وتشنج سياسي ومذهيب
وطائفي ،وهذه االثارة ال ختدم مصلحة البالد.

عون

وقدم رئيس تكتل االصالح والتغيري النائب ميشال عون مداخلة
الفتة لالنتباه ،اعترب فيها «ان من حقنا ان نتسلح للدفاع عن
ارضنا» وقال :ليس صحيحا ان نشعر بالذنب اذا ما حصلنا على
السالح .فإسرائيل يأتي اليها السالح من كل حدب وصوب ولديها
مئتا رأس نووي ،وهي ال تزال حيتل ارضنا .وأنا من حقي ان ادافع
عن ارضي بكل الوسائل املتاحة وبكل االمكانات املتاحة».
وأضاف :االحتالل االسرائيلي القائم تواجهه املقاومة بالتنسيق مع
اجليش وال بديل راهنا عن سالح املقاومة ،وهذا ليس تعنتا ،بل هو
مقتضيات الواقع ،ال يوجد بديل راهن ملواجهة االحتالل االسرائيلي.
وأشاد عون مبداخلة الرئيس بري.
واقرتح رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي النائب اسعد
حردان ان تتخذ هيئة احلوار موقفا من اخلروقات االسرائيلية يف
العباسية.
ووزع رئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني النائب طالل ارسالن
على املتحاورين تصوره لالسرتاتيجية الدفاعية ،وأثنى على ما قاله
رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط ،وتوجه اليه قائال:
وليد بك ،مل يرتك لنا شيئا نقوله ،بل وفر علينا الكثري مما كنا
سنقوله.
وقدم رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية ،مداخلة جاءت
استكماال للسؤال الذي طرحه يف اجللسة السابقة حول مفهوم
العمالة وتعريف العميل ،والذي مل يتلق عليها جوابا يف تلك
اجللسة .وتضمنت املداخلة «جوابا» أعده فرجنية بأسلوبه الواضح
وحيدد فيه مفهوم العميل سواء بالتعامل املباشر أو الذي خيدم
العدو خبطوات او تصرحيات او إجراءات او إثارات ،ووصل اىل
حتديد االحكام اليت جيب ان تنزل بالعميل ،وسأل عما ميكن أن
يوصف ما حصل يف متوز  2006يف ثكنة مرجعيون (حفلة تقديم
الشاي للضباط االسرائيليني) وماذا تسمون الكالم الصادر عن
نائب رئيس اجمللس النيابي فريد مكاري حبديثه عن جارتني للبنان
هما سوريا وإسرائيل .وأعاد فرجنية التذكري بأن الرئيس الشهيد
رفيق احلريري هو من حل حزب «القوات» يف العام .1994
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تتمات

عون لـ»النهار» البريوتية :ما حصل يف بريوت لن نبلعه.....
(تتمة املنشور ص)6
«جتليطة كبرية» .ولكن قبض
على الشخصني املسلحني النهما
استخدما السالح ضد اناس يف
نزهة .اجليش قبض على حاملي
السالح ومل يسلط الضوء من
دون سبب .فمن يقول ان ال
ميليشيات لديه يتبني ان لديهم
سالح وبقربه خمدرات .فهل
اصبحت القضية محاية لالرض
ام للمخدرات؟
• ولكن جنرال انت مل تفتح ملف
املخدرات اال حني حصلت حادثة
عيون ارغش ،فيما كان «حزب
اهلل» حتدث سابقا عن املخدرات
يف الضاحية ،وتكلم السيد حسن
نصراهلل عن املوضوع ومل تثر
انت امللف.
 انا اكافح املخدرات منذعام  ( 1986يظهر خربا نشرته
«النهار» عام  1986حول
حماضرة عن املخدرات يف وزارة
الدفاع) هذا امللف حساس جدا
وجملة اجليش اليت كانت تصدر
حني كنت مسؤوال تظهر ذلك.
• ولكن حاليا مل تفتح هذا امللف
اال لتالزمه مع حادثة عيون
ارغش ولتقاطعه مع «القوات
اللبنانية».
 هذا كفر .واشدد على كلمةكفر .حني احتدث عن مكافحة
انتاج املخدرات ،فال احتدث
عنهم فحسب ،الن االنتاج ليس
حمصورا بهم .مساحات انتاج
املخدرات ضيقة كثريا لدى
«القوات اللبنانية» بالنسبة
اىل غريهم.
• يف رأيك اذًا  ،هم ينتجون
املخدرات؟
ايضا
املهربون
هناك
واملختربات اليت تأتي باملواد
االولوية وتركب املخدرات.
ستسمعون السبت كل التفاصيل
يف املؤمتر اخلاص .املزارعون
هم االدنى مرتبة ،واملختربات
اليت تركب املواد الكيميائية
هي اليت تقتل.
• اال تعتقد ان احلملة على موضوع
السالح مل تكن دقيقة بالنسبة اىل
عيون ارغش ،فأحيانا يستخدم
السالح يف حادثة سري؟
 وتقبض القوى االمنية علىحامل السالح .العسكر قام
بواجبه حني قيل له ان هناك
اناسًا اطلقوا النار وحنن نصفق
له بسبب عمله .اما القضاء
فيجب ان يتحمل مسؤوليته ،واال
نكون نتجه اىل اقامة حماكمات
ميدانية .املؤسسات رممت ومل
تنب جمددا ،وحتكمت فيها ذهنية
امليليشيات اليت وصلت اىل
احلكم.

اجليش و»حزب اهلل»

• مثة كالم متعدد االجتاه يف
تقارير امنية غربية حول دور
اجليش اللبناني وحول عدم
تزويده السالح كي ال يصل اىل يد
«حزب اهلل» وان احلزب موجود
بقوة يف اجليش ،والبعض يعترب
ان اجليش حترك يف عيون ارغش
وغريها على خلفية سياسية.
 وجود املقاومة ضروري خللقتوازن مع اسرائيل .من هذه
النقطة جيب ان يكون الكالم.

لتقم احلكومة بتدريب اجليش
على حرب العصابات حتى يصبح
قادرا على مقاتلة اسرائيل.
ولكن اليوم من الضروري ان
يكون جيشا نظاميا حتى حيفظ
النظام يف الداخل.
• ولكن سؤالي هل اصبح «حزب
اهلل» صاحب قرار يف اجليش
اللبناني ،ويف مراكز حساسة ،كما
تقول بعض التقارير االمريكية؟
 كال ليس صاحب قرار .ولكنكمقاومة تقاتل للدفاع عن
االرض ،من الطبيعي ان ينسق
مع اجليش اللبناني ،وهل جيب
ان يصطدم معه؟ املوضوع يطرح
خطأ ،اجليش واملقاومة لديهما
العدو نفسه ،وال نستطيع ان
نسأل ملاذ ينسقان ،الن السالح
سيستخدم يف االجتاه نفسه.
اذًا النية العاطلة موجودة لدى
من يطرح املوضوع مبعنى انهم
يريدون جتهيز اجليش حتى
يضرب املقاومة .اجليش اللبناني
بالنسبة الينا واملقاومة يكمالن
بعضهما ،فاجليش جيب ان حيفظ
االمن يف الداخل ويضبط احلدود
يف االحوال العادية.
• أليست مهمة قوى االمن ضبط
الوضع يف الداخل؟
 قوى االمن ال تستطيع وحدها،اذا كان ألف يف املئة من
الشعب اللبناني يقوم مبخالفات.
االمر حيتاج اىل اعادة تثقيف
الشعب اللبناني.
• وهل لديك االعرتاضات اليت
لدى القوى املعارضة على هذه
املؤسسة ،مع العلم ان عالقتك
جيدة باللواء اشرف ريفي وزارك
اخريا العقيد وسام احلسن؟
 العالقة الفردية جيدة وانا الاختاصم مع احد حتى مع من هم
ضدي سياسيا فكيف باحلري مع
ضابط مسؤول عن االمن؟ قد
تكون لدي مالحظات على األداء
وليس على العالقة الشخصية.
لدي اليوم مالحظات على قوى
االمن اكثر مما تتصورين،
واخريا اثرت قضية وقدمت
مالحظات على االدارة وقوى
االمن والقضاء.
• هل حبثت مع احلسن التعيينات
يف جملس قيادة قوى االمن
ومسيت أمساء مرشحني حمددين؟
 طبعا مسيت مرشحني .واناحتدثت مع من هو اعلى من
احلسن ،مع وزير الداخلية
ورئيس احلكومة.
• لقد مسيت قائد الدرك؟
 تبادلنا االراء حول األمساء واناعادة ال أدخل يف األمساء.
• هل صحيح ان القضية عالقة عند
السلة الكاملة بتغيري اللواء ريفي
ايضا واال ابقاء االمور على حاهلا؟
 االمور على دفعتني ،فتعينيجملس القيادة ال حيتاج اىل
حكومة .وتعيني مدير عام
لقوى االمن حيتاج اىل حكومة،
ووزير الداخلية هو الذي يطرح
املوضوع.
• هل القضية على النار ام انها
معلقة؟
 ال اعرف ،الشق املتعلق بيانتهى .انا مسيت وهناك اطراف
اخرى تبحث بدورها يف تسمية
مرشحني.

احملكمة الدولية

• حدثت اخريا ضجة حول احملكمة
الدولية وانت كنت تتفادى
الدخول يف هذا امللف؟
 انا حتدثت سابقا عن شهودالزور حني قلت ان هذا اجلرح
ّ
يذكر
غري امللتئم من شأنه ان
الناس بأن امرا خاطئا حصل،
وان من مسؤولية احملكمة ان
تأخذ املوضوع يف االعتبار وان
حتله.
• هل تعترب ان لبنان حمصن كفاية
لتحمل تداعيات القرار الظين مهما
ّ
كانت ،وخصوصا بعد الضجة
االخرية واضطرار االمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل اىل الكالم العلين حول
استدعاءات اعضاء يف احلزب
للتحقيق معهم؟
 انا اريد ان احبث اساسقرار احملكمة ،حني أقرأ عن
اتهام «حزب اهلل» قبل عام
يف الصحف الغربية من «در
شبيغل» و»لو موند» ،يف
حني ان ال علم للحكومة بذلك
وال السلطات القضائية ،أسأل
هل الصحف هي اليت حتقق ام
احملكمة؟ هذا امر خطري .هل
ميكن الصحف ان تعطي وقائع
التحقيق؟ كل ذلك يؤدي اىل
حتفظات ،كما لو ان التحقيقات
تلحق بالشائعات .اال ميكن ان
يكون االمر حماولة لتهديم
هالة املقاومة واستدراجهم اىل
التحقيق ،اذ ال يصح استدعاء
أي شخص للتحقيق ومهما كانت
هويته.
• بغض النظر عمن سيتهم القرار
الظين ،هل تعتقد ان الساحة
اللبنانية مهيأة له؟
 احلقيقة نتحملها مهما كانت.ولكن مل نعد مؤمنني بها والشعب
اللبناني مل يعد مؤمنا بها .وهذا
هو اخللل الذي حصل بسبب عدم
اجلدية .ال ميكن ان يسجن اربعة
ضباط ثم يطلقوا ونعود ونؤمن
باستمرارية التحقيق وخصوصا
بعد قضية زهري الصديق وما
رافقها واليت اصبحت «قضية
قذرة».
• ولكن احلقيقة جيب ان تقبل
بغض النظر عن االميان بها طاملا
ان القرار سيصبح امرا واقعا.
 انت تفرتضني احلقيقة .اناقلت عنها انها طبخة حبص وال
تزال كذلك.
• هل سنكون يف وضع نستطيع
ان نرفضها؟
 هناك قرائن وهي اليت تفرضالتهويالت
وليس
احلقيقة
والتأويالت.

البلديات وبريوت

• لقد حبثتم مع الرئيس احلريري
يف موضوع بريوت ،ويقول نواب
يف االكثرية انه ال حيق لك حبصة
يف بلدية بريوت طاملا انك مل تنجح
فيها؟
 وفق ذلك اذًا ال حيق الحدأي حصة يف بلديات جبل لبنان
اليت رحبتها يف املنت وكسروان
وجبيل وبعبدا.
• ما هي املفاوضات اليت تدور
حول بريوت؟
 ال مفاوضات وهناك مرشحوننعمل هلم.

• كم تريد من بلدية بريوت؟
 انت تطرحني أسئلة تفاوضية.انا اريدهم كلهم .ما حصل يف
بريوت لن نبلعه .وهو يشكل
ازمة سياسية كبرية وكبرية جدا
مع مجيع الناس .هل ميكن ان
يتفق  30وزيرا على االصالحات
ثم يطيحونها يف اللجان؟ هذا
امر غري مقبول .واالنتخابات ال
تكون خدعة .وال اريد ان احتدث
اكثر من ذلك عن بريوت.
• هل ختوض املعارك الباقية
كعائالت ام كاحزاب؟
 خنوضها على خطني ،ولكناساسا هي انتخابات عائلية.
وحنن نشجع يف البدء الناس
على التفاهم بني بعضهم
البعض .والنسبية كان ميكن ان
حتل املشكلة ،لكنهم رفضوها
مع انهم هم الذين طرحوها،
ووافقنا عليها وال سيما يف
املدن الكربى .تصوري ان
بريوت دائرة بلدية واحدة فيما
هي مؤلفة من  19نائبا.
• ولكن حلفاءكم يف املعارضة
فرجنية
سليمان
كالوزير
و»امل» و»حزب اهلل» هم
الذين ايضا اطاحوا االصالحات
وليس االكثرية وحدها؟
 ال فرق ،كل من ساهم يف دفناالصالحات يتحمل املسؤولية
املعنوية .حنن انزعجنا من طريقة
ادارة االمور ونكثهم باالتفاقات
اليت حصلت .اليوم اذا ُوعدنا
جمددا بأي أمر وغيرّ وا كالمهم،
فسيقولون لي أمل تتعلم من
السابق؟ واذا مل اجتاوب يقولون
لي اال تثق باي طرف؟
• هل تفضل اخراج البلديات من
االطار السياسي واحلزبي فيتعاون
«القواتي» مع «العوني»
ملصلحة البلدات؟
 حنن مستعدون الي امر.فالبلدات هي وحدة موحدة.
وجيب ان ّ
نعلم الناس ان ميارسوا
االختالف السياسي من دون
ان يتصادموا .مرات خيتلفون
ومرات يتفقون والتصويت هو
الذي حيسم .لقد علمتين امي
انه اذا ختاصمت مع احد جيب ان
اترك جماال للصلح واذا حتالفت
جيب ان اترك جماال للزعل.
• هل صحيح ان مقايضة طرحت
معك بني البلديات واملوازنة؟
 انا ارفض املقايضة واحباالستقاللية يف كل موضوع.
وعيب سياسي وفكري ان تتم
املقايضة بني املشاريع .اما ان
يكون املشروع جيدا ويقر او
يرفض .املوازنة لن متر النها
مشروع غري صاحل بسبب زيادة
الضرائب .كل مصيبتنا بسبب
االسلوب املتبع منذ سنوات
والعناد باالستمرار فيه بفرض
اين
واالستدانة.
الضرائب
االنتاج؟ الكهرباء مشروع انتاجي
فلماذا ال يتعاملون معه كمشروع
جتاري يكون فيه اللبنانيون زبائن
حكما فيه ،مبا يؤمن الكهرباء
ويؤمن الربح ونرتاح من روائح
احملروقات واملازوت؟
• هل ما حدث سيؤثر على الوضع
احلكومي؟
 كل شيء يؤثر ،واذا ملحيدث امر اجيابي يغطي ما حدث

سترتاكم السيئات.
• النائب عمار حوري دعا الوزير
جربان باسيل لالستقالة ان مل
يعجبه الوضع؟
 اذا اردنا االستقالة فليس بناءعلى دعوته .واكيد حني نستقيل
حنن فلن يبقى هو.

