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يبدو ان سالح  »حزب اهلل« ما زال مادة دمسة 
للتداول االعالمي حيث من شبه املستحيل ان مير 
أسبوع دون ان يكون سالح املقاومة يف صدارة 

نشرات االخبار.
واملالحظ ان اهلجوم على هذا السالح يكون على 
حنو مدروس وخمطط له ومتزامن داخليا وخارجيا، 
ان  »اهلجومات«  هذه  ملتابعي  لُيـــخيل  حتى 
وتعطي  تديرها  خـــارجية  واحـــدة  يــدا  هــناك 

اشاراتها هلا.
وغالبا ما تكون التصرحيات املنتقدة لسالح حزب 
ومصاحل  بتطورات  مرتبطة  عليه  واملتهجمة  اهلل 
ومعادالت خارجية تقرر مدى حدتها واملواضيع اليت 

تتناوهلا.
ومن املواضيع اليت ُوضعت على نار حامية موضوع 
من  سكود  صواريخ  على  اهلل«  »حزب  حصول 
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جلسة رائعة مع النرجيلة

سليمان يدعو إللزام إسرائيل الكف عن تهديداتها اخلطرية..وجملس الوزراء يقّر خطة إلصالح الرتبية والتعليم

»حزب اهلل«: احلرب على لبنان مستبعدة وضرب إيران ُيشعل املنطقة
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ترافق إعالن وزير الداخلية 
استكمال  عن  بارود  زياد 
االستعدادات إداريًا وأمنيًا 
البلدية  االنتخابات  لبدء 
جبل  حمافظة  من  انطالقًا 
لبنان، مع إضراب سائقي 
الذي  العمومية  السيارات 
مّر من دون تسجيل حوادث 
أمنية ُتذكر رغم قطع بعض 

الطرق باألطر املشتعلة..
واإلعالن عن استكمال تلك 

تشمل  اليت  االستعدادات 
ألف  أكثر من عشرين  فرز 
سري  لتأمني  أمن  رجل 
ترافق  االنتخابية،  العملية 
وزير  تأكيد  مع  أيضًا 
على  التصميم  الداخلية 
إجرائها »رغم كل ما حيصل 
ولبنان«...  املنطقة  يف 
ومن ضمن ما حيصل، جاء 
العام  األمني  نائب  تأكيد 
لـ »حزب اهلل« الشيخ نعيم 

أمس  أخرى  مرة  قاسم 
»ميكن  حرب  أي  أن  االول 
الكيان  عليها  يقدم  أن 
لن  إيران  ضد  الصهيوني 

مكان  يف  حمصورة  تبقى 
معنّي بل ستشعل املنطقة 
يف  مستبعدًا  بأسرها«، 
الوقت نفسه »حربًا جديدة 

على لبنان أو سوريا«.
شدد  ذلك،  مقابل  يف 
املاروني  البطريرك 
نصراهلل  الكاردينال 

قبيل  صفري،  بطرس 
الفاتيكان  اىل  مغادرته 
التحضري  يف  للمشاركة 
سينودوس  النعقاد 
أن  على  األوسط  الشرق 
اإلسرائيلية  التهديدات 
)ضد لبنان( دائمة »وجيب 
تنسيق  هناك  يكون  أن 
يف  احلية  القوى  كل  بني 
»أن  مؤكدًا  حياهلا«،  لبنان 
يكون  األرض  عن  الدفاع 
شاماًل سواء أكان يف عيون 

أرغش أم يف اجلنوب«.
رئيس  أن  الربازيل،  ومن 
ميشال  العماد  اجلمهورية 

لقائه  خالل  أكد  سليمان 
الرئيس الربازيلي ايناسيو 
لوال داسيلفا أن »لبنان يف 
اجملتمع  مساعدة  اىل  حاجة 
القرار  لتطبيق  الدولية 
مزارع  واستعادة   1701
شبعا وتالل كفرشوبا وكل 
األراضي احملتلة«. وأوضح 
ضمن  »ومن  لبنان  أن 
حتديده لثوابته ما زال يف 
الربازيل  دعم  اىل  حاجة 
ملواجهة  الدولي  واجملتمع 
خمتلفة  وحتديات  خماطر 
وأبرزها:  تهدده  زالت  ما 