السياسة اخلارجية

• ختاما الوضع االقليمي اخلطر بني
العراق وايران واحتمال ان تقوم
اسرائيل بضربة ما ،هل يواكب
لبنان هذه التطورات ،وهل انت
راض عن السياسة اخلارجية
للبنان؟
 ال اعرف اذا كان مثة سياسةخارجية للبنان ،واذا كان احد
ميارس هذه السياسة فهو مل
يعلن عن نفسه.
• كنا نشتكي سابقا من ان
السوريني ميارسون عنا سياستنا
اخلارجية،

اليوم كيف يواكب لبنان هذه
احملطات االقليمية؟
 اتفقنا على محلة دولية من اجلحق العودة ال اعرف من سيأخذها
على عاتقه .االكيد ان ما ُيعمل
يف اخلارجية ليس هو املطلوب او
الذي يعطي نتيجة .حل املنطقة
سيكون على حسابنا ،والسياسة
اخلارجية هي جزء من االسرتاتيجية
والرتبية
كاالعالم
الدفاعية
والسياسة اخلارجية جزء منها.
• اال تزال عند رأيك ان ال حرب يف
املنطقة؟
 ال نزال يف مرحلة التهويل.اسرائيل ليست قادرة على
احلرب وال على السالم .اسرائيل
كانت قادرة على احلرب لكنها مل
تكن قادرة على السالم .اليوم
هي ليست قادرة على القيام
باالمرين.
هيام القصيفي

قنصلية لبنان العامة سيدني
اعالن
بناء على تعليمات وزارة اخلارجية واملغرتبني وتشجيعا البناء
اجلالبة لتسجيل وقوعات احواهلم الشخصية ،وحتديدا الزواج
والوالدة ،نعلن ما يلي:
 -1ان املعامالت العائدة لوالية نيو ساوث ويلز تقدم حصرا اىل
القنصلية العامة يف سيدني
 -2تقدم طلبات القيد بالبعثة (فتح امللف العائلي) مباشرة من
للتثبت من اقامتهم او وجودهم يف الوالية،
قبل اصحاب العالقة
ّ
ومن ثم تقبل املعامالت املرسلة بواسطة الربيد املضمون او
الغري.
 -3عدم استيفاء اي رسم قنصلي عند تسجيل اي لبناني وفتح
ملف خاص به وبعائلته اي ان فتح امللف العائلي جماني.
 -4امكانية تقديم الطلبات املتعلقة بتسجيل الزواج والوالدة
سواء من قبل اصحاب العالقة او احد اقربائهم او ابناء بلدتهم او
مندوب اجلمعية االهلية املسجلة لدى القنصلية العامة واملعتمد
بناء على اتفاق مسبق بني اجلمعية والبعثة.
 -5تنظيم وثائق الزواج والوالدة يف القنصلية العامة باالستناد
اىل اي بيان قيد او هوية لبنانية (ولو قدمية)
 -6قبول شهادة الزواج االصلية الصادرة عن دائرة النفوس
احمللية  Registry Officeمباشرة وتصديقها جمانا من قبل القنصلية
العامة.
وملن يرغب باالحتفاظ بالشهادة االصلية يطلب تصديقها اوال من
مكتب اخلارجية يف سيدني ( ** )DFATثم تصدق يف البعثة مع
استيفاء رسم التصديق ( 23.50دوالرا اسرتاليا).
 -7ختصيص شباكني اثنني الستقبال طلبات تسجيل وقوعات
االحوال الشخصية على اختالفها ،مع احرتام الدور بناء على نظام
ترقيم خاص بهذه املعامالت ،توفريا للوقت.
 -8بدء تطبيق هذه االجراءات اعتبارا من صباح اخلميس
2010/4/15

سدني يف 2010/4/13
القنصل العام يف سيدني روبري نعوم

*Registry Office: 35 Regent St., Chipindale, off Central
Station, Tel: 1300 655 236
**DEAT: Lev. 7, 26 Lee St, Sydney, off Central Station,
Tel: 9207 6904

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
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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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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

El Ghad News

Hanin

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

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

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

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

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

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

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

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

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

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

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

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

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

Bikaffi

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

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

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

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

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

Mon – Fri: 3 pm

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

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

Saturday: 4 pm

Awa2el

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

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

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

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

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

Sunday: 6pm
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متفرقات

إسرائيل املستفيدة من لعبة القط والفأر والعصا
واجلزرة بني الواليات املتحدة وإيران

بقلم الدكتور مجيل بغدادي
بدأت أمريكا جمددًا باستخدام لعبة القط والفأر والعصا واجلزرة ولكن
هذه املرة مع إيران اخلصم العنيد الذي رفض االنصياع للضغوطات
واالمالءات األمريكية  ،هذه اللعبة اليت مارستها أمريكا مع خصومها على
مدى عشرات السنني يف باناما ونيكاراغوا وكوبا وأفغانستان والعراق
وسواها من الدول  .وإن قراءة سريعة لألخبار والوقائع اليومية توضح
للقارئ بشكل قاطع أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما ال ختتلف
كثريًا يف سياساتها اخلارجية عن اإلدارة اليت سبقتها  ،فقد ابتدأت
عهدها بشن هجومها السياسي العنيف ضد إيران  ،مستغلة نشاطها
النووي لألغراض السلمية  ،حيث بدأت تستغل كل الظروف واملناسبات
من أجل استثمار هذا اجلانب يف التهديد بفرض العقوبات االقتصادية ،
على أن تتبعها بإجراءات قد تكون أشد قسوة يف الوقت الذي ترى فيه
ً
عرضة للخطر .
أن مصاحلها ومصاحل ربيبتها إسرائيل يف املنطقة
وقد يستغرب البعض هذا التحول السريع يف موقف الواليات املتحدة
حيال إيران  ،ولكن هذا الشيء منطقي ألنها تريد أن تبقى مهيمنة على
املنطقة من أجل تأمني محاية إسرائيل  ،فهي تسعى لبقاء إسرائيل
مبفردها كدولة نووية يف منطقة الشرق األوسط  ،وهلذا فهي بدون

جلسة مصاحلة بني أبناء اجلالية
السورية برعاية السفري متام سليمان

شهدت مدينة ملبورن اجتماعًا برئاسة السفري السوري متام سليمان
جنمت عنه مصاحلة تارخيية شاملة بني أقطاب اجلالية السورية فيما
يتعلق بلم مشل اجلالية وتوحيد الصف ضمن رابطة سورية واحدة
 .وجاء االجتماع بناء على مبادرة للسيدين عبد اهلل الطويل عضو
اجمللس االستشاري االغرتابي التابع لوزارة املغرتبني وعيسى
زرييب أمني منظمة حزب البعث العربي االشرتاكي يف ملبورن .
ونقل السيد عبد اهلل الطويل إىل رابطة املغرتبني برئاسة السيد
جورج سلوم توجيهات السيد جوزيف سويد وزير املغرتبني بوضع
حد للخالفات بني بعض أبناء اجلالية وتوحيد اجلميع ضمن بوتقة
واحدة .
ورعى السفري السوري االجتماع الذي ضم السيد عبد اهلل الطويل
وجورج سلوم باإلضافة إىل أعضاء رابطة املغرتبني السوريني
وهم السادة مسلم البدين نائب رئيس الرابطة وإليزابيث سالمة
أمينة السر وعفيف السبعيين وفؤاد درغام  .وحضر السيد عيسى
زرييب أمني منظمة احلزب يف ملبورن بناء على دعوة من السفري
سليمان .
وحضر من السفارة السورية الوزير املستشار جودات علي
والسكرتري األول د .عمار عوض .
ومت اعتماد ورقة تفاهم وقع عليها مجيع احلاضرين تقرر إنهاء
االنقسامات احلاصلة يف اجلالية السورية يف ملبورن  ،وإجراء
انتخابات عامة للجالية يف ملبورن خالل فرتة أقصاها ثالثة أشهر
بدعوة من عضو اجمللس االستشاري االغرتابي وبإشراف السفارة
 ،وتأسيس جلنة حتضريية مهمتها التحضري لالنتخابات وأعضاؤها
هم عبد اهلل الطويل وجورج سلوم وعيسى زرييب ورفعت حنا
وأمحد مصطفى .
وكان السفري قد تلقى من السيد رفعت حنا رئيس رابطة
املغرتبني العرب السوريني نسخة عن رسالة موجهة إىل السيد
وزير املغرتبني جوزيف سويد تفيد حبل الرابطة ووضعها حتت
تصرف وزارة املغرتبني والسفارة السورية يف أسرتاليا .
ووجه السفري شكرًا إىل السيد رفعت حنا ملبادرته هذه مشريًا إىل
أهمية هذه املبادرات من أجل إبقاء اسم سورية مرفوعًا وتعزيز
اسم اجلالية السورية يف أسرتاليا واملغرتب بشكل عام .
ويف نهاية االجتماع  ،شكر السفري سليمان كل املشاركني
ملساهمتهم البناءة يف التوصل إىل اتفاق يرضي اجلميع ويرضي
أبناء اجلالية الذين ينتظرون هذا االتفاق بفارغ الصرب .

حياء تغض النظر عن الرتسانة اإلسرائيلية النووية الضخمة وتشن
هجومها السياسي ضد إيران اليت تسعى إىل استثمار الطاقة النووية
لألغراض السلمية ضمن احلق الذي يكفلها القانون لتوقيعها معاهدة عدم
االنتشار النووي واتفاقية حظر استخدام األسلحة البيولوجية واتفاقية
حظر استخدام األسلحة الكيميائية  ،وإن قيام اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران لعب العامل األساسي يف تغري املوقف األمريكي من إيران  ،فلو
عدنا بالذاكرة إىل اخللف لوجدنا أن إيران يف عهد الشاه حممد رضا
ً
بهلوي كانت
حليفة ألمريكا وقوتها املهيمنة يف املنطقة  ،وقد تالشت
هذه القوة واختفت بانتصار الثورة اإلسالمية اليت قادها اإلمام آية اهلل
اخلميين حبيث حتول احلليف إىل خصم عنيد بدأ الغرب حيسب له احلساب
بتحريض من أمريكا .
من يقرأ األحداث ويغوص يف تفاصيلها يدرك أن الواليات املتحدة
ً
تلقت
صدمة كبرية من جراء انهيار إمرباطورية الشاه وإقامة اجلمهورية
اإلسالمية وخالل فرتة قياسية  ،حيث مل تتمكن أمريكا من استخدام
قوتها ملساعدة الشاه والوقوف بوجه الثورة  ،وهلذا فقد بدأت تستغل
وبتحريض من اللوبي الصهيوني وحليفتها إسرائيل امللف النووي
اإليراني ليكون ذريعة هلا يف استخدام القوة ضد إيران ولو تطلب األمر
استثمار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الذي يتيح اسـتخدام
القوة العسكرية كما فعلت أمريكا يف العراق وأفغانستان يف السنوات
القليلة املاضية  ،ليس خوفًا من إيران بل خوفًا على إسرائيل وتفوقها
يف املنطقة  .ويبدو أن التهديدات اإلسرائيلية وتصرحيات مسؤوليها
باللجوء إىل العمل العسكري تصب يف نفس االجتاه يف حماولة إلرهاب
إيران واحليلولة دون استمرارها يف ملفها النووي .
خالل احلملة االنتخابية النتخاب رئيس للواليات املتحدة األمريكية بدا
للجميع أن املرشح الدميقراطي باراك أوباما سيغري من سياسة بالده
وتوجهاتها حيال دول العامل يف حال فوزه باالنتخابات الرئاسية  ،وقد
فرح الكثريون بفوزه يف االنتخابات مبنصب الرئيس وتوقعوا من خالل
كلمته اليت ألقاها يف حفل التتويج من أنه سيغري وجه العامل وسيتوجه
مبنحى آخر متامًا عن النهج الذي اتبعه الرئيس السابق اجلمهوري جورج
بوش الذي اختذ من أسلوب القوة هدفًا له ليغري وجه العامل ولينشر
الدميقراطية وخاصة يف الشرق األوسط ضمن منظوره اخلاص ومبدأه
الذي اشتهر به بعد أحداث أيلول اإلرهابية اليت تعرضت هلا أمريكا من
ليس معنا فهو ضدنا .
وقد اعتقد البعض من أن الرئيس األمريكي سوف ينحو باجتاه خمتلف
ولكن توقعاتهم باءت بالفشل  ،وتالشت أحالم املتفائلني بأن أمريكا
ستغري من صورتها  ،حيث تناسوا بأن اإلدارة األمريكية وسياستها
واحدة فتغري األشخاص ال يعين تغري املصاحل واملواقف  ،فمن ال
يقف مع إسرائيل فهو ضدها ولن يتبوأ سدة البيت األبيض  ،وهلذا
فإن املرشحني للرئاسة
سواء أكانوا دميقراطيني أو مجهوريني فإنهم
ً
يتمسكون بتأييد إسرائيل والتمسك باملعاهدات اإلسرتاتيجية املوقعة
معهم  ،دون أن يهتموا بالطرف اآلخر ألن نظرية ازدواجية املعايري
هي السائدة يف العرف األمريكي وانتقلت إىل الدول الغربية املؤيدة
للسياسة األمريكية .
أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما خالل قمة واشنطن النووية أمام
زعماء من  47دولة بأن شبكات إرهابية مثل القاعدة حاولت احلصول على
مواد إلنتاج سالح نووي  ،ويف حال جناحهم يف ذلك فمن املؤكد أنهم
سيستخدمونه وستكون هذه كارثة على العامل تتسبب يف خسارة جسيمة
يف األرواح وتوجه ضربة كبرية للسالم واالستقرار العاملي  .وقد متكن
خالل القمة من احلصول على موافقتهم يف العمل على ضمان أمن املواد
النووية يف كافة أحناء العامل يف غضون  4أعوام حتت رعاية الوكالة
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة من أجل إحباط أي خمطط
للجماعات املتطرفة من احلصول عليها  .من خالل تبادل املعلومات
واخلربات املتعلقة بعمليات الرصد والطب الشرعي وتطبيق القانون .
وخالل املؤمتر الصحفي الذي عقده الرئيس األمريكي بعد اختتام أعمال
املؤمتر الدولي  ،أعرب أوباما بصورة سريعة عن أمله يف أن تنضم
إسرائيل إىل معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية  ،دون أن ميلك اجلرأة
للتعليق على برناجمهم النووي .
إذا مل تستح فافعل ما تشاء  :وقد أعلنت إسرائيل على لسان وزير
دفاعها ايهود باراك رفضها القاطع التوقيع على أي معاهدة خاصة مبنع
انتشار األسلحة النووية يف العامل  ،حيث أكد أنه ال جمال ملمارسة أي
ضغوط على إسرائيل النضمامها إىل معاهدة منع انتشار األسلحة النووية
 .وجاءت هذه التصرحيات ردًا على الرئيس أوباما الذي أعرب يف ختام
قمة األمن النووي اليت عقدت يف واشنطن عن األمل يف انضمام دول
العامل كافة إىل معاهدة حظر االنتشار النووي  .يف حني اعرتف رئيس
الوفد اإلسرائيلي يف القمة وزير شؤون املخابرات دان مريدور أن لدى
بالده مفاعلني نوويني حيتويان على مواد خطرية  ،دون اإلشارة إىل
حجم الرتسانة النووية لبالده  ،حني قال حنن نعمل بصورة منظمة منذ
سنوات لالحتماء من خماطر نووية مشريًا إىل املفاعلني النوويني يف
دميونا وناحال شوريك .
وقد أعلن الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد يف مقابلة مع التلفزيون
اإليراني إن بالده ال تسعى وراء إثارة النزاعات مع أحد يف ملفها النووي
بل تريد التعاون واحلوار البناء  .ألن بالده وصلت إىل نقطة ال ميكن
العودة عنها والطرف اآلخر (ويقصد الواليات املتحدة والدول املتحالفة
معها) يعرف ذلك متامًا وليس أمامه سوى خيارين إما االستمرار بهذا
السـلوك السيئ أو القبول بإيران والتعاون معها .

السفري سليمان يهنئ املطران درويش
بعيد الفصح اجمليد

*السفري سليمان وعبد اهلل الطويل يهنئان املطران درويش*

*املطران درويش وسليمان واألب صايغ والطويل وعبد الباقي وشحود ورزق*

زار السـفري متـام سـليمان املطران عصام درويش مطران الروم
الكاثوليك امللكيني يف أسرتاليا ونيوزيلندا  ،برفقة السيد عبد
اهلل الطويل عضو اجمللس االستشاري االغرتابي التابع لوزارة
املغرتبني.
وقدم السفري سليمان التهاني مبناسبة عيد الفصح اجمليد حبضور
مجع من اآلباء وأبناء اجلالية السورية واللبنانية واألردنية  .وجرى
احلديث حول الروابط املشرتكة اليت جتمع بني األديان السماوية
والدور اهلام الذي يقوم به املطران درويش يف التواصل مع
خمتلف اهليئات الروحية واالجتماعية  .وأشاد املطران بالتعايش
الديين بني املسلمني واملسيحيني الذي يبدو يف أمجل صوره يف
سورية .
وشكر السفري سليمان املطران درويش على اهتمامه الدائم بإقامة
املناسبات الروحية يف خدمة أبناء اجلاليات العربية  ،مشيدًا بالرسالة
السامية اليت ينهض بها املطران درويش كرجل دين عربي سوري
متميز  ،قدم من سورية أرض احلضارات واألديان ليخدم اجلالية
العربية والصداقة مع األسرتاليني  .وساهم بإنشاء هيئة الصداقة
اإلسالمية املسيحية اليت جعلت اجلانب األسرتالي يرى حقيقة
التعايش اإلسالمي املسيحي الذي يعيشه شعبنا العربي.

األسبريين :األفضل للصداع النصفي؟

أكدت دراسة أن حبة األسربين قد تكون أفضل عالج ملاليني
الربيطانيني الذين يعانون الصداع النصفي.
وذكرت صحيفة "دايلي مايل" امس أن الباحثني توصلوا بعد
مراجعة  13دراسة مشلت  4222مريضًا أن استخدام ما بني 900
و 1000مليغرامًا من الدواء شفى بالكامل واحدًا من بني أربعة
أشخاص كانوا يعانون الصداع النصفي خالل ساعتني.
وتبني أن عوارض األمل اليت عاناها نصف هؤالء واليت راوحت ما
بني "معتدلة وحادة" خفت بعد تناول العالج.

برعاية وحضور سعادة قنصل لبنان العام
االستاذ روبري نعوم
يتشرف الشاعر فؤاد نعمان اخلوري
بدعوتكم اىل حفل توقيع ديوانه اجلديد

"مسبحة امي"

يف متام الساعة  7من مساء االثنني  26نيسان 2010
()Anzac Day
يف قاعة
Grande Royale
51 - 61 South St. Granville

لالستعالم يرجى االتصال على الرقم0414767569 :
الدعوة عامة
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تحقيقات

«حصن الوزاني» قرية سياحية ضخمة قرب اخلط احلدودي

كخلية حنل يف ورشة ضخمة
ينشط عمال يف حماذاة نهر الوزاني
ّ
قد تبدو للوهلة االوىل مشروعا سياحيا عاديا لوال وقوعها على بعد
امتار من اخلط الفاصل بني لبنان واسرائيل وعلى مرأى من اجلنود
االسرائيليني يف اجلانب اآلخر من احلدود.
عند ضفة النهر ،يقف صاحب املشروع خليل عبداهلل ليواكب العمال
ويعطي توجيهاته هلم ،فخورا مبا اجنزه منذ  9اشهر تاريخ بدء العمل
يف "القرية السياحية" .ويقول لـ"وكالة الصحافة الفرنسية":
"البعض وصفنا باجلنون ،اال ان معظم الناس يهنئوننا ويبدون
اعجابهم بالفكرة".
وتقول شقيقته وشريكته يف مشروع "حصن الوزاني" زهرة
عبداهلل" :هذه ارضنا ومن حقنا ان نستغلها حتى آخر حبة تراب .حنن
مساملون ،نريد ان نعيش وحنقق حلما قدميا الن العمر قصري".
يف هذا الوقت ،متر آلية اسرائيلية وراء اسالك شائكة تعرف
بـ"السياج التقين" على بعد حنو  150مرتا من "اخلط االزرق" الذي
رمسته االمم املتحدة بعد انسحاب اجليش االسرائيلي من لبنان
عام  2000ليقوم مقام احلدود بني البلدين .اما "اخلط االزرق"
فيمر يف وسط النهر ،وفق ما اوضح ضابط يف اجليش اللبناني
يف موقع قريب ،اي على مسافة اقل من ثالثة امتار من منشآت
املشروع السياحي.
وقبل تسعة اشهر ،عاد خليل عبداهلل ( 58عاما) من افريقيا بعد

*جندي من قوات «اليونيفيل» يقف على مرتفع مطل على املشروع
عند اخلط الفاصل بني لبنان واسرائيل*

غربة استمرت عقودا ،واستقر يف لبنان ليبدأ تنفيذ مشروعه الذي
تبلغ كلفته وفق الدراسات املوضوعة من دون االضافات واحتساب
مثن االرض ،اكثر من ثالثة ماليني دوالر .وسيمتد املشروع على
مساحة اربعني الف مرت مربع يف ارض ظلت حمظورة على عائلة
عبداهلل لسنوات طويلة ،وال سيما بني عامي  1978تاريخ اجتياح
اجليش االسرائيلي اجلنوب ،و 2000تاريخ انسحابه.
وتصف "اليونيفيل" املوقع الذي يقام فيه املشروع بـ"احلساس".
وقال املتحدث باسم القوات الدولية نرياج سينغ ردا على سؤال
"املشروع قريب منطقة "اخلط االزرق" اليت تعترب حساسة .لذلك،
من املهم جدا التزام احلذر يف اي نشاط حيصل فيها".
واشار اىل اننا "على اتصال مع االطراف للتأكد من عدم حصول
اي سوء تفاهم يؤدي اىل تصعيد الوضع ،لذا طلبنا االمتناع عن
اي خطوة ميكن ان ينظر اليه على انها استفزازية".
اىل الواجهة فجأة
قفز مشروع "حصن الوزاني" فجأة اىل واجهة االحداث قبل ايام
بعدما اكد اجليش اللبناني االحد املاضي دخول احد عشر عنصرا
من اجليش االسرائيلي املشروع "يف خرق للخط االزرق" و"انتهاك
للسيادة اللبنانية".
وقالت مصادر اجليش ان االسرائيليني انتزعوا مقود حفارة كانت
تعمل يف املكان وعادوا ادراجهم .واستتبع ذلك تقديم احلكومة
اللبنانية شكوى االثنني الفائت اىل جملس االمن الدولي.
اال ان احلادث مل يؤثر على سري العمل .فعند مدخل املشروع
ارتفعت طاحونتان من احلجر
تذكراننا
الغامق
الربكاني
القدمية
اللبنانية
بالقرية
وسور مستوحى من احلضارة
البيزنطية ،كذلك انتهى تقريبا
بناء غرف عدة على شكل
قرية مغربية تقليدية .اما خيم
القش ،فتحمل ذكريات عبداهلل
يف الدول االفريقية.
ويقول احد متعهدي املشروع
حممد شحيرب" :عندما رأيت
اليهود للمرة االوىل ،اصبت
بالذعر .جلس عدد منهم قبالتنا
على الضفة االخرى من النهر

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

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

*املرحلة االوىل من مشروع "حصن الوزاني" اليت تنتهي قبيل االفتتاح
يف حزيران املقبل*

يراقبوننا وحنن نعمل" .ويضيف" :مكثوا يف املكان مخس ساعات
ثم رحلوا ،منذ ذلك احلني اعتدت وجودهم ومل اعد قلقا.
اما النائب علي فياض فاعترب ان "املشروع جريء ويشكل
خطوة سياحية نوعية يف منطقة بقيت مرتوكة على مدى عقود".
ويضيف ان االقدام على مثل هذا االستثمار "شكل من اشكال
الصمود وتعبري عن اصرار االهالي على ممارسة حقهم يف تنمية
منطقتهم".
غايته اجتذاب السياح
من املقرر افتتاح املشروع يف حزيران ،بعد االنتهاء من املرحلة
االوىل منه اليت تضم  9غرف للضيوف مبنية على ضفة النهر،
اضافة اىل احواض سباحة ومطعمني .وسيتم يف وقت الحق بناء
 60شاليه يف سفح اجلبل املالصق للنهر و 9فيلالت يف قمته،
مما قد يستغرق العمل فيه سنتني اخريني .كما سيضم املشروع
ناديا للخيل وقاعة انرتنت وسوبرماركت ومستوصفا صحيا وناديا
رياضيا وملعب تنس وصالة مطعم .وسيعتمد على مواصفات
صديقة للبيئة ،جلهة تشجري كل الطريق املؤدية اليه واليت حفرها
اصحاب املشروع على نفقتهم اخلاصة ،وعلى استخدام الطاقة
الشمسية والتوفري يف االضاءة وتكرير مياه اجملاري الصحية.
ويقول عبداهلل املشروع سياحي مئة يف املئة ابوابه مفتوحة لكل
الناس من لبنانيني واجانب ،والغاية منه اجتذاب السياح فقط ال
غري" .ثم يضيف "هو حلم والدلي وحلمي ...لذا اريد ان انهي
ايامي يف هذا املكان".

صفحة 20

Saturday 17 April 2010

السبت  17نيسان 2010

Page 20

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

برشلونة غلب الكورونيا وبنفيكا سبورتنغ لشبونة وتوتنهام أرسنال

ابتعد برشلونة حامل اللقب يف صدارة الالئحة بفارق ست نقاط
عن اقرب منافسيه ريال مدريد  24ساعة على األقل ،بفوزه على
ديبورتيفو ال كورونيا  0 - 3يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء
امس على ملعب "نوكامب" يف برشلونة وشهدها اكثر من  60الف
متفرج يف املرحلة الـ  32من الدوري االسباني لكرة القدم "ليغا".
وسجل االصابات بويان كركيتش وبدريتو رودريغيز "بدرو" ويايا
توريه من ساحل العاج يف الدقائق  15و 69و.72
وعلى ملعب "ال روماريدا" يف سرقسطة وامام  18الف متفرج،
تعادل ريال مايوركا ومضيفه ريال سرقسطة  1 - 1وأنفرد باملركز
الرابع .سجل للمضيف التشيلياني هومربتو سوازو يف الدقيقة ،21
وللضيف روبن غونزاليس روشا يف الدقيقة .13
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف:
• الثلثاء:
ريال فاالدوليد  - 2أشبيلية 1
سبورتنغ خيخون  - 0تينرييف 2
غيتايف  - 3فياريال 0
• األربعاء:
أتلتيكو مدريد  - 1خرييز 2
أوساسونا بامبلونا  - 2ملقة 2
راسينغ سانتاندر  - 3اسبانيول برشلونة 1
ريال سرقسطة  - 1ريال مايوركا 1
برشلونة  - 3ديبورتيفو ال كورونيا 0
• اخلميس:
أملرييا  -ريال مدريد (الساعة  21:00بتوقيت بريوت).
وهذا ترتيب فرق الطليعة:
 - 1برشلونة  83نقطة من  32مباراة (.)19 - 80
 - 2ريال مدريد  77من 31
(.)28 - 83
 - 3فالنسيا  56من .)35 - 50( 31
 - 4ريال مايوركا  52من 32
(.)37 - 50
 - 5أشبيلية  51من 32
(.)38 - 46

الربتغال

يف ختام املرحلة الـ  26من الدوري الربتغالي ،أعاد بنفيكا لشبونة
متصدر الالئحة الفارق بينه وبني اقرب منافسيه سبورتنغ براغا
اىل ست نقاط بفوزه على سبورتنغ لشبونة  0 - 2يف املباراة
اليت أجريت بينهما على ملعب "دا لوز" يف لشبونة وشهدها حنو
 45الف متفرج .وسجل االصابتني الباراغواياني أوسكار كاردوزو
واألرجنتيين بابلو سيزار أميار يف الدقيقتني  68و.78
وهو الفوز الـ  21لبنفيكا الذي أحرز اللقب  31مرة ،هذا املوسم يف
مقابل اربعة تعادالت وخسارة واحدة وبه رفع رصيده يف الصدارة
اىل  67نقطة من  26مباراة ( ،)14 - 67بينما مين سبورتنغ لشبونة
خبسارته السابعة يف مقابل  11انتصارا ومثانية تعادالت واستمر
يف املركز الرابع برصيد  41نقطة من  26مباراة (.)22 - 37
ويف اياب الدور نصف النهائي من كأس الربتغال ،فاز اف سي
بورتو على ريو آيف  0 - 4سجلها فرناندو بيللوشي وفريدي غوارين
وميكايل وراداميل فالكاو غارسيا يف الدقائق  21و 79و 87و90
من املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "دراغاو" يف بورتو.
وكان بورتو فاز  1 - 3يف مباراة الذهاب يف  24آذار املاضي ،وهو
سيلتقي يف املباراة النهائية تشافيش من الدرجة الثانية والذي
فاز على نافال برميايرو مايو  1 - 3مبجموع املباراتني.

هولندا

يف ختام املرحلة الـ  32من الدوري اهلولندي ،قلص أجاكس
أمسرتدام الثاني الفارق بينه وبني اف سي تونيت انشكيده
املتصدر اىل نقطة واحدة بفوزه على مضيفه فيللم  2تيلبورغ
 0 - 2يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء امس على ملعب
"فيللم  2شتاديون" وشهدها  14500متفرج .وسجل االصابتني
األوروغواياني لويس سواريز من ضربة جزاء "بناليت" والصربي
ماركو بانتيليتش يف الدقيقتني  4و .59ورفع سواريز رصيده يف
صدارة ترتيب اهلدافني اىل  33اصابة.
وعلى ملعب "أبي لينسرتا شتاديون" وامام  26الف متفرج،
تعادل بي اس يف ايندهوفن الثالث ومضيفه اس سي هريينفني
 .2 - 2سجل للمضيف جريالد سيبون وبافل فويسيتشوفسكي
يف الدقيقتني  51و ،66وللضيف اجملري باالش دشودشاك
ستانيسالف مانوليف يف الدقيقتني  49و.62
وهنا النتائج:
• الثلثاء:
أ زد الكمار  - 1اف سي تونيت انشكيده 0
فيتيس أرنهيم  - 1ان آي سي بريدا 1
هرياكليس أمليلو  - 4ار كاي سي فالفيك 1
• االربعاء:
رودا جي سي كريكراد  - 4يف يف يف  -فينلو 2
فيللم  2تيلبورغ  - 0أجاكس أمسرتدام 2
فينورد روتردام  - 3سبارتا روتردام 0
اس سي هريينفني  - 2بي اس يف ايندهوفن 2
اف سي اوتريشت  - 1اف سي غروننغن 1
أدو دن هاغ  - 2ان إي سي نيميغن 3
وهذا ترتيب فرق الطليعة:

الرتكي مولود ايرديتش يف الدقيقة  50وتأهل للمباراة النهائية
ليلتقي موناكو الذي فاز اول من امس على راسينغ لنس .0 - 1
وهي املرة الـ  11يصل باريس سان جريمان اىل املباراة النهائية،
علما انه احرز الكأس سبع مرات أعوام  1982و 1983و 1993و1995
و 1998و 2004و.2006

النمسا

يف املرحلة الـ  30من الدوري النمسوي ،عزز رد بول سالزبورغ
حامل اللقب صدارته لالئحة وابتعد بفارق مثاني نقاط عن اقرب
منافسيه بفوزه على اس يف ريد  0 - 2سجلهما سيمون شيومر
وهادزيتش خطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقتني  13و.49
وتعادل رابيد فيينا الثاني والسك لينتس سلبا .0 - 0
وتعادل أوسرتيا فيينا الثالث ومضيفه كابفنربغر اس يف .1 - 1
سجل للمضيف غريغوريتش يف الدقيقة  ،82وللضيف ليندل يف
الدقيقة .90
*فريق برشلونة*

 - 1اف سي تونيت انشكيده  80نقطة من  32مباراة (.)23 - 59
 - 2أجاكس أمسرتدام 79
(.)19 - 98
 - 3بي اس يف ايندهوفن 74
(.)27 - 68
 - 4فينورد روتردام .)27 - 48( 60
 - 5أ زد الكمار .)33 - 60( 58

انكلرتا

وجه توتنهام هوتسرب ضربة اىل آمال ارسنال يف املنافسة على
اللقب وحقق فوزه االول عليه منذ  11سنة  1 - 2يف املباراة
اليت أجريت بينهما مساء امس على ملعب "وايت هارت الين" يف
لندن وشهدها  36041متفرجا يف ختام املرحلة الـ  34من الدوري
االنكليزي "برميري ليغ" .سجل للفائز داني روز وغاريث بايل
يف الدقيقتني  10و ،47وللخاسر الدامناركي نيكالس بندتنر يف
الدقيقة .85
وبات ارسنال الثالث يتخلف عن مانشسرت يونايتد الثاني بفارق
نقطتني ،وعن تشلسي املتصدر بفارق ست نقاط قبل انتهاء
البطولة بأربع مراحل.
وعلى ملعب "فيال بارك" يف برمنغهام وامام  38729متفرجا ،تعادل
أستون فيال وافرتون  .2 - 2سجل لالول غربيال أغبونالهور وفيل
جاغيلكا خطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقتني  72و ،90وللثاني
األوسرتالي تيم كاهيل ( )2يف الدقيقتني  23و.74
وعلى ملعب "دي دبليو ستاديوم" وامام  14323متفرجا ،تعادل
ويغان اثلتيك وبورتسموث سلبا .0 - 0
وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
 - 1تشلسي  77نقطة من  34مباراة (.)30 - 85
 - 2مانشسرت يونايتد .)27 - 77( 73
 - 3ارسنال .)36 - 76( 71
 - 4مانشسرت سييت  62من .)41 - 69( 33
 - 5توتنهام هوتسرب  61من .)33 - 60( 33

اسكوتلندا

يف مباراة مؤجلة من املرحلة الـ  33من الدوري االسكوتلندي أجريت
على ملعب "تانادايس بارك" وشهدها  11100متفرج ،تعادل دندي
يونايتد والرينجرز حامل اللقب ومتصدر الالئحة سلبا .0 - 0
وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
 - 1الرينجرز  77نقطة من  33مباراة (.)22 - 73
 - 2السلتيك .)35 - 62( 66
 - 3دندي يونايتد .)39 - 51( 59
 - 4هيربنيان .)43 - 47( 50
 - 5مذرول .)38 - 39( 48

فرنسا

عزز أوملبيك مرسيليا صدارته لالئحة الدوري الفرنسي "ليغ "1
وابتعد بفارق مخس نقاط عن اقرب منافسيه بفوزه على مضيفه
سوشو  ،0 – 1يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء امس على ملعب
"ستاد أوغوست بونال" يف سوشو وشهدها  19990متفرجا وهي
مؤجلة من املرحلة الـ  .30وسجل االصابة الكامريوني ستيفان مبيا
يف الدقيقة  88من ضربة حرة رفعها األرجنتيين لوتشو غونزاليس
داخل املنطقة وأحدثت دربكة .ورفع مرسيليا الذي حقق فوزه الـ
 19هذا املوسم ،رصيده يف الصدارة اىل  65نقطة بفارق مخس
نقاط عن أوسري الثاني.
ويف مباراة مؤجلة من املرحلة الـ  ،26خسر جريوندان بوردو حامل
اللقب امام مضيفه لومان  2 - 1على ملعب "ستاد ليون  -بوليه"
يف لومان وامام  12240متفرجا .سجل للفائز أنطوني لو تاليك
وماتيو دوسيفي يف الدقيقتني  17و ،45وللخاسر الربازيلي
كارلوس هنريكه يف الدقيقة التاسعة.
وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
 - 1أوملبيك مرسيليا  65نقطة من  32مباراة (.)31 - 59
 - 2أوسري .)25 - 32( 60
 - 3أوملبيك ليون .)33 - 52( 58
 - 4مونبلييه .)36 - 43( 58
 - 5جريوندان بوردو  56من .)30 - 49( 31
ويف الدور نصف النهائي من كأس فرنسا ،فاز باريس سان
جريمان على مضيفه كوفيلي من الدرجة الرابعة  0 - 1سجلها

الدور األول من دوري األبطال اآلسيوي لكرة القدم

االستقالل والغرافة إىل الدور الثاني

تأهل االستقالل طهران اإليراني للدور الثاني من دوري االبطال
اآلسيوي لكرة القدم بفوزه على األهلي جدة السعودي ( 1 - 2الشوط
االول  )1 - 2يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "أزادي" يف
طهران وشهدها  64840متفرجا يف املرحلة اخلامسة ما قبل األخرية من
تصفيات اجملموعة االوىل للدور االول من املسابقة .سجل للفائز مهدي
سيد صاحلي وأمري حسني صادقي يف الدقيقتني  25و ،44وللخاسر
الربازيلي فيكتور سيمويش يف الدقيقة  36من ضربة جزاء "بناليت".
كذلك تأهل الغرافة القطري للدور الثاني للمرة االوىل يف مشاركته
الرابعة ،بفوزه على اجلزيرة األماراتي ( 2 - 4الشوط االول  )0 - 2يف
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب ثاني بن جاسم يف الدوحة .سجل
للفائز الربازيلي كليمريسون دي اراوجو ( )3واملغربي عثمان العساس
يف الدقائق  12و 41و 47و ،72وللخاسر الربازيلي رافاييل أوغوستو
سوبيس وعبد اهلل موسى يف الدقيقتني  76و.90
يتصدر االستقالل طهران ترتيب فرق اجملموعة وله  11نقطة من مخس
مباريات ( ،)3 - 8يليه الغرافة  ،)9 - 10( 10ثم األهلي جدة - 11( 6
 ،)8واجلزيرة .)13 - 4( 1

اجملموعة الثانية

ويف اجملموعة الثانية ،فشل زوب آهان اإليراني الذي كانت تكفيه
نقطة ،يف حسم تأهله للدور الثاني بعد خسارته امام مضيفه الوحدة
األماراتي ( 1 - 0الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت أجريت بينهما
على ملعب آل نهيان يف نادي الوحدة .وسجل االصابة حسن أمني يف
الدقيقة  .71وهو الفوز االول للوحدة بعد أربع خسارات تواليا.
وعلى ملعب االمري عبد اهلل الفيصل يف جدة ،تعادل االحتاد جدة
السعودي واف سي بونيودكور األوزبكي ( 1 - 1الشوط االول .)0 - 1
سجل لالول حممد نور يف الدقيقة  36من ضربة جزاء "بناليت" ،وللثاني
سولييف يف الدقيقة .62
يتصدر زوب آهان ترتيب فرق اجملموعة وله  10نقاط من مخس مباريات
( ،)3 - 7يليه االحتاد جدة  ،)6 - 9( 8ثم اف سي بونيودكور - 6( 7
 ،)6والوحدة .)9 - 2( 3

اجملموعة اخلامسة

ويف اجملموعة اخلامسة ،أبقى كاوازاكي فرونتال الياباني أمله يف
الوصول اىل الدور الثاني قائما بفوزه على سيونغنام إيلهوا تشومنا
الكوري اجلنوبي ( 0 - 3الشوط االول  )0 - 2يف املباراة اليت أجريت
بينهما على ملعب "تودوروكي" يف كاوازاكي وشهدها 10403
متفرجني .وسجل االصابات هريويوكي تانيغوتشي ويوسوكي تاساكا
والربازيلي ريناتو كارلوس مارتينس جونيور "ريناتينيو" من ضربة جزاء
"بناليت" يف الدقائق  4و 21و.69
وعلى ملعب "دوكالندز" يف ملبورن وامام  6394متفرجا ،تعادل ملبورن
فيكتوري األوسرتالي وبيجينغ غوان الصيين سلبا .0 - 0
يتصدر سيونغنام إيلهوا تشومنا ترتيب فرق اجملموعة وله  12نقطة من
مخس مباريات ( ،)4 - 8يليه بيجينغ غوان  ،)5 - 5( 7ثم كاوازاكي
فرونتال  ،)6 - 8( 6وملبورن فيكتوري .)7 - 1( 4