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت
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باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
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75 South St. Granville NSW 2142
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نتنياهو يعقِّد املهمة اجلديدة مليتشل:
لن اوقف االستيطان يف القدس الشرقية

التوقعات،  نقيض  على 
االمريكي  املبعوث  وصل 
اخلاص اىل الشرق االوسط 
االول  امس  ميتشل  جورج 
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* متظاهرون و»فانات« يف منطقة الكوال خالل إضراب السائقني العموميني امس االول*

اىل اسرائيل، يف مستهل 
جولة جديدة تندرج يف اطار 
الطالق  املبذولة  املساعي 
 – فلسطينية  مفاوضات 

اسرائيلية غري مباشرة. كما 
الزيارة االوىل،  ميكن هذه 
الوزراء  رئيس  عودة  منذ 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
مع  اجتماع  من  شهر  قبل 
باراك  االمريكي  الرئيس 
اذا  ما  حتدد  ان  أوباما، 
كانت شقة اخلالف ستتسع 
والواليات  اسرائيل  بني 
متسك  اىل  نظرًا  املتحدة، 
االسرائيلية  احلكومة 
االستيطان  باستمرار 
الشرقية.  القدس  يف 
على  يبعث  ال  موقف  ويف 

مسؤولون أمريكيون ال يرون »مؤشرات« 
لنقل »سكود« من سوريا إىل »حزب اهلل«

أمريكيون  مسؤولون  أفاد 
الشكوك  أن  االول  أمس 
أجهزة  داخل  تتزايد 
والدفاع  االستخبارات 
اتهامات  يف  االمريكية 
بنقل  لسوريا  اسرائيلية 

اىل  »سكود«  صواريخ 
»حزب اهلل« اللبناني، بينما 
اخلارجية  وزيرة  دافعت 
االمريكية هيالري كلينتون 
مع  احلوار  سياسة  عن 
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املستقبل  تيار  يكاد  املختلفة،  السياسية  القوى  أنظار  حتت 
يستكمل سيطرته على إدارات وزارة املال وحتويلها إىل ما يشبه 
املؤسسة اخلاصة، فيقرر هو ملن ُتفض الضرائب وملن ُترفع، 
ألي وزارة ُتصرف األموال وعن أي وزارة حُتجب... والتشكيالت 
جاءت  الثالثة  الفئة  ريا احلسن يف  الوزيرة  أجرتها  اليت  األخرية 

لتنجز شوطًا مهّمًا من عملية التحّكم يف مفاصل الوزارة
غسان سعود

الوزراء  أفعال  يتجاوز  املال  وزارة  املستقبل يف  تيار  يفعله  ما 
عامة، فهؤالء يكتفون بدّس بعض املقّربني منهم يف اإلدارات 
عن  تدافع  اليت  احلسن،  رّيا  املال  وزيرة  فيما  واملناصب، 
صالحياتها يف إجراء التشكيالت اإلدارية يف إطالالتها اإلعالمية، 
تنقّض على إدارات وزارتها، الواحدة تلو األخرى، وعلى مستوى 
إىل  فتعمد  وقاحة...  من  خيلو  ال  سافر  وبأسلوب  الفئات،  كل 
استكمال ما بدأه أسالفها من التّيار نفسه: فؤاد السنيورة وجهاد 
أزعور وحممد شطح، جلعل وزارة املال صافية من أي مدير صغري 
ملستشاريها  ومستزملًا  وحلفائه  للتّيار  تابعًا  يكون  ال  كبري  أو 
املقيمني يف  للسماسرة  وخاضعًا  السنيورة  أيام  من  املوروثني 
املكاتب األساسية ميررون املعامالت اليت يطلب تسيريها سّيدهم 

الوحيد: السنيورة.
خّطة  كليًا عن  غافلة  املختلفة  السياسية  القوى  أن  واضحًا  بات 
حمكمة تنّفذ تدرجيًا منذ التسعينيات، وبدأت مالحمها تنكشف أكثر 
منذ حنو 6 سنوات، عندما ُسّلمت إدارة هذه اخلّطة ملستشارين 
اثنني أتى بهما السنيورة ليؤّديا الدور األبرز، هما: نبيل ميوت 
وعامر مملوك. واملعروف أن وجود هذين املستشارين جيعل من 
وزيرة املال جمرد شاهد ال أكثر، فهما من يتخذ القرارات فعليًا 
بالتنسيق الدائم واليومي مع السنيورة، ويديران عملية اإلمساك 
ارتدادات على  الوزارة، مع ما هلذا األمر من  بكل مفاصل هذه 
املستوى الشخصي )املالي والسياسي( لكل من ال يعجبه تيار 

املستقبل.
بني  يتنقل  التحّرك،  دائم  فهو  الرئيسي.  الدور  ميوت  يؤدي 
مكاتب الوزارة، يوّزع األوامر ويسرّي املعامالت اليت تص مجاعته 
يف دائرة الصرفيات كما دوائر الضرائب. ويذهب إىل أبعد من 
ذلك عرب استحداثه الفروع وتسمية املديرين، وكل ذلك بصفته 
مستشارًا للوزير. يتغرّي الوزير ويبقى هو )جيلس غالبًا إىل ميني 
الوزيرة ريا احلسن يف مؤمتراتها الصحافية(. أما مملوك، فيؤدي 
دورًا أقّل بروزًا، لكن بصفته املشرف على املركز اآللي يف وزارة 

املال، فهو مبثابة أداة تنفيذ بالغة األهمية.
دخلت خطة السيطرة على وزارة املال مرحلة متقّدمة بعد إسقاط 
الرجلني النافذين على الوزارة من خارج املالك يف عام 2004، 
عندها كّثف تيار املستقبل يف تلك املرحلة الدورات التحضريية 
ألنصاره الراغبني يف الدخول إىل مديرية الواردات، موفرًا هلؤالء 
إعداد  كيفية  على  واملطلعني  الوزارة  يف  النافذين  األساتذة 
األسئلة )كي ال يقال األسئلة نفسها(. وبالتالي امتألت الوزارة 
باملوظفني املنتمني إىل تيار املستقبل الذين جنحوا دون غريهم 
يف امتحانات الدخول. وإلحكام السيطرة، بدأ تيار املستقبل عرب 
منه  مقّربني  وتنصيب  اإلدارة  بتفريع  عليه  احملسوبني  الوزراء 
رؤساء للفروع اجلديدة مبا يبقي الوزارة يف قبضة املستقبل حتى 

لو تغرّي وزير املال.
ففي دائرة ضريبة الدخل، وهي من أهم الدوائر يف الوزارة، اليت 
تناوب على رئاستها كثر، منهم رئيس مجعية املصارف ورئيس 
الرابطة املارونية جوزف طربيه وإبراهيم اخلوري وسركيس صقر، 
عمد السنيورة إىل التحايل على هذا املوقع عرب تقسيم الدائرة إىل 
ثالثة أقسام، هي: دائرة كبار املكّلفني ودائرة ضريبة الرواتب 