اجملموعة السادسة

ويف اجملموعة السادسة ،حقق كاشيما أنتلرز الياباني فوزه اخلامس
تواليا على مضيفه تشانغتشون ياتاي الصيين ( 0 - 1الشوط االول
 )0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "تشانغتشون سييت"
وشهدها ستة آالف متفرج .وسجل االصابة شينزو كوروكي يف الدقيقة
.36
وعلى ملعب "جيوجنو لكأس العامل" يف جيوجنو وامام  1862متفرجا،
حقق شونبوك هيونداي موتورز الكوري اجلنوبي فوزا ساحقا على
برسيبورا جايابورا االندونيسي ( 0 - 8الشوط االول  )0 - 3سجلها
الربازيلي اينيو اوليفريا جونيور ( )2وسيم وو يوون ( )3ولي دونغ
غوك من ضربة جزاء "بناليت" وسيو جونغ جني وليم سانغ هيوب يف
الدقائق  12و 56و 30و 80و 85و 40و 59و.81
وكان فريقا كاشيما أنتلرز وشونبوك هيونداي موتورز ضمنا
تأهلهما للدور الثاني يف املرحلة الرابعة.
يتصدر كاشيما أنتلرز ترتيب فرق اجملموعة وله  15نقطة من مخس
مباريات ( ،)2 - 12يليه شونبوك هيونداي موتورز ،)4 - 16( 12
ثم تشانغتشون ياتاي  ،)5 - 10( 3وبرسيبورا جايابورا ال شيء
(.)29 - 2
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تتمـات

«احلوار» حييّد سالح املقاومة...:
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

حزيران املقبل.
ومتيزت اجللسة مبناخ حواري هادئ ،امنا مبضمون سياسي
ّ
حاد ،حيث بادر فريق املعارضة اىل تسجيل الكثري من النقاط
من خالل شن هجوم منسق أربك اآلخرين ووضعهم يف موقع
أيدها
دفاعي ،ذلك أن الرئيس نبيه بري ّ
قدم مطالعة شاملة ّ
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد ورئيس تكتل
االصالح والتغيري النائب ميشال عون ورئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية ،والتحق بهم رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط.
ترافق ذلك مع رسالة
وجهها «حزب اهلل» اىل بعض
ّ
أطراف احلوار مفادها« :إما اننا نريد حوارًا جديًا ،موضوعه
االسرتاتيجية الدفاعية اليت تشتمل على جوانب عسكرية وامنية
وسياسية واعالمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ،واما اننا ال
نريد حوارًا جديًا ،بل جمرد تراشق إعالمي واذا
استمر هذا املنحى
ّ
األخري لدى البعض ،فلسنا مستعدين لالستمرار يف املشاركة
يف احلوار».
وبدا ان رسالة «حزب اهلل» اليت نقلها النائب حممد رعد ،قد
وصلت بدليل ترمجتها يف نص البيان اخلتامي من خالل التأكيد
على حصر البحث باالسرتاتيجية ،والتوافق على تغليب احلوار
اهلادئ ،وعدم إثارة أمور «توتر اللبنانيني» كما جاء يف
مداخلة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان الذي أكد باسم اجلميع
«اننا نريد احلوار وال شيء غريه» ،واما الالفت لالنتباه فتمثل
يف تكرار النائب سليمان فرجنية اسئلته حول مفهوم العمالة
ومواصفات العميل ،وقرنه بأمثلة متعددة أصابت «حفلة شاي
مرجعيون» وكالم نائب رئيس اجمللس النيابي فريد مكاري
عن «جارتي لبنان» (إسرائيل وسوريا) وغريها....
قدم بري سردّا تارخييّا للمسار العدواني االسرائيلي على
وقد ّ
لبنان منذ العام  ،1923مستعرضًا اجملازر اليت ارتكبت حبق
ابنائه .وكان الالفت لالنتباه يف هذا السياق ،ما قاله مسري
جعجع عن ان اسرائيل مل تعتد على لبنان قبل العام ،1948
فوعده بري بتزويده بكشف يتضمن ما يزيد عن  1200خرق
واعتداء اسرائيلي ضد لبنان يف تلك الفرتة.
واكد بري ان املقاومة اثبتت جدواها يف حترير االرض وبالتالي،
صارت احلاجة اليها غري مرتبطة بزوال االحتالل االسرائيلي او
ببقائه.
واذ رفض بري نظرية احلياد واتفاقية اهلدنة ،اعرتض على
رؤية القوات اللبنانية لالسرتاتيجية الدفاعية ،واكد ان املقاومة
حق مشروع طاملا ان هناك احتال ً
ال لشرب واحد من االرض،
وسأل «هل نرتك اجليش اللبناني وحده من اجل ان يواجه
اسرائيل ام اننا مجيعًا معنيون بالوقوف اىل جانب اجليش ...
ان املقاومة هي تعبري عن وقوف الناس مع اجليش».
وخلص اىل اقرتاح تشكيل جلنة مصغرة من قيادة اجليش
واملقاومة للبحث يف آلية التنسيق يف ما بينهما على قاعدة
ان سالح املقاومة ال عالقة له بالشأن الداخلي على اإلطالق،
ودوره ينحصر بتحرير االرض وردع العدوان ،وبعد التحرير يتم
وضع تشريع ينظم وجود املقاومة يف املناطق احلدودية تتكامل
وتنسق مع اجليش يف الدفاع عن االرض والوطن.
وفيما اعرتض مسري جعجع على مضمون مداخلة بري ،دافع عنها
النائب ميشال عون ،وقال «من حقي أن أتسلح وأن أدافع عن
أرضي بكل الوسائل واإلمكانات املتاحة» .أضاف «املقاومة
تواجه االحتالل اإلسرائيلي بالتنسيق مع اجليش وال بديل راهنًا
عن سالح املقاومة ،وهذا ليس تعنتًا ،بل هي مقتضيات الواقع،
ال يوجد بديل راهن ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي».
واما النائب جنبالط ،الذي سيقوم بزيارة خاصة اىل دمشق
اليوم برفقة زوجته ووزير األشغال والنقل غازي العريضي،
فقد جاءت مداخلته يف سياق التموضع السياسي اجلديد ،فدعا
إىل إخراج سالح املقاومة من التداول ،وقال« :جيب ان ينتبه
اجلميع إىل أن إثارة موضوع سالح املقاومة يف اإلعالم ،ال
خيدم مصلحة البالد ويؤدي اىل توتري وتشنج سياسي ومذهيب
وطائفي».
ً
ودعا جنبالط اىل االستفادة من التجربة السابقة ،رافضا حيادية
لبنان ،ومؤيدًا اتفاقية اهلدنة ،وشدد على معاجلة السالح
الفلسطيين خارج املخيمات ،واألخذ يف االعتبار احلقوق املدنية
للشعب الفلسطيين .ومتنى أال نعترب كل حادثة أمنية وكأنها
مؤامرة .هناك حوادث أمنية جيب أن نعطيها حجمها ،وأن نضعها
ضمن حجمها ،من عيون ارغش وحتى قوسايا.
وفيما لفتت املداخلة اهلادئة جدًا للرئيس سعد احلريري وتأكيده
على ضرورة احلوار وأهميته ،يف مقابل نربة حذرة للرئيس فؤاد
السنيورة برزت يف حتذيره من الفخ اإلسرائيلي ،ويف إظهار
توجسه من التضخيم اإلسرائيلي ملوضوع «وصول السالح اىل
ّ
املقاومة» ،وسجل اعرتاضه على تسريب املعلومات من داخل
احلوار على صورة ما جرى يف اجللسة األخرية ،وقال ان احداث
قوسايا ال ميكن املرور عليها مرور الكرام وال جيوز أن يستمر

السالح الفلسطيين من دون معاجلات.
وعلم ان نقاشًا دار حول موعد اجللسة املقبلة للحوار ،على
خلفية «طرح» بأن يتم التأجيل إىل ما بعد االنتخابات البلدية
واالختيارية ،على أن يتم حتديد املوعد آنذاك ،األمر الذي رفضه
رئيس اجلمهورية الذي
أصر على حتديد موعد لكي ال نعطي
ّ
إشارة سلبية ،فكان حتديد موعد الثالث من حزيران املقبل.
متهد لعدوان.
دمشق :املزاعم اإلسرائيلية ّ

دمشق تعترب اتهامات إسرائيل...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

سكود» .واضاف ان «سوريا اذ تنفي بقوة هذه املزاعم ،ترى
ان اسرائيل تهدف من خالهلا اىل املزيد من توتري االجواء يف
املنطقة ،واىل خلق مناخ يهيىء لعدوان اسرائيلي حمتمل ،وذلك
للتهرب من تلبية متطلبات السالم».
وكان الرئيس االسرائيلي مشعون برييس ووزير الدفاع ايهود
باراك اتهما سوريا بتزويد «حزب اهلل» صواريخ «سكود».
واالربعاء قالت واشنطن انها تشعر «بقلق بالغ» من نقل املزيد
من االسلحة املتطورة اىل حزب اهلل .واكدت انها ابلغت دمشق
هذا القلق.
وامس ،قال مسؤول اسرائيلي طلب عدم ذكر امسه لـ»رويرتز»
ان صواريخ «سكود» كانت تهرب اىل «حزب اهلل» يف
الشهرين االخريين.

باريس

وتعليقًا على التصرحيات االسرائيلية واالمريكية ،صرحت مساعدة
الناطقة باسم وزارة اخلارجية الفرنسية كريستني فاج بان «تأكيد
املعلومات اليت تشريون اليها ،سيكون يف الواقع امرا مثريا
للقلق» .ودعت اىل «االحرتام التام لقرار جملس االمن 1701
بكل مندرجاته» .وقالت« :اذكركم بان هذا القرار ينص على
حظر ارسال االسلحة اىل لبنان اذا مل تسمح بها احلكومة اللبنانية
او (القوة املوقتة لالمم املتحدة يف لبنان) اليونيفيل».
واضافت« :نظرا اىل وجودنا يف لبنان ،وخصوصا وجودنا
العسكري يف اطار اليونيفيل ،ان هذه املسائل االمنية غالبا
ما تطرح مع االطراف املعنيني من اجل توفري الظروف جلو من
التهدئة».
كلينتون
ويف ما يتعلق باملسار الفلسطيين ،قالت كلينتون يف مقتطفات
وزعت سلفًا من خطاب ستلقيه يف وقت متقدم اخلميس (أمس)
انها ستدعو الفلسطينيني واسرائيل اىل اثبات التزامهم حل النزاع،
وانها ستحض زعماء اجلانبني على املخاطرة من اجل السالم،
وستحذر من ان االخفاق يف االقدام على ذلك سيزعزع املنطقة
فضال عن ترتيبه تكاليف مأسوية.

ساركوزي يدعو إسرائيل للتفاوض...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

وبعد غداء عمل يف قصر االليزيهَ ،
ذكر الرئيس الفرنسي
بوفاء بالده بالوعد الذي قطعته لليهود إلنشاء دولة هلم،
وقال إن «أوروبا اىل جانب إسرائيل ،وهي وفية للوعود
اليت قطعتها عقب احلرب العاملية الثانية بإعطاء دولة لشعب
طاملا اضطهد .وهي تريد ان ترى معاودة املفاوضات كي
تكون للفلسطينيني دولة دميوقراطية عصرية قابلة للحياة
تشكل ضمانًا ألمن اسرائيل ،وأنا صديق أقول لكم ذلك».
وأضاف ان «أوروبا تريد تأمني السالم واألمن هلذه الدولة،
ولكن على إسرائيل أن تذهب من اجل ذلك اىل التفاوض،
ويف أسرع وقت» .و»أوروبا اىل جانب كل الذين يريدون
رؤية إسرائيل تعيش بسالم وأمن .وال بديل من الذهاب
يف أسرع وقت اىل سالم تفاوضي على أساس ثوابت باتت
معروفة لدى اجلميع ،ومن غري املفهوم ان نضيع كل هذا
الوقت الثمني ،وال بد ان يتخذ صانعو السالم مبادرات من
اجل معاودة املفاوضات على االقل».
وأعلن ساركوزي اتفاقه التام مع برييس على انه يتعني
على «مهندسي السالم إطالق مبادرة من اجل ان
تعاود املفاوضات على األقل» ،ذلك انه «يف غياب
هذه املفاوضات ،يستحيل التفاهم ألن السالم يصنعه
اإلسرائيليون والفلسطينيون» ،وهو ال يعنيهما فقط ،بل
«يعنينا مجيعًا» .وكرر ان السالم «ال يعين الدولتني
وحدهما ،ولكنه يعين العامل كله ،وأنتم تعرفون كم فرنسا
منخرطة يف السعي اىل إقرار عقوبات على إيران» ،رابطًا
بذلك للمرة األوىل بني السالم يف الشرق األوسط وامللف
النووي االيراني .وشدد على ان «التطرف أمر ال ميكن
قبوله» ،يف إشارة إىل تصرحيات املسؤولني اإليرانيني.
وحتدث عن إرادة دولية لـ»فرض عقوبات على زعماء إيران
بسبب تصرفاتهم غري املفهومة وسعيهم اىل احلصول على
القنبلة النووية».
أما برييس ،فأشار اىل «فرصة جيدة ملعاودة املفاوضات»
املتعثرة منذ اشهر ،قائ ًال انه طلب من ساركوزي «اختاذ

املبادرة» لإلسراع يف معاودة املفاوضات ،ذلك انه
«ميكنه القيام بالكثري من اجل السالم بفضل قدرته على
جر اآلخرين وراء أفكاره املبدعة» .وأوضح انه ناقش معه
امللف النووي اإليراني وموضوع السالم يف الشرق األوسط
والتهديدات اليت ميكن ان تواجهها املنطقة من تكاثر سكاني
اىل موضوع الغذاء واملياه والتكنولوجيا احلديثة.
وكان متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيني احتجوا أمس
االول على تدشني ساحة تقع أمام برج ايفل حتمل اسم
مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون ،يف حضور
الرئيس اإلسرائيلي وعمدة باريس برتران دو ال نوي
وشاركت فيها اجلالية اليهودية يف باريس .ومحل مئات
من املتظاهرين الفتات كتب فيها« :جادة بن غوريون
إشادة مبجرم حرب» .وتعبريًا عن احتجاجهم ،رفعوا علمًا
فلسطينيًا على قوس النصر يف ساحة األتوال.
وانتقد أحد قياديي اليسار الراديكالي يان بروسا هذه
املبادرة ،قائ ًال إن باريس «ال ميكن ان تهدي مكانا اىل
ديفيد بن غوريون من غري ان تقوم باملثل لـ(الرئيس
الفلسطيين الراحل) ياسر عرفات».

متى يلعب سياسيونا...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

زالت ماثلة يف أذهاننا وذاكرتنا االزمة الدستورية والقانونية
والسياسية واالمنية اليت اجتاحت الوطن وهددته بانسانه
ونظامه وكيانه ومصريه منذ حواىل سنتني.
والالفت ان كال الفريقني ضما وزراء ونوابا هم على خالف
سياسي او اقله كانا كذلك حتى االمس القريب وكأنهم
أرادوا ان يؤكدوا للشعب عنوان املباراة وهو «كلنا فريق
واحد».
فسياسيونا احلاليون ،وغالبيتهم نسخة عن أسالفهم ،الذين
لعب معظمهم بالوطن والشعب منذ االستقالل  -هذا اذا كنا
قد عشنا االستقالل -نشك بانهم سينقلون مباراة «كلنا
فريق واحد» من أرض ملعب مدينة كميل مشعون الرياضية
اىل امللعب االوسع الذي هو على مستوى أرض الوطن ككل،
ّ
اي من الرياضة اىل السياسة
وأال يكون الضحك الذي ساد
املباراة ضحكا على الشعب من جديد.
كم نتمنى ان تكون هناك مباراة بني كافة السياسيني للعمل
من اجل املصلحة الوطنية العليا ومن اجل املصلحة العامة
على حد سواء وهذا يقضي باالنتقال من لبنان املزرعة  -كما
هو اآلن -اىل لبنان الدولة اليت نأمل ارساء قواعدها غدا
على اسس العدالة والنزاهة ..دولة يشغل فيها الشخص
املناسب املكان املناسب ،دولة يكون فيها معيار الكفاءات
واملؤهالت هو االساس يف وظائف الدوائر واالدارات بعيدا
عن االقطاعية الطائفية واملذهبية والعائلية.
وكان قد حتدث الرئيس احلريري لدى دخوله أرض امللعب
فقال« :إننا يف وطن واحد ،ونريد أن نعيش فيه كلنا .هذا
البلد بلد السالم ،وأردنا أن نشارك يف املباراة كلنا كفريق
واحد.»....
اننا نريد ان نصدق هذه الصحوة الوجدانية و «الضمريية»
املفاجئة لدى سياسيينا حيث عربوا فيها (اجلزء هنا ينطق
باسم الكل) عن ارادة العيش املشرتك من خالل قوله:
«نريد أن نعيش فيه كلنا».
من
فعال
صحوا
قد
سياسيينا
اننا نريد ان نصدق ان
سباتهم
ُ
الوطين واالخالقي وارادوا بناء وطن على قياس اللبنانيني
مجيع اللبنانيني ال على قياس متنفذين ال يرون الوطن اال
من خالل مصاحلم اخلاصة والضيقة ،واكثر من ذلك ينظرون
اليه كبقرة حلوب ميصون ضرعها حتى اذا ما ّ
جف يتنكرون
له.
وكما ركل هؤالء السياسيون الكرة خارج ( )Outsideامللعب
بشكل متكرر خالل املباراة هكذا رفسونا ورمونا هم وأسالفهم
خارج ( )Outsideالوطن سواء من خالل احلرب اليت خاضوها
او تسببوا بها او انهم مل يعملوا على حتصني الساحة الداخلية
أمي احيانا
ضدها او من خالل من خالل شغل موظف سبه ّ
ولكن «لو ضهر» ،وظفتني أو حتى ثالث يف وقت واحد
عدم توفري جماالت عمل للشباب اخلالق واملبدع مما اضطره
للهجرة اىل بالد اهلل الواسعة.
واذا كان الفريق األمحر بقيادة الرئيس احلريري قد فاز على
الفريق االبيض يف املباراة بهدفني مقابل ال شيء سددهما
سامي اجلميل فاننا نتمنى ان تكون تسديدات سياسيينا
من اآلن فصاعدا تسديدات صائبة من اجل املصلحة الوطنية
العليا وان تكون كل مباراة خيوضونها يف سبيل الصاحل
العام ال غري.
اننا نتطلع اىل يوم يلعب فيه مجيع سياسيينا ،بل نلعب فيه
كلنا كـ «فريق واحد» بالفعل ،للوطن ال بالوطن.
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ملبورن
اىل الصديق الغالي االستاذ متام سليمان سفري اجلمهورية العربية السورية يف اسرتاليا

هذه الوجدانية بلغة الزجل اخلالد للشاعر املعروف شفيق فياض مبناسبة عيد
اجلالء.