وزارة املال يف قبضة املستقبل
واألجور، ودائرة ضريبة الدخل. وعندما توىّل أزعور الوزارة، عمد 
إىل تعيني 3 مديرين، خالفًا لرأي جملس اخلدمة املدنية. فعنّي 
سالم عيدو ـــــ قريب النائب الراحل وليد عيدو ـــــ رئيسًا لدائرة 
ضريبة الدخل، من دون أن تكون لديه أي خربة يف جماهلا، إذ إنه 
كان موظفًا يف مديرية الضريبة على القيمة املضافة، وعنّي إيلي 
أبي عاد رئيسًا لدائرة الرواتب واألجور، وعنّي بامسة أنطونيوس 
رئيسة لدائرة كبار املكّلفني، علمًا بأن هذه الدوائر الثالث تتبع 
مديرية الواردات اليت يتوالها لؤي احلاج شحادة، ابن بلدة شحيم. 
أكثرية  على  السيطرة  ُأحكمت  بل  هنا،  اخلّطة  فصول  تنته  ومل 
الدوائر عرب تعيني األتباع. فقد أشرف ميوت  الفروع داخل هذه 
ـــــ ابن شحيم أيضًا وقريب  ومملوك على تعيني فيصل احلّجار 
ـــــ  عائليًا من عضو كتلة املستقبل النيابية النائب حممد احلجار 
رئيسًا لفرع التدقيق يف حسابات كبار املكلفني، وهو الفرع األهم 
يف وزارة املال، ألنه يتوىل التدقيق يف أعمال الشركات الكربى 
)املصارف، شركات التأمني وكل شركة حققت رقم أعمال يتجاوز 
عشرة مليارات لرية( ويّطلع على أعماهلا احلسابية وكل مستنداتها 
ليقرر حجم الضرائب املرتتبة على هذه املؤسسات. واملفارقة هنا 
أن احلجار )الذي حّل حمل إيلي جنيم الذي نقل إىل منصب رئيس 
قسم اخلدمات يف كسروان، رغم خربته اليت تتجاوز مدتها مخسة 
وعشرين عامًا( ال ميلك أية خربة يف التدقيق أو يف وسائل تهّرب 
الشركات الكربى من اإلفصاح عن حقيقة أرباحها. فهو كان موظفًا 
يف مديرية الضريبة على القيمة املضافة، وال يعرف شيئًا بالتالي 
عن ضريبة الدخل، علمًا بأن تعيني احلجار مّثل صفعة قوية لكل 
موظفي الفئة الثالثة املتطّلعني إىل الرتّقي يف وظيفتهم. ويشار 
هنا إىل أن رئيس فرع التدقيق يف دائرة كبار املكلفني، ورئيس 

فرع خدمات املكلفني مقّربان جدًا من تيار املستقبل.
عليها  السيطرة  متت  املستحدثة  املناصب  من  العديد  هناك 
مبثابة  وهو  الضرييب،  االلتزام  فرع  اإلطالق  على  أبرزها  متامًا، 
مرصد للضرائب، ومهّمته إعداد برامج الدرس، مبعنى أن مالحقة 
املكّلفني باتت خاضعة هلذه السيطرة، مع ما تنطوي عليه هذه 
السيطرة من دالالت، وجرى تعيني موظفني حمسوبني على تيار 
 28 يضم  )الذي  الضرييب  التدقيق  فروع  رأس  على  املستقبل 
العمليات  النوعية وخدمات املكلفني ومتابعة  موظفًا( والضرائب 
ومعاجلة املعلومات. وتتمّيز دائرة االلتزام الضرييب بأهمية خاّصة 
ملن يسعى إىل السيطرة والتحّكم. فهذه الدائرة أشبه بصندوق 
معلومات ُتمع فيه املعطيات الكاملة عن كل املكلفني يف لبنان. 
وقد ُعنينِّ حممد النّجار، احملسوب على تيار املستقبل، رئيسًا هلا. 
ويفرتض أن يضع القّيمون على هذه الدائرة ـــــ الصندوق برامج 
للدرس يف صحة بيانات املكلفني والتدقيق فيها. وبالتالي، فإن 
النّجار اليوم يقرر، بإحياء ممن عّينوه، الشركات اليت يفرتض أن 

ُتفّتش حساباتها
وُيدّقق يف تصارحيها لفرض ضرائب إضافية عليها، والشركات 
تنظيم  عن  أيضًا  املسؤول  وهو  عنها.  النظر  غض  ميكن  اليت 
حماضر باملخالفات لدى املكلفني لدرسها واكتشاف املكتومني، 
كل  عن  املعلومات  كل  على  االطالع  زر،  كبسة  عرب  ويستطيع، 
املكلفني يف لبنان، وتسريبها إىل من حيتاج إليها: شركة منافسة 
مثاًل أو جهة أمنية أو سياسية. واألخطر، أنه ميكنه بكبسة زر أخرى 
أن ميحو الضرائب املرتتبة على إحدى املؤسسات، أو أن يضاعف 
الرقم املرتتب على مؤسسة أخرى. فما من رقابة جدية يف هذه 
الدائرة. ويصدف أنه منذ حنو عشر سنوات مل يصدر أي مذكرة 
ذات طابع تأدييب حبق موظف يف وزارة املال حمسوب على تيار 