عيد اجلالء عقول ترويها
عيد اللي حرر ارض كلها قمار
هالعيد باقي لالبد تذكار
عيد الكرامة منبت االحرار
سلطان باشا زينة الثوار
ّ
البتار
ملا بأيدو يلهلب
باملزرعة استبسل عا خط النار
وبالكفر ملا بلش املنشار
ّ
ستار
واجلابري احسان يا
مقاوم عنيد مطهر االشرار
كل ما بسيفو عاالعادي دار
وينك يا شهبندر يا عطر الغار
الوغى
بارض
الكفار
على
استبسل
وصاحل العلي مقاوم الكرار
قلو يا سيفي من الدما اسكار
قائد عظيم جممد االعصار
ملا مبهرو عاالعادي غار
ومن حلب ملا هنانو طار
هدار
وحدو النشاما صوتهن ّ
ّ
انتصروا كأنو هاحلرب مشوار
ومهر املريود يسحق الصرار
منو الربق والرعد واهلدار
ويزلغطولو ترابها وحجار
واخلراب بالغوطة الزعيم البار
امسو حبلب بالشام يف عشتار
بقلوبنا كل االسامي شعار
ارض اللي صارت زنبقة بنوار
وعا دروبها عم تنفح االزهار
مين لكي باقة من اال شعار
ّ
بشار
واكرب حتية لللبطل
ما حدا متلو عالوطن بيغار
بعهدك سوريا مشعشعة االنوار
فوار
يا سوريا يا نبع
ّ
ّ
ضلي مشخي يا زينة االقطار

صرخت
النجمات
آويها»
«إلو
امجل قصيدة إلو بغنيها
ويرحم تراب الكان راعيها
دم الفدا لالرض ساقيها
مشيتو ما حدا بيميشها
مهييها
ابطالو
عاحلرب
وسيوف عم تفين بأعاديها
تعبت يف اراضيها
مجاجم
ّ
لالرض جيد وقفا طاويها
حمميها
الشلفي بارض الوغى
ّ
ما تشوف اال روس يرميها
دكتور لالبطال شافيها
ومدافعو جليوش تفنيها
للبلد غريو مني يفديها
حرر سوريا مع ضواحيها
امسو خملد مع اهاليها
ميشيها
االعدا
عجاجم
لالرض جيد وقفا يطويها
بنار وبارود الروس يرميها
واعالم ختفق يف اعاليها
وزقزقة صوتو الصخر حيميها
املقربة من العدا متليها
تسلم ميينك انت حاميها
روس الضغينة برد يربيها
تعالو منارة عا روابيها
قرة لنا من الصعب ننسيها
ّ
مع شعبها الغالي حبييها
سبحان اهلل احلسن عاطيها
واهلل بعز وهنا يبقيها
رجولة وكرامة االرض عاطيها
بيو اجا يكفيها
طريق
ّ
اهلل حارسو وعيسى ونبيها
وديها
عطورك عا شرق وغرب ّ
بتبقي منارة عالشرق كلو

ما زال بشار االسد فيها

عربون وفاء وحب لشعب سوريا العظيم من الشاعر شفيق فيّاض

ترقبوا
حفلة مطرب املغرتبني بديع مظلوم يف  29أيار
القادم

ترقبوا حفلة
مجعية سيدة زغرتا يف شهر متوز 2010
تابعوا اعالناتنا
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فهل عندهم اجلرأة!
عندما تتحدث اسرائيل عن رغبتها يف
العيش بامان وسالم اىل جانب اخوانها
العرب وخصوصا الفلسطينيني يظهر لك
وكأنها املالك الطاهر اهلابط اليك من
السماء.
حتدثك عن السالم الدائم وكأنها صنيعته
وعن حسن اجلوار وكأنها امللهوفة اليه...
وعن قيام دولة فلسطينية حقيقية تتمتع
بكامل احلرية على ارض فلسطني تعيش
اىل جانبها باطمئنان كأنها هي اليت تعمل
جاهدة وبكل الوسائل املشروعة القامة هذه
الدولة اىل جانب اسرائيل وجريانها....
ان هذا كله شيء غري ملموس وفيه
الكثري من عدم الوضوح ،امنا هو كالم
وتصاريح كي تظهر للرأي العام العاملي
بامجل حلة وان اسرائيل دولة عادلة وقد
تظن انها بذلك تغطي كل جرائمها واعماهلا
العدوانية ورفضها لكل القرارات ..هذه
الظاهرة االسرائيلية ليست وليدة اليوم
امنا عمرها اكثر من سبعني عاما ففي كل
مرة يتحرك الغرب ومعه العرب وباالخص
والدول املؤثرة يف مفاوضات
امريكا
جديدة بهذا الشأن فللحال تتربأ اسرائيل
من كل ما قالته باالمس ...ومما ال شك
فيه ان اسرائيل تتعاطى مع الغرب مبا فيه
امريكل بلغة املماطلة والعنهجية.
الصورة واضحة بان اسرائيل هي الدولة
اليت تعرف ما تريد وترفض ما ال تريد
النها ال تقبل ان تكون دول جبوارها من
هذا العامل على اساس الرابط القومي الن
هذا الرابط يعزهلا ويلغي مربر وجودها
يف املنطقة .والذي تسعى اليه وتعمل من
اجله هو انشاء تكتل بني االديان والطوائف
واملذاهب وهذه احلالة مستحيلة ان يرحب
بها العرب بان تكون اسرائيل هي رأس
اهلرم يف املنطقة مهما بلغت قوتها

بقلم كميل مسعود

وعنجهيتها باالضافة اىل كل ما تريده
اسرائيل وتسعى اليه هناك مصاحل كثرية
هلا ال ميكن ان ترتاجع عنها .وهي االرض
اليت استولت عليها سواء يف لبنان او يف
اجلوالن السوري وقد عملت وما زالت تعمل
من اجل اهلجرة اليهودية السوفياتية اليها
لذلك ال تسمح هلا خبسارة شرب واحد من
الرتاب الذي استولت عليه الستكمال عملية
توطني املهاجرين اىل اسرائيل هي املياه
اللبنانية وجبل الشيخ هو أب لكل املنابع
املائية اليت حتتاجها اسرائيل وهذا خمطط
مرسوم يف خرائط اليوم االول لقيام احللم
اليهودي.
وهذه املياه سواء السورية منها او
اللبنانية هي مطمع دائم السرائيل ومقياس
لكلك من يريد التعامل معها.
يبقى ان كل املفاوضات من اينما اتت
عربية اسرائيلية كانت ام غربية عربية
اسرائيلية مل توصل اىل اي نتيجة الن
كل ما اخذ بالقوة ال ميكن ان يسرتد
باملفاوضات ومن يفكر بذلك فهو كالذي
حيلم باالستيطان يف الفضاء .فاذا كان
العرب جادين مل يعد امامهم سوى القوة
العسكرية وهل هي موجودة عندهم وان
كانت موجودة فهل عندهم اجلرأة!!!

خلقه اهلل ليكون كذلك
بقلم صحايف عتيق
اللبنانيون على خمتلف مذاهبهم بدأوا
يتعاطون مع العماد ميشال عون وبقناعة ال
لبس فيها بانه زعيم لبناني ووطين وليس
زعيما مسيحيا او عسكريا.
ان الزعيم اآلتي من العسكر ال ميكن ان
يكون طائفيا وال عشرية تدور حوله امنا
وطن حيتضنه يف قلبه وروحه وحيافظ عليه
جلميع ابنائه.
وليس صحيحا باملطلق ما يشيعه البعض
بان العماد عون مييل اىل املسيحيني فقط
ويرتك املسلمني بل بالعكس العماد عون
يستقبل يف دارته يف الرابية من املسلمني
اكثر من املسيحيني.وعنده اميان مطلق بان
الزعماء ال جيوز ان ينتهوا كل على دينه امنا
ينتهوا كما بدأوا لبنانيني ولكل لبنان.
واملطالبة بالتمثيل الصحيح لطائفته ال
يعين انه طائفي امنا تأتي املطالبة من اجل
تصحيح التوازن يف البلد خدمة للمصلحة
الوطنية العليا...وبذلك اتى بفادي عبود
وزيرا للسياحة وشربل حناس وزيرا
لالتصاالت حتى ولو ازعج ذلك زميله اللواء
عصام ابو مجرة...
الرؤساء الكبار ينتهون كلهم على دينهم
وحتى رؤساء اجلمهوريات انتهوا مجيعهم
من بشارة اخلوري اىل امني اجلميل باستثناء
الرئيسني فؤاد شهاب والياس سركيس.

العماد عون يقود اكرب تكتل مسيحي
يف اجمللس النيابي وهو من طينة لكل
اللبنانيني.
فالتحالف الذي ارساه مع حزب اهلل
الشيعي وحتالفه مع االمري طالل ارسالن
الدرزي والتقارب الظاهر للعلن بينه وبني
سعد احلريري ورئيس اللقاء الدميقراطي
وليد جنبالط هذا كله يكفي ان يكون
العماد وعون هو لكل اللبنانيني وزوار
الرابية من مسلمني ومسيحيني وسفراء
اجانب يذكرون ذلك.
وعلى صعيد الصداقات العربية فال
تشوبها اية شائبة وال مصلحة له من
ورائها سوى استمرار الوطن واحلفاظ عليه
وبصداقته للرئيس االسد وزيارته الشهرية
اىل سوريا فتح الباب على مصراعيه لزيارة
سوريا حتى ولو ان اخصامه السياسيني قد
انتقدوا هذه الزيارة.
وقد بنى عالقات ممتازة مع دولة قطر
وخصوصا مع امريها الشيخ محد .ومع كبار
املسؤولني يف االمارة ومع كبار املسؤولني
يف دولة ايران هذه هي الصفة املميزة
عند العماد عون انه الرجل الواقعي والذي
ال شيء عنده خيفيه ،ويؤمن بان االنسان
على االرض جيب ان يكون قويا الن اهلل
خلقه ليكون ذلك.
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Melbourne

 13نيسان 1975
كان يومها لي  14عشر عاما من العمر
 13نيسان  2010الولد االصغر من عائليت عمره مخسة عشر
عاما..يومها سألت والدي "ماذا جيري"؟
اليوم يسألين ابين "ملاذا جرى ما جرى"؟
يومها قسموا ارض لبنان ووضعوه يف املزاد العلين
العاملي.
اليوم حياولون وضع لبنان القرار يف املناقصات
والتنزيالت والتنازالت يف بورصة بريوت النهم مل يقدروا
عليه من اخلارج.
يومها كان بدء العبور املعاكس لشعب ترك بطاقة هويته
على مدرج املطار.
اليوم هو حصاد البطاقات وما يلزمها فقط هو تغيري
الصورة الشمسية وتطعيم اجلنسية.
يومها تبنى لبنان القضية واصبح هو القضية.
اليوم قضية العامل هي وضع لبنان يف قفص القضاء او
القضاء عليه.
يومها كانت الدول تلعب كرة السياسة العاملية داخل

املرمى اللبناني وال حاجة لتسديد اهلدف وساحة امللعب
مرصوفة بشعب ُيطحن ويتمزق.
اليوم العامل يتمزق واللبنانيون يراقبون بهدوء لعبة فكر
على ساحة التصدي املرصوفة بشهداء ومقاومني وجيش
وسياسيني اغتيلوا وشهداء االنتشار كلهم من اجل ان يبقى
لبنان منذ  13نيسان  1975حتى يومنا هذا لعبة ال حاجة فيها
للركض وراء الكرة النه هو الكرة.
شعب لبنان على اختالفه وتنوعه هو كرة واحدة لوحدة
فريدة من نوعها خرجت من سوق تداول خناسة االوطان
والقرارات هو كرة ثقيلة وملغومة سوف تؤذي فقط من
حياول ان ينسفها ويبقى اهلدف مسجال مسبقا لصاحل لبنان
السيد احلر املستقل .احبائي ابناء وطين
احلرب االهلية على لبنان انتهت بغري عودة واحلرب
باخلارجية مستبعدة حسب حتليل اصحاب الشأن.
تبقى احلرب من اجل ابعاد شر احلرب
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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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

يقاوم األورام وحيمي من سرطان القولون

البطيخ األمحر ..فياغرا طبيعية

جيمع الصغار والكبار على حب البطيخ ليس فقط ملذاقه الطيب
وامنا ملا أثبتته الدراسات احلديثة عن فوائده الصحية الكثرية,
خصوصا فيما يتعلق بالوقاية من األورام وسالمة األمعاء والكلى
والوقاية من سرطان القولون واملريء ,فقد اكتشف الباحثون أن
البطيخ ال ينعش اجلسم ويرطبه فحسب بل يفيد كملني قوي لألمعاء
ويساعد على اهلضم ومفتت حلصوات الكلى ومهدئ لألعصاب
ويزيل التوتر والقلق كما يستخدم زيت بذور البطيخ لتخفيض
الضغط الشرياني ,ووجدوا أيضا أن املركبات الطبيعية املوجودة
فيه تساعد يف ختفيف شدة األمراض اجللدية ,وميكن استخدام جذوره
يف وقف النزيف الدموي وهو فاكهة غنية بالكثري من العناصر,
اليت تكفي حاجة االنسان من املاء والفيتامينات واملعادن طوال
اليوم ,خصوصا يف أيام الصيف احلارة ,أما احدث الدراسات واليت
أجريت على البطيخ يف احدى اجلامعات األمريكية فقد أكدت انه
يعترب منشطا جنسيا ملا حيتويه من مادة " السرتالني" اليت تعمل
على توسيع األوعية الدموية واسرتخائها كما تفعل الفياغرا ,ليس
هذا فحسب بل ان احتواؤه على مادة الليكوبني والبيتا كاروتني
اللتني هلما عالقة بتنشيط الدورة الدموية والقلب يعطيه ميزة
عن املنشطات اجلنسية اليت ال خيتلف أحد على آثارها اجلانبية على
القلب وجبانب كل ذلك فقد أكدت الدراسات ان البطيخ له دور
فعال يف تقويه جهاز املناعة .عن هذه الفوائد الصحية والغذائية
للبطيخ كان هذا التحقيق:
يف البداية يقول الدكتور اشرف عبد العزيز أستاذ التغذية
بكلية االقتصاد املنزلي جامعه حلوان :البطيخ من الفاكهة الغنية
بالكثري من الفوائد الصحية والعالجية وهو مقو جنسي حيث انه
يعاجل املشكالت اجلنسية لألزواج ويعترب بديال طبيعيا للفياغرا بل
ويتفوق عليها يف الفائدة حيث أكدت الدراسات احلديثة أن تناول
البطيخ يعمل على تنشيط الدورة الدموية يف اجلسم باالضافة
اىل انه ليس له أية أعراض جانبية على االطالق ,كما انه حيتوي
على األمحاض األمينية وعلى أمالح البوتاسيوم والكالسيوم وأيضا
العديد من الفيتامينات مثل فيتامني " ب "" ,ج" والذي يفيد يف
حتسني الوظائف اهلضمية كما أن به نسبة عالية من األلياف تساعد
على مقاومة األمراض السرطانية.

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414
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99- 101 Harding St. Coburg
Ph: 9354 9649

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

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

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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املرحلة االنتقالية وسط خماض االستقرار واالعمار والبحث عن الدور

جورجيا املستقلة ترفع القيود عن دور العبادة وتبقي الرقابة عليها

ال يكاد شارع يف عاصمة جورجيا تبيليسي خيلو
من كنيسة او اثنتني ،يف ظاهرة تعود اىل قرون
عدة خلت .هذه الكنائس االرثوذكسية اضحت عنوانًا
للجمهورية القوقازية ومهد الديانة االرثوذكسية يف
منطقة تتعدد فيها االديان والقوميات وحيكمها
الالإستقرار السياسي واالمين السباب عدة ،ليس
موقعها اجلغرايف بني آسيا واوروبا سوى احد
مظاهره .وبدورها حتضر املساجد يف الدولة اليت
يشكل فيها املسلمون قرابة  10يف املئة من
جمموع سكانها الـ 4ماليني .من جهة ثانية تشهد
تبيليسي واخواتها ورشة اعادة اعمار واسعة بأيد
حملية وتركية واوروبية وعربية ،تهدف اىل تعزيز
االوضاع االقتصادية يف اجلمهورية اليت شهدت
حروبًا ومواجهات داخلية وخارجية عدة كانت آخرها
احلرب مع روسيا يف آب .2008
رغم األزمات املتعاقبة اليت توالت على جورجيا
يلفت زائر عاصمتها تبيليسي اإلستقرار والشعور
باألمان ،بعد سنوات عجاف متيزت بالفلتان األمين
وارتفاع معدل اجلرمية( .وينسب) بعض اجلورجيني
هذا التغيري اىل حزم الرئيس سكاتشفيلي الذي
عمد بعد مدة وجيزة من تسلمه زمام السلطة يف
ا لعام  2004اىل تسريح حنو  15000رجل من
الشرطة ،وأبقى فقط على  3000منهم واملفارقة
هي أن اجلرمية اخنفضت بعد هذا االجراء بنسبة 70
يف املئة ،وتراجعت اىل احلد األدنى يف األعوام
الفائتة.
واليوم أصبح يف إمكان زائر جورجيا واملقيم
فيها على حد سواء التجوال يف شوارعها حتى
ساعات متقدمة جدًا من الليل ،وسط حضور الفت
لرجال الشرطة وتسيريهم الدوريات املنظمة طيلة
 24ساعة.

استقرار امين

كان املتجول يف تبيليسي سابقًا حيتاج اىل
مواكبة امنية خاصة تسهر على سالمته ،على ان حزم
السلطة السياسية يف هذا املضمار أتى مثاره .ورغم
اجيابيات هذه اجلهود فإنها محلت سلبيات من نوع
آخر ،متثلت يف ارتفاع أسعار العقارات واإلجيارات،
إذ ليس مفاجئًا أن ترى الفتة على مبنى يف شارع
راستفلي مثال تشري اىل بدل إجيار املرت املربع 10
دوالرات شهريًا يف عقار مساحته  250مرتًا مربعًا،
فيكون بدل االجيار الشهري  2500دوالر ،فيما مل
يكن يتجاوز الـ 25دوالرًا يف العقد األخري من احلقبة
السوفياتية .اما سعر املرت املربع فرياوح ما بني
 500و 2000دوالر تبعًا ملواقع العقار ،ويصل اجيار
الشقة السكنية املؤلفة من غرفتني ومساحة ال تزيد
عن  40او  50مرتًا اىل  200دوالر يف املناطق
الشعبية والبعيدة من وسط املدينة ،علمًا ان احلد
األدنى الرمسي لألجور ال يتجاوز الـ 200دوالر.
وهذا ما دفع اجلورجيني من أصحاب الدخل احملدود
اىل خوض غمار التجارة الضيقة ،مثل إستئجار
البسطات وإعادة بيع البضائع املستوردة ،إضافة
اىل األعمال اليدوية واحلرف والكتب والورود...
اخل .وهي جتارة ال حتقق أرباحًا كبرية إمنا تساعد
ممتهنيها على حماكاة جتنب آثار الغالء.
وأما املواصالت يف تبيليسي فال تزال تتكىء
على اإلرث السوفياتي ،وأبرز أوجهها مرتو األنفاق
الذي يستقله حنو  145مليون راكب سنويًا،
يتنقلون ،بني  22حمطة .ويعود تاريخ عمل املرتو
اىل العام  ،1966وتسري يف العاصمة أيضًا رحالت
منتظمة لألوتوبيسات الصفراء ،اليت حتتفظ،
بدورها ،باملزايا السوفياتية .أما الرتامواي الذي
كان يسري على سككه احلديد ليجوب معظم شوارع
تبليسي ،فتوقف عن العمل منذ أعوام عدة ُ
وأزيلت
السكك وسط استياء اجلورجيني حلرمانهم من إحدى
أهم وسائل النقل الصديقة للبيئة .وكذلك هي
حال االوتوبيسات اليت كانت تعمل على الكهرباء
(الرتيليبوس) اليت أوقفت عن العمل بقرار من
السلطات احمللية.
ويذكر أن تعرفة النقل يف وسائل املواصالت
العامة ال تتجاوز ا لـ 500لرية لبنانية ( 40ترتي،
والالري يساوي  100ترتي) .يف املقابل يرتفع بدل
التنقل عرب التاكسي وجيب الركون اىل "الشطارة"
يف حتديد هذا البدل مع السائق قبل التمتع برفاهية
التنقل.
ال توجد تعرفة حمددة للنقل اخلاص ،وعادة ما
ال تقل عن دوالر للكيلومرت ،علمًا أن سعر ليرت
البنزين يف اجلمهورية اليت متتلك خمزونًا غري قليل
من النفط يتخطى الدوالر الواحد ،أما وسائل التنقل
اىل خارج العاصمة فتتصدرها القطارات العاملة على
الكهرباء واليت تربط تبليسي مبعظم املدن واملناطق
اجلورجية .ويف العاصمة مطار واحد ومعظم الرحالت
اجلوية تتم لي ًال ،وهي قليلة نسبيًا ،مع حضور الفت

للخطوط اجلوية الرتكية اليت تسيرّ رحلتني يوميًا من
اسطنبول اىل تبليسي وتشكل شريان التواصل ما
بني جورجيا ومعظم دول الشرق االوسط وبعض
الدول االوروبية.

ورشة إعادة ترميم وإعمار

تشهد جورجيا ،وخصوصًا عاصمتها تبليسي،
ورشة ترميم ضخمة للمباني القدمية ،وحتاول
احلكومة عربها احملافظة على الطابع الرتاثي للمنازل
واملباني ،خصوصًا تلك العائدة اىل احلقبات
السابقة ،ومن ضمنها احلقبة السوفياتية .ويف
موازاة ذلك تشهد العاصمة ورشة إعمار بنكهات
تركية وأملانية وإماراتية ...اخل.
وتتسابق الشركات االجنبية على الفوز باملشاريع
املرحبة ،مع حضور تركي الفت .وليس تسيري
رحلتني يوميًا من اسطنبول اىل تبليسي ّ
إال مرآة
لطبيعة العالقات بني الدولتني اجلارتني وما
جيمعهما من مصاحل مشرتكة ،أهمها تأمني وصول
الغاز اىل أوروبا عرب االراضي اجلورجية وصو ً
ال اىل
البحر االسود.
على الضفة العربية ،حتتل االمارات العربية املتحدة
املرتبة االوىل يف عدد املشاريع االستثمارية يف
جورجيا ،وأبرزها إعادة تأهيل مرفأ "بوتي" ،بعدما
إشرتته حكومة رأس اخليمة.
ويشارك اإلماراتيون والقطريون والسعوديون
يف املشاريع السياحية واالستثمارية يف العاصمة
ومنطقة أجارا املطلة على البحر االسود اليت كانت
تتمتع خالل احلقبة السوفياتية بشبه استقالل ذاتي
وفيها مرفأ "باتومي".

روستافيلي :عنوان تبليسي

يعد الشارع الذي حيمل اسم الشاعر واالديب
اجلورجي شوتا روستافيلي أبرز عنوان للعاصمة
اجلورجية ،واالخري عاش يف القرنني الثاني عشر
والثالث عشر ( )1172-1216وأبرز مؤلفاته ملحمة
"الفارس ذو جلد النمر" .وعلى جانيب الشارع
العديد من املباني احلكومية ،أبرزها الربملان ومقار
عدد من الوزارات واالدارات العامة واملسارح
واالوبرا واجلامعات وعشرات الشركات اخلاصة،
واالخرية إنعكاس للعوملة اليت اجتاحت خمتلف دول
العامل ،ووجدت يف مجهوريات االحتاد السوفياتي
السابق الرتبة اخلصبة لنموها .والالفت أن هذه
الشركات تتسابق حلجز العقارات على جانيب
روستافيلي ،وفازت شركة اماراتية بعقد بناء فندق
"كامبينسكي" مكان معهد الفلسفة الذي ختلى يف
العام  1990عن امسه السوفياتي القديم "معهد
املاركسية  -اللينينية" ،وبناه املعماري السوفياتي
ألكسي شوسيف الذي بنى ايضًا مزار لينني يف
الساحة احلمراء .ومن املفرتض أن ينجز بناء الفندق
يف  ،2012وسط استياء بعض اجلورجيني من قرار
إزالة املبنى الضخم.

دور العبادة :الكنائس يف الطليعة

تكثر الكنائس يف تبيليسي ،وال يكاد شارع
خيلو من كنيسة أو أكثر وهي تعود اىل الطوائف
املسيحية كافة االرثوذكس والكاثوليك ،وهنالك
كنائس لألرمن ،منها الكنيسة القدمية يف تبيليسي
اليت حتمل اسم سان جورج وتتميز جبرسها وطريقة
بنائها وباحتها الرتاثية وتعود اىل القرن السابع.
ويف شارع راستفيلي الرئيسي تقع كنيسة كاشوييت
االرثوذكسية ،ويعود تاريخ بنائها اىل القرن
السادس امليالدي ،وفق األب أليزفار الذي خيدم
الكنيسة منذ  30عامًا ،ويضيف" :يف العام 1910
أعيد ترميم وإعمار هذه الكنيسة ،وهي تتبع لكنيسة
غيورجي بابيداتوش األرثوذكسية .وخالل احلقبة
السوفياتية كان الشيوعيون يفرضون الضرائب
علينا ،وغالبًا ما كانوا يرسلون اتباعهم ملراقبة
نشاطنا ،لكن بعد استقالل جورجيا قررت احلكومة
يف تبليسي إعفاء دور العبادة من الضرائب ،لكنها
سارت على خطى السوفيات وتواظب على إرسال
بعض املخربين للمراقبة والتأكد من عملنا .اما ما
نقوم به فهو خدمة الرعية ،وكل أحد حيضر املؤمنون
بأعداد كبرية اىل هذه الكنيسة ويؤدون الصالة
ويطلبون املغفرة".

اجلامع الوحيد وإمامه علييف

يقع املسجد الوحيد يف تبيليسي يف شارع
"بوتانيكا" يف احلي القديم للمدينة ويشرف
عليه اإلمام ياسني علييف ،وهو مسلم جورجي
من اصول اذرية (أذربيجان) .واملسجد اعيد
إعماره اخريًا ،ووفق علييف انه يف العام 1864
كان هناك مسجدان على العقار الذي شيد عليه
املسجد احلالي ،وهجر هذان املسجدان خالل احلقبة
السوفياتية .ويف العام ُ 1952د ّمر أحدهما ،علمًا ان
االسالم وصل اىل جورجيا يف عهد اخلليفة عثمان
بن عفان يف القرن السابع امليالدي.
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مقربة فرعونية لألسرة الـ  19تعلوها 35
أخرى من العصر الروماني

أعلن اجمللس االعلى لالثار املصرية امس
ان بعثة تابعة للمجلس تقوم بالتنقيب يف تل
املسخوطة باالمساعيلية ،على  120كلم شرق
القاهرة ،كشفت عن مقربة لالسرة الـ-1315( 19
 1201قبل امليالد) بعد العثور على  35مقربة من
العصر الروماني يف الطبقات اليت تعلو مستوى
هذه املقربة الفرعونية.
وقال االمني العام للمجلس االعلى لالثار زاهي
حواس إن "املقربة املكتشفة على عمق اربعة امتار
هي االوىل يف الوجه البحري من عصر الرعامسة
وعلى هذه الدرجة العالية من االتقان يف النقوش
واملناظر الفنية واالبداع الفين املعروف يف عصر
الرعامسة".
واملقربة منقوشة باحلفر الغائر وتتضمن مناظر
خمتلفة ذات طابع ديين ومناظر جنائزية اهمها
منظر حماكمة املوتى "الفصل  125من كتاب
(الندابات) على املتويف
املوتى" ومنظرالنائحات
ّ
ومنظر البقرة اآلهلة حاحتور ومناظر البناء حورس

االربعة.
وكانت بعثات فرنسية وبريطانية ،عملت يف
هذه املنطقة خالل فرتة حفر قناة السويس يف
نهاية اخلمسينات من القرن الـ  ،19عثرت على
متاثيل ولوحات حجرية منقوشة .واملعروف ان تل
املسخوطة كانت تضم خمازن لتموين اجليوش
املصرية املتجهة اىل بالد الشام ولتأمني احلدود
الشرقية كقاعدة إمداد.

مصر استعادت إصبع قدم أخناتون

استعادت مصر امس االول اصبع اخناتون
امللقب بفرعون التوحيد من عامل سويسري بعد
مرور اكثر من قرن على سرقتها من احدى قدمي
امللك .وقال االمني العام للمجلس االعلى لآلثار
زاهي حواس يف بيان ان مصر تسلمت االصبع
اثناء توقيع اتفاق للتعاون يف جمال مكافحة
تهريب اآلثار بني سويسرا ومصر اذ "احضر فرانك
رولي وهو استاذ متخصص يف احلمض النووي
اصبع امللك اخناتون اليت سرقت عام  1907اثناء
فحص املومياء ،مرجحًا ان يكون السارق العامل
االنكليزي هاريس خالل عمله يف املقربة اخلاصة
بامللك عند اكتشافها.
ويرمي اتفاق التعاون اىل استعادة القطع

اليت خرجت من اراضي احدى الدولتني بطرق غري
مشروعة.
وكانت سويسرا اعادت اىل مصر قطعًا اثرية
منها عني متثال امللك امنحتب الثالث والد اخناتون،
وكانت موجودة يف متحف اآلثار يف مدينة بال
السويسرية ويبلغ طوهلا  50سنتيمرتًا ،وسرقت
من التمثال عند نقله عام  1972من موقعه يف
منطقة كوم احليان يف الرب الغربي يف االقصر
على بعد حنو  690كيلومرتًا جنوبي القاهرة .كما
استعادت مصر من مواطن سويسري مثاني قطع
اثرية نادرة تعود اىل عصور ما قبل التاريخ
وسرقت من خمزن حفائر كلية اآلداب يف جامعة
القاهرة عام .2002

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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جورجيت عجوري حتتفل بعيد ميالدها الـ «»21

*جورجيت صاحبة العيد مع جدها*

*الزميل كميل مسعود وسام عجوري والد صاحبة العيد*

*صاحبة العيد مع عائلتها*

*صاحبة العيد مع صديقاتها*

*صاحبة العيد مع جانب من صديقاتها*

جبو مملوء بالفرح والسعادة وحبضور االهل واالقارب
واالصدقاء احتفلت االنسة جورجيت عجوري ابنة السيد
سام والسيدة نبيهة عجوري بعيد ميالدها ال""21حيث
دعا والداها سام ونبيهة عجوري االقارب واالهل
واالصدقاء كما دعت صاحبة العيد صديقاتها واصدقاءها.
وحضر االحتفال ،الذي اقيم يف دار الوالدين ،عدد كبري من
اصدقاء واقارب العائلة باالضافة اىل صديقات واصدقاء
صاحبة العيد.
السيدة نبيهة والدة صاحبة العيد قدمت طاولة ضمت اشهى
االطباق واملشروبات.
والقت االنسة جورجيت صاحبة العيد كلمة رحبت فيها جبميع
الذين شاركوا يف هذه املناسبة والذين اتوا من مجيع واليات
فيكتوريا وخاصة الذين اتوا من والية سيدني للمشاركة يف
هذه املناسبة وخصت بالشكر والديها على كل ما قدماه من

*صاحبة العيد تستعد لقطع قالب احللوى*

عناء وسهر دائم للعائلة كما والقت والدتها السيدة نبيهة كلمة
ضمنتها شعورا خاصا البنتها وشكرت كل الذين شاركوا العائلة
يف هذه املناسبة.
وعند منتصف الليل قطعت صاحبة العيد قالب احللوى وسط
التصفيق احلار واغنية اهلابي بارث داي وعقبال املئة عام يا
جورجيت والفرحة الكربى هذا وغادر اجلميع دار والديها شاكرين
اياهم على حسن الضيافة واالستقبال.

فاقد الذاكرة يتذكر املشاعر!

أظهرت دراسة جديدة ان األشخاص الذين يشكون من فقدان
الذاكرة "يتذكرون" املشاعر املرتبطة بالسعادة والتجارب
احملزنة.
واوضح موقع "هيلث داي نيوز" األمريكي ان باحثني من
جامعة أيوا األمريكية عرضوا مقاطع من أفالم مفرحة وحمزنة
على  5مرضى يشكون من فقدان الذاكرة ،وتبني انهم مل
يتذكروا ماذا شاهدوا ولكنهم احتفظوا باملشاعر اليت ولدها
الفيلم لديهم.
وقال املسؤول عن الدراسة غاسنت فاينشتاين ان "احلزن بقي
أطول من السعادة لكن هذين الشعورين بقيا أكثر من تذكرهم
"املرضى" لألفالم" .وأضاف انه "مع األشخاص األصحاء،
ترتاجع املشاعر مع مرور الوقت ولكن مع اثنني من املرضى
مل ترتاجع املشاعر ال بل دام حزنهما لفرتة أطول" .وأوضح ان
"جمرد زيارة بسيطة أو اتصال هاتفي من أفراد العائلة ميكن

أن يولد تأثريًا إجيابيًا على
سعادة املريض بالرغم من
انه قد ينسى بسرعة الزيارة
أو االتصال".
وحذر فاينشتاين من ان
"اإلهمال الدائم من قبل
املوظفني يف دور الرعاية
قد خيلق لدى املريض شعورًا
باحلزن والوحدة واإلنزعاج
حتى وإن مل يتمكن من تذكر
السبب" .ورأى ان ما "يظهره هذا البحث هو اننا حباجة لبدء
حتديد معايري رعاية املرضى الذين يشكون من اضطرابات يف
الذاكرة ،وهذا دليل واضح على أهمية عالج مرضى الزهامير
باحرتام يتخطى حدود األخالقيات اإلنسانية البسيطة".
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طالل حيدر الباحث عن "س ّر الزمان"

غناء العصافري يف دنيا البكاء واملطر واألشعار

على ثالثة آالف صفحة كتب مرسيل بروست روايات يبحث فيها عن
"الزمن الضائع" الذي جيده يف آخر الكلمات يف يوم واحد ،حينما قدمت
له جدته كعكة وهو ذاهب اىل املدرسة .اال ان طالل حيدر يف "سر
الزمان" وكل سطر من سطوره يتساوى مع قصة من قصص مرسيل
بروست باحثًا عن هذا الزمن الذي ينضوي مديدًا يف داخل لغة جديدة
حتف بها األسرار كما حتف مبريم العذراء اليت حيبها الشاعر كثريًا فكتب
عنها ما يليق بالكتابة عن مريم العذراء.
كي تليق الكتابة بطالل حيدر ال بد من البحث عن هذه اللغة اجلديدة يف
مرحلة "ما بعد احلداثة" يف الشعر املعاصر .يرى انه "ويل ألمة يقف
التاريخ عندها قبل الف سنة فتقف عند ذلك الزمان".
ويل ألمة تعرتف باسرائيل وال تعرتف بلغة زمانها.
انه يدخل يف التحدي يرفرف متناثرًا كزهر الرمان يف ربيع قادم من
فوات الوقت اىل الوقت اجلديد:
"صوتك مرق ع املسافة ،وسلم عليها،ما صدقت انو مرق،تا شافت
احلنة ،ع ايديها"...
فحكاية هذا الشعر كحكاية شارل بودلري مع األصوات واالضواء
واالوان ،تتالقى يف القصيدة َ
فتغري الكلمات .ان احدًا ال يستطيع ان
يغري يف الكلمات .وحدهم الشعراء جيعلون منها اثريًا او ختتًا من ختوت
الوزن وااليقاع .فتتغري األشياء واحدة تلو األخرى لتمتزج املسافة
بالوقت امتزاج اللؤلؤة باملاء .هل يعرف احد كيف تصبح اللؤلؤة ماء
واملاء لؤلؤًا .هكذا يفعل الشعر بلغته اجلديدة.
يف جملة "شعر من السنة االوىل هلا يقول سان جون برس برتمجة
ادونيس" :هذه اليت تنام ايضًا يف النهار ،ليل البحر على وجهها ،مرآة
سحر ال وجه له ،وأنا اسري على شاطئها يقضمين كوكب من العذرية".
وعند طالل حيدر تذهب الكلمة اىل الصورة لتحط عندها فتحملها من
ذاتها اىل ذات اخرى تتضح يف النهار بعد ليل طويل كانت تنام فيه
القصيدة قبل ان تستفيق .فاملسألة هي مسألة انبالج الضوء الذي
تتسع فيه الرؤيا اىل حيث تصري حلمًا او توقعًا حللم جديد .ان هذا
العمل داخل الكلمات سحر كما يرى اىل ذلك الشاعر سان جون برس.
اذ تنتقل الصورة من حاهلا اىل حال الفلسفة حيث يتوسع التحليل.
قد يكون هذا هو فحوى القصيدة اجلديدة .وقد يكون ابتداعًا لقصيدة
تعرف اليها الشعراء يف ليل الكلمات اليت تقلق
أخرى غري تلك اليت ّ
الفراغ .ان فراغًا هائ ًال ميأل هذا الكون الذي ننتمي اليه فال يشعر به
اال اولئك الذين يبحثون عن السر الذي خيتبىء يف مكان ال يكتشفه اال
الشعراء وطالل كما يقول عنه هاشم قاسم "كتب شعر احلالة ال شعر
الصورة ،وقصيدة الوجع ،ال تفصيالت احلياة واشيائها" .وكما يقول
عنه كمال خري بك "يطرب البسطاء ،ينقل هلم جنونه الوجودي ويدهش
النخبة وهو يفاجئها ،"...ذلك ألن رحلة الشعر مع طالل حيدر هي
رحلة مع العصافري":بلكي يعجل هالوقت ،وبتوصل مكاتيب ،حاملتها
طيور،خبالخيل اجريها".
فكما حتمل العصافري كتابات احملبني حتمل الدهشة اليت هي يف داخل
االسرار .لينشأ يف الشعر عامل غريب ،فيه من الشوق اىل الكلمات
األخرى ما حيمله لغز الكلمات اليت متأل الفراغ .ألن احدًا قال هلا كوني
فكانت.
ان وحدة احلياة هي يف وحدة الوجود ،ألن هنالك نظرة جديدة للحياة
والكون بصناعة الفن اجلديد الذي يتم اخرتاعه مع كل شهقة من
الكلمات اجلديدة لالهوت اجلديد يف فلسفة اهلل اليت يدعو هلا العرفان.
فتطلع من مشس املقاومة اليت يؤمن بها اميانًا ثوريًا:
" ...يا ريت ما خسرو العرب ،وال كان شهر من السين حزيران".
فالشاعر يدعو اىل نظام للخلق وإعادة ترتيب للكواكب يف هذا النظام.
فتستعاد قصة مرسيل بروست بلغة أخرى .الزمن الغابر هو زمن
جديد .فاملاضي عنده ليس حكاية بل قصة مستمرة يف الوقت الذي
ال يزول .يعين أن طالل حيدر ال يبحث عن سر الزمان الذي فات بل
عن سر الزمان الذي سوف يأتي .كيف ذلك؟ ال أحد يدري .وليس من
الضرورة أن يدري أحد أسرار الزمن:
"حلوة ،متل آن االوان ،متل القمر ،كل ما خلص ،بريجع متل ما
كان."...
هل يعين ذلك يف املفهوم الشعري اخلاص بطالل حيدر أن الزمن يتكرر
يف ذاته لكنه يتجدد واحدًا يف الغربة اليت تنتهي يف داخلها االشياء؟
يبقى السؤال يف مجلة االسئلة اليت ال جواب هلا يف الفلسفة اليت هي
مجلة من االسئلة اليت ان وصلت اىل اجابة انتهت.
ال معنى يف القصيدة اال القصيدة يف حد ذاتها فهي معنى بتفوق
يف سيمياء اللغة على املعنى الغارب يف الغموض الذي يكتنف مدينة
الشعراء .فهؤالء امنا مدينتهم ليست من هذا العامل.
الليل والنهار من عوامل الشعر اجلديد ،ال تتغري فيتغري هو وان رافق
االنكسار كل ما يلوذ به ليبقى باالنكسار حبد ذاته .ان هذه املعاني
اجلديدة وحدها حباجة اىل لغة جديدة يتم اخرتاعها على كل مفصل من
مفاصل الصورة الشعرية اآلتية من جمهود الثقافة اليت يتمتع بها
الشاعر.
ال ينتهي الوقت وطالل حيدر ال يريد ذلك ألنه ضد مفهوم االنتهاء،
وان كان يعتقد بفلسفة الزوال ألن القصيدة من دون عتمة ومن
دون صباح :رمل ويف الوقت ذاته غزالن .ما هي هذه القصيدة؟ ال
اعتقد أن أحدًا يعرف ذلك فاحلقيقة الوحيدة هي حقيقة االنتظار ألن
كل شيء مطر وكل شيء يبكي .فتتكرر عند طالل حيدر قصيدة البكاء
اليت كان يعتربها فيون قصيدة املطر .البكاء مطر .كلهم سواسية،
حيدر وستيتيه يف قصيدته املهداة اىل حممود درويش" :مطر على
فلسطني" ،فالريي وشارل بودلري ،كلهم واحد يف علم الرؤيا اليت
تعيد اللغة استنباطها يف كل حلظة .يف علم العصافري :كل شيء
ميضي وال شيء يبقى كما يقول احلكماء اليونانيون .الشحرور والنهر،
طريق "املي" وطاحونة االيام .هذه الدنيا كلها غناء يف دنيا العصافري،
دنيا طالل حيدر الذي يأتي من سر الزمان اىل اسرار احلياة املليئة
باالشعار.
*مروان فارس* (نائب وأستاذ جامعي)

صفحة 27

Saturday 17 April 2010

السبت  17نيسان 2010

Page 27

متفرقات

حفل باربكيو سنوي الل زريقة حضره املئات من ابناء العائلة

مأدبة عشاء ساهرة لشركة تباركاريا

*جانب من ال زريقة خالل الباربكيو*

*جانب اخر من املشاركني يف الباربكيو*

*ماريو سعادة ونفاع عراف*

*حسن ومجال وحافظ وحممد وحسن وفادي زريقة*

*ابراهيم ونظيم وحممد امحد والشيخ خالد زريقة*

*جانب من احلضور*

*رئيس الرابطة احلاج عمر زريقة مع االعضاء*

*مجال زريقة وعائلته و(املشاوي)*

اقامت رابطة ال زريقة يف سيدني حفل الباربكيو السنوي يف
حديقة بوتانيك غاردن يف اوبرن حضره ،اضافة اىل املئات من
ال زريقة ،رئيس الرابطة احلاج عمر زريقة واالعضاء.
وقد ختلل الباربكيو املشاوي والسلطات على انواعها وكافة
انواع احللويات والفواكه حيث امضى اجلميع يف اجواء الطبيعة
يوما ال ينسى.
وكانت حصة االطفال كبرية يف هذا اليوم اذ كان هناك

عيد رعيَة الق ّديس يوحنّا احلبيب يف غرين
أيكر وعيد األمَّهات

ّ
يوحنا
برعاية صاحب السيادة املطران عصام
ِّ
الكل ّي الوقار
درويش
ّ
يوحنا احلبيب يف غرين أيكر
القديس
رعية
ّ
حتتفل َّ
األمهات ،وذلك حسب الربنامج
بعيد شفيعها ،وبعيد َّ
التالي:
بالليرتجيا
 1حنتفلاإلهلية يوم العيد السبت يف
َّ
َّ
2010/05/08
الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
ّ
السابعة
السنوي ّ
 2احلفل َّالساهر يف متام الساعة ّ
والنصف من مساء يوم السبت الواقع فيه 2010/05/08
يف فونتانا دي تريفي— بانكستاون.
 3حنتفلبالقداس اإلهلي اإلحتفالي الذي يرأسه
ّ
ّ
يوحنا درويش،
السيادة املطران عصام
صاحب ِّ
ِّ
الساعة العاشرة
وذلك
الوقار
ي
الكل
ة،
األبرشي
راعي
ّ
َّ
ّ
والنصف من صباح يوم األحد الواقع
عية
الر َّ
فيه  2010/05/09يف كنيسة َّ
ملزيد من املعلومات واحلجز ،يرجى ِّ
اإلتصال بأمانة
الرقم  Ext 5 0222 9758أو
سر
َّ
املطرانية على ِّ
الرقم 9750 5514
َّ
بالس ِّيدة مهى ّ
طيار على َّ

العديد من االلعاب واهلدايا لالوالد الذين غمرت قلوبهم الفرحة
والسعادة.
وقال رئيس الرابطة احلاج عمر زريقة ل "اهلريالد" ان الرابطة
اعتادت على اقامة مثل هذا الباربكيو السنوي نظرا ملا له من
دور فعال واجيابي يف متتني الروابط بني مجيع عائالت ال
زريقة يف سيدني وزرع روح احملبة وااللفة والتماسك فيما
بينهم.

St John Annual Dinner and
Mother’s Day
Under the Patronage of His Grace Archbishop,
Issam John Darwish, BSO, DD
St John’s Parish Council cordially invites you and your
family to attend the Annual Dinner Party on the occasions
of the Feast of the Patron of the Parish, St John the
Beloved & Mother’s Day
Date: Saturday, 8 May 2010, at 7:30 pm
Venue: Fontana De Trevi, 53 Raymond Street, Bankstown
Major Raffle Tickets Prizes will be drawn on the night
)Donation: $60 Adult $40 Child (up to 18yrs
)(including food, beer, wine and soft drinks
The holy Liturgy will be celebrated on the Feast
.at 10:30 am ,2010/05/day, Saturday, 08
The solemn Holy Liturgy will be celebrated on
Principal Celebrant: HG .2010/05/Sunday, 09
.Archbishop Issam John Darwish, Eparch
For more information, please contact the Melkite
Chancery on 9758 0222 Ext 5 or Mrs Maha Tayar
on 9750 5514

اقام رجل االعمال السيد ماريو سعادة صاحب شركة
تباكاريا السترياد السيكار دونافلور مأدبة عشاء ساهرة
يف مطعم ال بروميناد الفخم املشهور لصاحبه جان
شاهني حبضور الوكيل املعتمد للتوزيع لشركة مسوكرز
سباليت واملوزع العام يف كل اسرتاليا السيد نفاع عراف.
وقد مجعت املأدبة عددا من رجال االعمال الذين امضوا
يف اجلو الكالسيكي امجل سهرة ممتعة وزع فيها السيكار
املشهور (دونافلور) املستورد من الربازيل ذو النكهة
اللذيذة.

العائلة بكته بدموع حارة

جوزيف وديع فنيانوس اىل مثواه االخري
االربعاء املاضي ودع ابناء
زغرتا وابناء بلدة كفردالقوس
املغرتبني املرحوم جوزيف وديع
فنيانوس الذي توفاه اهلل عن
عمر اثنتني وستني سنة قضاه
يف تربية عائلة مثالية ويف
ممارسة االميان باهلل ولبنان.
املرحوم جوزيف رجل طيب
القلب حنون وخدوم رجل
الفضيلة والسرية احلسنة كافح
وجد جماهدا من اجل سعادة
ّ
عائلته وعمل اخلري وحمبوب من
اجلميع ،صادق وخملص اوالده
الذين محلهم طوال حياته يف قلبه وضمريه ردوا له اجلميل ومحلوا
نعشه على االكف ولسان حاهلم يردد ستبقى ايها الوالد احلنون
منوذجا لنا ومرجعا مثاليا وهذا ما نفخر به.
االربعاء املاضي غصت كنيسة سيدة لبنان-هارس بارك باملصلني
من ابناء زغرتا ومن ابناء كفردالقوس جاء اجلميع ليشاركوا بالصالة
لراحة نفس الفقيد الغالي جوزيف فنيانوس.
وقد شيع املرجوم يف التفاتة وفاء واحرتام للوالد احلبيب محل
اوالده النعش اىل داخل الكنيسة وخارجها وسط االهات والدموع
السخية.ويف اجواء من احلزن ترأس الصالة لراحة نفسه االب بيار
خوري وعاونه االب انطوان طعمة واالب سليمان ميني وعدد من
الكهنة.
وبعد تالوة االجنيل القى االب ميني كلمة تأبينية بليغة بالفقيد
جوزيف اشاد فيها برتبيته لعائلته ومتسكه بالعادات والرتاث.
ويف باحة الكنيسة تقبلت ارملته انطوانيت واوالدها هنري وفرنسوا
وجومانا واالقارب التعازي من املشاركني ونقل النعش اىل مثواه
االخري يف ركوود .رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه.
بعد ذلك انتقل املعزون اىل قاعة الكنيسة لتناول لقمة الرمحة
وتذكروه بامل ودمعة.
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نافذة على اجملتمع اعداد وتقديم اراكس
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور اراكس
Ph: 0419 247 261- 96 823 269

«فرقة ارز لبنان الفلكلورية»
حتتفل بعيدعا ال  33سنة صدى االمواج

ليل اوسرتليا استضاف النجم هشام احلاج

*الفرقة يف احدى اللقطات*

*املطرب هشام احلاج*

ليلة من ليالي العمر امتزجت
بالنغمة والفن الرتاثي االصيل
مع الصوت الرومنسي اجواء
حاملة يف صالة (اللونا)
الفخمة وادارتها الساهرة على
راحة احلضور بالبسمة احللوة
واخلدمة السريعة املمتازة
والعشاء الفاخر..
احيا املطرب الضيف الفنان
احلاج حفلته املميزة بدعوة من
شركة صحارى لالنتاج الفين
لصاحبيها السادة جورج هيكل
وجان جنم اللذين يقدمان
دائما امجل احلفالت ويتعهدان

*الفرقة يف احد املشاهد*

*الفكاهي جورج خوري*

* الفنان ايلي عاقوري والفرقة*

*لقطة اخرى*

*عريفة احلفل ميكال حاضر*

*الفنان ايلي عاقوري يرفع العلمني اللبناني واالسرتالي ومعه الفرقة*

*املطرب هشام احلاج اسكر احلضور طربًا*

كبار الفنانني .واملرطب هشام احلاج جنم ستديو الفن احلائز
على امليدالية الذهبية عن فئة اغنية الرتاث اللبناني (البلدية)
يتميز حبنجرة صوتية من الذهب اخلالص وحيمل جناحا ذهبيا..
انيق متواضع دائم االبتسامة اشتهر يف لبنان يف عدد من
احلفالت الكربى يف بريوت وسواها وله اغنيات خاصة به.
والول يف اسرتاليا كانت حفالته ناجحة للغاية حيث حصل
مجهوره على ما يطلبه من اغان مشهورة له حبضور حشد كبري
من ابناء اجلالية .افتتح احلفل بكلمة حلوة من السيدة ميكال
حاضر وقدمت الفكاهي فراس حاضر والفكاهي جورج خوري
اللذين ابدعا يف لوحات فكاهية وقفشات فنية اذهال احلضور
بالفن املبدع والنكات اجلميلة وناال اعجاب اجلميع .وقد انتشى
اجلمهور باغاني املطرب النجم هشام احلاج الذي دخل الصالة
وبالتصفيق احلار اطل على احلضور وظهر على املسرح كحسون
اجلبل ملوحا بيده وعالمات الفرح والشكر على وجهه ملا القاه
من وقوف وترحيب من احلضور.
حيا اجلميع وشكرهم على حضورهم وشكر متهعدي حفالته
السيدين جورج هيكل وجان جنم اللذين مجعاه مبتذوقي الفن
والطرب واستهل غناءه باغانيه اخلاصة واملتنوعة من اغنيات
طربية وشعبية منها وقعت بيين وبينها حرب من كلمات الشاعر
حسان املنجد واحلان وسام االمري وست الورد من كلمات نزار
فرنسيس واحلان مسري صفري واجلمهور يف نشوة وفرح حتى
طلوع الفجر.

سنة  1973من اول شهر بهذه السنة وصل مدرب الفرقة اىل
اسرتاليا ،سنة  1974بدأ بالعمل املسرحي وبتدريب صبايا وشباب
على مسرحية غلطة اب ،كانت مسرحية اجتماعية ،سنة  1975بدأ
بتدريب صبايا وشباب على الدبكة والفلكلور اللبناني لدير وكنيسة
مارشربل يف بانشبول سنة  1977ويف ليلة  1977/3/30مت تأسيس
فرقة ارز لبنان الفلكلورية وبدأ التدريب يف منطقة غرانفيل اول
عمل للفرقة وبعد شهر تقريبا على تأسيس الفرقة كان يف االوبرا
هاوس.
رغم الصعاب املادية وعدم اكرتاث اجلمهور اللبناني واالهالي
برتاثهم وعدم التشجيع وعدم االهتمام بالفلكلور اللبناني اال وقت
احلاجة للفرقة يف املناسبات اليت كانوا يرونها مناسبة لتقديم
الفرقة والرتاث اللبناني .بقيت الفرقة واستمرت دون توقف
تشارك يف مجيع املناسبات واحلفالت واملهرجانات تنتقل يف مجيع
الواليات االوسرتالية وخارج اسرتاليا على نفقتها اخلاصة ودون
اي مساعدة.
ال لون سياسي وال لون ديين سوى لبنان شاركت مع اجلميع
وقدمت للجميع دون استثناء.
قدمت الفرقة مع اشهر املطربني اللبنانيني -صباح -وديع الصايف-
ايلي شويري -وليد توفيق -طوني حنا وغريهم من املطربني
واملطربات اللبنانيني الذين اتوا اىل اسرتاليا.
وقدمت على اكرب املسارح يف اسرتاليا ولبنان واالورغواي وعلى
التلفزيون االوسرتالي واللبناني والكندي واالورغواي كان هذا كله
دون مساعدة من اي شخص او مؤسسة.
الفرقة احتفلت بعيدها ال 33يف هول بانكستاون مساء السبت
 2010/3/27وحبضور مجهور متنوع من لبنانيني وغري لبنانيني يف
مقدمته سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم ،رئيس دير
مار شربل االب انطوان طربيه ،راهبات العائلة املقدسة من بلمور
ودالويتشهيل وسيدة لبنان ورؤساء بلديات وغريهم والعديد من
املسؤولني االوسرتاليني قدم الربنامج الصديق الشاعر فؤاد نعمان
اخلوري ونائب رئيس بلدية بانكستاون الصديق كارل عصفور.
باسم مدرب الفرقة ومجيع اعضاء الفرقة نشكر مجيع الذين لبوا
نداء الفرقة لالحتفاالت بعيدها ال  33سنة وحضور مهرجانها صدى

*الفنان ايلي عاقوري يصافح احلضور*

االمواج ونشكر مجيع الذين ساعدوا الفرقة يف تلك الليلة ونشكر
مجيع الذين تربعوا للفرقة حيث كان الدخول جمانيا .ونشكر بلدية
بانكستاون على مساعدتها الفرقة وكذلك وسائل االعالم اللبنانية
متنمنني للجميع النجاح والتوفيق.
الفرقة حتضر االن للذهاب اىل اداليد لتقديم مهرجان صدى
االمواج هناك.
وكان الشاعر فؤاد نعمان اخلوري قد قدم الفرقة بهذه الكلمة:

صدى االمواج

حب االرز
من  33سنة ،فرقة ارو لبنان الفلكلورية عم تزرع باسرتاليا ّ
وفن لبنان .مؤسس الفرقة ورئيسها متل شي شخص اسطوري
طالع من املسرح الرحباني العظيم ،ما بيتعب ،وما بيختري ،وما
بينعس ،وما بيضجر" ،وبيكمل بللي بقيو"...ايلي عاقوري رسول
الفن اللبناني الهل لبنان املنتشرين بالدني الواسعة!.
ايلي عاقوري "حاكم" فرقة ارز لبنان الفولكلورية باللطف واحملبة
والعدل ،بعكس ملك كرمستان رعد الثالث ،مبسرحية "حكم الرعيان"
الرحبانية .مثل امللوك ل بيقعدو ع العرش وما عاد بيقومو ،رعد
الثالث مكبش بالتاج والعرش ،رغم صيحات االحتجاج.
ضجرت الرعية وثارت ع الفساد ولظلم والقهر ،وطالبت امللك
بالتغيري.
وملا شاف رعد الثالث انو االستمرار باحلكم صار صعب ،قرر
يتنازل عن العرش ملدة سنة ،ونقى الراعي سعدون حتى يستلم
احلكم حملو!
قولكم راعي املعزة رح يعرف يرعى الناس؟ وكيف رح تتجاوب
الرعية مع عهد سعدون االول؟ وشو الفرق بني حاكم بيجي من
فوق ،من الطبقة العالية ،وحاكم بيجي من حتت ،من ساحات الناس
العاديني ،من احلراش والتلج والقطعان السارحة باجلبال؟.
"صدى االمواج" هيي صدى القرابة الفكرية العميقة بني "حكم
الرعيان" واملشهد الرحباني احللو ،وبني "حكم" الفنان ايلي
عاقوري املستمر من  33سنة ،وما يفي حدا يزحيو عن العرش!
هوي صرخة عم تنادي بالعدل واحملبة والسالم!
والفن بالنهاية ّ
ومعكم "صدى االمواج" وفرقة ارز لبنان الفلكلورية بقيادة الفنان
ايلي عاقوري.
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):يصعب عليك ان ختفي انفعاالتك وان
معي تضعه لنفسك ،بل تسمح الحاسيسك
تتصرف وفقًا ملخطط
نّ
بأن تتحكم فيك وتقودك عفويتك .بعضهم يصفك بالصبياني.

االسد ( 21متوز 21 -آب):ثقتك املفرطة بقدراتك من التفاصيل
اليت جتعلك اقل عرضة للخيبات من غريك ،فتتعامل مع املواقف
الصعبة كأنها جتعلك اكثر قوة وتضعك حتت اجملهر.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1انت عنيد وتعترب كرامتك من اولوياتك،
طيب القلب وحتب من كل قلبك ،وحتتاج اىل وقت طويل
لكنك ّ
قبل ان تعرتف حببك خشية اخليبات .ومع ذلك متيل اىل اخليانة.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):نادرًا ما تفهم ان اآلخر رمبا لن يعاملك
بطيبة تتوسلها يف كل مواقفك احلياتية ،وال تصدق انه رمبا جرحك،
اذ تتصرف كأن كل من تصادفهم اكثر طيبة منك.

العذراء ( 22آب  22أيلول):ال تضع نفسك يف مواقف رمبا تسببت
لك باحراج فتخطط لكل خطوة تقوم بها وتعاجل كل مشكلة بأسلوب
منطقي ال جيرحك وال يضعك يف موقف ضعف .تعشق نفسك.

ّ
واملتحفظ يف
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2يصفك اآلخر بالبارد
طيب وكريم وحمب
العالقة العاطفية ،وسرعان ما يكتشف كم انت ّ
للعائلة ،وال تتخلى عن االصدقاء وان تعرضت للخيانة.

ُ
حزيران):تصدم بسرعة وتتأثر التفه االسباب
اجلوزاء ( 21ايار 20 -
لكنك تدعي النقيض وتتصرف امام االصدقاء كأنك ال تعرف احلزن
واالسى .وحده الشريك يفهم طبيعتك الغريبة.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1ال تتنازل بسهولة للشريك وحترتم
نفسك كثريًا يف العالقة العاطفية ،ويف الوقت نفسه تبحث عن من
يعذبك وجيعل العالقة العاطفية معركة مستمرة على امللل.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):انت منفتح على اآلخرين وتعطي من
قلبك يف كل عالقاتك االجتماعية والعائلية وتطلب من اآلخرين ان
حيرتموا حاجتك اىل االستقالل والكثري من احلرية.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):ال يعرف الشريك كيف ستتصرف
يف خمتلف املواقف النك متقلب وتواجه اآلخر وفقًا ملزاجك .وحده
صاحب الشخصية القوية واملتميزة يستطيع ان يعيش اىل
جانبك.

ّ
ت:)2تعذب الشريك وتطلب منه املستحيل
العقرب ( 23ت22 - 1
وتقدر كل
لكنك يف املقابل ال تهجره بسهولة وال تتنازل عنه
ّ
ما يقوم به من اجلك ومن اجل اجناح العالقة .حبك صعب لكنك
ويف.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):تتعلم باكرًا ان حتمي نفسك من
خيبات حمتومة تعرتض طريقك ،فتتعامل مع كل شيء حبذر وال
تعرض أسرارك امام الفضوليني بل حتتمي باألسرار.
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Dialogue to resume amid US arms <concerns>

Thursday’s National
Dialogue session is
set to convene against
a backdrop of rising
tension over weapons
held by non-state
actors in Lebanon,
after
the
White
House expressed its
“concern” over the
alleged transfer of
Scud missiles from
Syria to Hizbullah.

White House press
secretary
Robert
Gibbs said Wednesday
that Washington has
relayed its “concerns
to those governments,”
referring to Syria
and Lebanon, due
to the “sophisticated
weaponry that …
is allegedly being
transferred.”
The statement came
after Israeli President
Shimon Peres declared
that Syria and Lebanon
were both violating
international law by
helping
Hizbullah
increase its arms
stockpile across the
countries’
porous
border.

naturally figured in themselves and their responsibility
for
land.
any such dialogue.
implementing
the
decision lies with the
made
his Cabinet,” Houri added.
Hizbullah’s ally, Free Sfeir
Patriotic Movement statements earlier this
leader Michel Aoun, week during a visit Similarly, Batroun MP
has gone further, by the Tawq family Antoine Zahra said that
threatening to withdraw of Oyoun Orgosh to “we will only accept
from National Dialogue Bkirki, after two of discussing the issue of
if debate over the issue its members fired a defense strategy and
of weapons continued gunshots and rocket- Hizbullah’s weapons,
in the media.
propelled grenades in since it’s an issue that
the village to defend almost led the country
Similarly, Progressive themselves against to explode before we
Socialist Party leader individuals believed to made a compromise”
Walid Jumblatt has be thieves. Part of the
recently repeated a Tawq clan is affiliated
demand for Hizbullah’s with the Lebanese
arms to be removed Forces.
Israel soldiers crossed
a technical fence
from the agenda in the
National Dialogue.
Musawi
took close to the Blue Line
exception to the on Tuesday, even as
“The insistence by patriarch’s
stance, Lebanon complained to
UN over what it saw
certain parties on saying: “I wonder how the
as
an
Israeli violation of
raising the issue some parties accept international
law.
of
Hizbullah’s that defending land Reports from close to the
weapons is to gain is a legitimate right de facto border suggested
political popularity, for militias that are that a company of Israeli
based on sectarian attempting to drag the soldiers had entered
provocations,” Tyre Lebanese into civil Lebanese
territory,
MP Nawaf Musawi told war, while stressing although this was refuted
Al-Jadeed television the illegitimacy of a by the area’s United
Wednesday.
resistance to defend Nations peacekeeping
force.
the country.”
The National News
Musawi
declined
(NNA) reported
to comment on the For his part, Beirut MP Agency
that
“50
Israeli
accusations that Scuds Ammar Houri stressed paratroopers boarding
were being transferred that
Hizbullah’s 15 armored personnel
to Hizbullah, saying weapons were part of carriers crossed the Blue
that the resistance the defense strategy, Line on the eastern edge
didn’t
publicly while denying that the of [the southern village
discuss the weapons parliamentary majority of] Abassiyyeh,” early on
it possesses, or is proposed disarming Tuesday.
“The Lebanese Army
seeking to acquire.
the resistance.

“Syria claims it wants
peace while at the
same time it delivers
Scuds to Hizbullah,
whose only goal is
to threaten the state
of Israel,” Peres told Musawi challenged “We’re seeking to
international reach a strategy that
Israeli public radio on the
community to provide leads to handing over
Tuesday.
proof of the Scud those weapons to the
Prior
to
the transfers, saying “they Lebanese Army or the
White
House’s have satellites that least grant the state
announcement, and can take photographs political authority [over
with the formulation … let them present them],” Houri said.
of a national defense something to us.”
strategy topping the
Tackling the issue
agenda of Thursday’s Amid the rising of armed Palestinian
National
Dialogue debate on Hizbullah’s groups outside refugee
Musawi camps, Houri said “it’s
at Baabda Palace, weapons,
Hizbullah
MPs also slammed the beneficial to discuss
patriarch the implementation of
reiterated that the issue Maronite
of the resistance’s without naming him the decision to disarm
weapons was not for supporting the those groups rather
subject to discussion, right of residents than re-discuss the
while March 14 figures Oyoun Orghoush, in issue itself.”
said that the arms the Bekaa, to defend “The
main

in May 2008, during
Meanwhile,
the
the Doha Accord.
Lebanese
Cabinet,
“We need to withdraw which met Wednesday
at
the
weapons, rather than evening
Grand
Serail,
didn’t
withdraw the issue
from discussion,” said discuss recent Israeli
Zahra, an LF official. provocative measures
near the Blue Line, as
The Doha Accord ended Information Minister
civil strife after the Tarek Mitri told
Cabinet’s decision to reporters that the issue
dismantle Hizbullah’s was being followed
telecommunications up by the Foreign
Ministry.
network.

Israel crosses Blue-Line technical fence again

(LAF) warned that it
would open fire on the
Israeli [company] if it
did not leave Lebanese
territory immediately,”
the NNA added.
The United Nations
Interim Force in Lebanon
(UNIFIL) rebuffed the
report, saying that Israeli
troops were merely
maneuvering along a
technical fence on its
side of the Blue Line.
“UNIFIL observed the
Israeli Army carrying out
some work on the Israeli
technical fence, southeast of Abbasiyyeh,
in the eastern section
of UNIFIL’s area of
operations,” said UNIFIL
spokesperson Neeraj

Singh. “They set up works
south of [Blue Line].
“At no point during the
works in this area did the
Israeli Army cross the
line of withdrawal,” he
added.
Lebanon lodged an
official complaint to
the UN in New York
late Monday against
an incident over the
weekend which saw
Israeli soldiers perform
maneuvers close to
the Blue Line. An LAF
statement claimed Israel
soldiers had moved into
Lebanon,
something
disputed by UNIFIL.
“Lebanon
filed
a
complaint on Monday to
the UN Security Council
over Israel’s crossing the
Blue Line into Lebanese
territory on Saturday
near the Wazzani river,”
a Lebanese official
told AFP in New York.
“This is a violation of
Lebanon’s sovereignty
and Resolution 1701.”
Although UNIFIL said
on Sunday that Israel
was merely occupying
positions on its side of
the Blue Line, a Daily
Star interview with
a landowner on the
Lebanese side of the
Wazzani stretch of the
Hasbani River revealed
claims that Israeli
soldiers had crossed into
Lebanon.
The NNA reported
Tuesday that an “Israeli
bulldozer was seen
working in an area
inside Lebanon in order
to install barbed wires,”

something which The
Daily Star was unable to
independently verify.
Singh said that Force
Commander
Major
General Alberto Asarta
Cuevas “was in contact
with the parties to
ensure full respect for
UN Security Council
Resolution 1701 and the
[Blue Line].”
“UNIFIL
and
the
Lebanese Army sent
patrols to the area and
remained at the location
to monitor the situation
and the [Blue Line],” he
added.
The Blue Line was
drawn up following
Israel’s withdrawal from
south Lebanon in May
2000. It is only a de facto
border between the two
countries and attempts
to physically demarcate
it have been hampered
by conditions close to
the line.
Israel has erected a
technical fence along
stretches of the Blue
Line which, according to
several security sources,
southern residents and
army officials often
confuse for the Blue
Line.
Work carried out by
Israel on the north side
of its technical fence
can still be south of the
Blue Line, meaning no
breach of Resolution
1701, drafted to end
Israel’s 2006 summer
war against Lebanon,
may have occurred on
during either incident
this week.
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Aoun anticipates electoral battle in Beirut polls

Free Patriotic Movement
(FPM) leader Michel
Aoun
announced
Tuesday that the Beirut
district would witness
an electoral battle in
the upcoming municipal
elections, dismissing
recent media reports
regarding a potential
agreement with the
Future Movement.
“We will lose the
elections but that is
fine,” Aoun told reporters
at his residence in
Rabieh following his
bloc’s weekly Tuesday
meeting.
Earlier Tuesday, Prime
Minister Saad Hariri
discussed with Beirut
District I MPs the
upcoming municipal
elections, as the
premier stressed his
commitment to parity
between Christians and
Muslims in the capital’s
municipality council.
March 14 Christian
parties won all five seats

against FPM candidates
during the June 2009
parliamentary elections
in the district, after the
capital was divided into
three constituencies to
guarantee a Christian
majority in District I.
MP Michel Pharaon told
reporters following the
meeting that the “door
remained open to any
potential alliances,”
adding that “matters are
heading toward forming
a large coalition of
political forces.”
“There
is
one
unrepresented
movement that we will
talk to based on logic
and with responsibility,”
Pharaon added in
reference to the FPM.
For his part, MP Nadim
Gemayel also stressed
his commitment to parity
between Christians and
Muslims in the capital’s
council.
Unlike parliamentary
elections,
which

designate a specific
number of seats for
each sect, municipal
elections
function
based on informal
arrangements to ensure
a specific number of
seats go to various
sects.
However, the actual
voting can upset the
“agreed-upon” ratios of
seats for each sect.
“We are committed
to true Christian
representation,”
Gemayel
added
following a meeting
with Maronite Bishop
of Beirut Boulos Matar
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who was accompanied
by Pharaon.
Similarly, Zahle seems
to be heading toward an
electoral battle between
the Popular Bloc and
the former Zahle in the
Heart bloc MP Nicolas
Fattoush, on the one
hand, and March 14backed candidates on
the other.
Fattoush expressed
Tuesday an openness
to an alliance with his

Greek Catholic political
rival Popular Bloc
leader Elie Skaff.
Fattoush, a former
member of the Zahle
in the Heart March 14backed bloc that swept
all seven parliamentary
seats in the June 2009
polls, stressed that
candidates for Zahle’s
municipal
council
should “emanate from
the city’s leaderships
and families.”
“Zahle cannot have its
decision confiscated
by outside [political]
leaderships,
and
Zahle residents insist
that their decision
spring from the city’s
residents, families and
leadership,” Fattoush
said.
Following the June
2009
parliamentary

elections, controversies
emerged
between
Fattoush and his
colleagues after three
members of Zahle in the
Heart’s bloc joined the
parliamentary bloc of
the Lebanese Forces.
Fattoush also slammed
on several occasions
Zahle
MP
Elie
Marouni along with
his other colleagues
for representing their
political parties rather
than the city of Zahle.
Asked about a potential
alliance with Skaff,
Fattoush said “mutual
friends were working on
bridging the differences
between us.”
“I am open to any
alliance that serves
the interests of Zahle
city and boosts its
prosperity,” he added.

Syria has canceled a
scheduled meeting for
Wednesday between
a Lebanese delegation
of general directors
and economic advisers
and
their
Syrian
counterparts in order
to evaluate LebaneseSyrian bilateral ties.
The
administrative
delegation that was to
head to Damascus was
tasked with preparing
for Premier Saad Hariri’s
upcoming visit to Syria,
heading a ministerial
committee, to make
potential amendments to
bilateral deals and sign
new ones if needed.
Syrian sources said the
meeting was canceled
due to the low level of
representation of the
Lebanese delegation
that was assigned to
head to Damascus,
Al-Manar
reported
Tuesday.
But sources in Beirut
told The Daily Star that
the visit was postponed

for technical reasons.
Government officials
contacted by The Daily
Star refused to comment
on the issue while senior
officials could not be
reached.
The cancelation of
the meeting between
the Lebanese and
Syrian delegations in
Damascus was preceded
by the postponement of
Hariri’s scheduled visit
to Syria last week during
which he was expected
to tackle debated issues
between both countries
with President Bashar
Assad.
Controversial issues
include the border
demarcation between
the countries as well
as the issue of armed
Palestinian
groups
outside refugee camps.
Media outlets close to the
parliamentary minority
said last week Hariri’s
visit to Damascus was
delayed after the Syrian
leadership expressed

discontent with Hariri’s
political stances and
close alliance with
Lebanese Forces head
Samir Geagea.
The reports said
Damascus demanded
Hariri fully embrace the
resistance choice and
withdraw the issue of
Hizbullah’s arms from
domestic discussions.
Lebanese
major
parties’
leaderships
are
to
convene
Thursday to resume
talks over a national
defense strategy and a
procedure to implement
an earlier decision by
the National Dialogue
committee to disarm
armed
Palestinian
groups outside refugee
camps.
Future
Movement
officials dismissed in
statements
Monday
those media reports
saying they aimed to
harm Hariri’s ties with
Syria through media
rumors...

Damascus scraps scheduled
meeting with Lebanes
administrative delegation
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