املستقبل.
على  الضريبة  قسم  الضرييب يف  االسرتداد  دائرة  أيضًا  هناك 
تيار  من  جدًا  القريب  عيسى،  بهيج  ُعنّي  فقد  املضافة،  القيمة 
قبول  تقرر  الدائرة  هذه  بأن  العلم  مع  هلا،  رئيسًا  املستقبل، 
من  املقدمة  املضافة  القيمة  ضريبة  اسرتداد  طلبات  رفض  أو 
اخلاضعني هلا. وهكذا يعود لعيسى وحده حتديد من جيب إرسال 
فرق التفتيش للتدقيق يف طلبه املقدم السرتداد بعض املبالغ 
التدقيق  األموال من دون  إليه  وترجع  يقبل طلبه  املالية، ومن 

يف ملفاته.
األخرية  التعيينات  املستقبل يف  تيار  استكمل  ذلك،  عن  فضاًل 
بسط نفوذه على كل فروع املناطق تقريبًا، إذ مشلت التشكيالت 
حنو 35 مركزًا من الفئة الثالثة، كّل شاغليها حمسوبون على تّيار 
ُعنّي  واحدًا  شيعيًا  موّظفًا  عدا  ما  اللبنانية،  والقوات  املستقبل 
يف مركز مالية اهلرمل وموظفني آخرين ُعّينا يف عّكار بناًء على 

طلبهما.
وعلى سبيل املثال، ُعنّي مسري حسني يف مالية صيدا، وهو ابن 
بلدة شحيم، قريب جدًا من تيار املستقبل، ونقل رئيس دائرة 
التدقيق هناك إبراهيم همدر إىل مالية بعلبك ـــــ اهلرمل حبجة أنه 
من الطائفة الشيعية، ليعنّي حمله حممد عبد اهلل وهو من شحيم 

أيضًا، فقبض بذلك تيار املستقبل على مالية صيدا كاملة.
يف موازاة هذه التعيينات، حصلت موجة ترهيب للموظفني لفرض 
فرئيس  املستقبل.  تيار  بصفتهما ممثَلي  سطوة ميوت ومملوك 
مالية زحلة السابق مثاًل، طانيوس رزق، رفض تعيني أحد املوظفني 

يف موقع حساس بناًء على توصية نبيل ميوت، وذهب إىل وزير 
املال السابق حممد شطح شاكيًا، فحماه األخري. لكن فور حلول 
الوزيرة ريا احلسن حمل شطح، جنح ميوت يف التخلص من رزق عرب 
تعيينه يف منصب هامشي. أما أسد املالح، احملسوب على القوات 
اللبنانية، الذي كان يعمل يف دائرة ضريبة الدخل يف بريوت، 
باالختالس،  ـــــ مملوك  ميوت  جزئيًا خمطط  عارض  بعدما  فاتهم 
وُأحيل على التفتيش والنيابة العامة املالية. وبسرعة، خوفًا على 
املال العام، نقل من دائرة ضريبة الدخل إىل دائرة الصناديق 
أنه بقي هناك حتى  )دائرة هامشية جدًا(. لكّن املفارقة كانت 

بعدما ثبتت للتفتيش وللنيابة العامة املالية براءته.

هل نسَي أوباما؟ 
ة، تدفع اىل التساؤل عما  "املتابعة" األمريكية شبه اليوميَّ
اذا كانت واشنطن ال حتاول احراج سوريا ولبنان وحدهما، بل 
تريد أن تقول السرائيل إن البديل من الدخول يف التسوية 

السلمّية هو الذهاب اىل احلرب.
ة. واحلرب فيها ما فيها هذه املرَّ

مثلما  أخرى،  ة  باليستيَّ وصواريخ  "سكود"  صواريخ  فيها 
ة، ال تزال  ة وتنظيمات أصوليَّ فيها ايران ورمبا عواصم عربيَّ
تثبت وجودها ودورها و"عصيانها" حتى على "األطلسي". 
سواء يف أفغانستان وباكستان، أم على مسافة ضربة حجر 

يف العراق.
د االندفاع بالتطورات "الصوتّية"، والتحذيرات حتى بلوغ  وتعمُّ
حافة اهلاوية مجاعّيًا، ومما يدخل عادة يف صلب السياسة 
حمادثات  هناك  تكون  عندما  السوري  واالسلوب  ة،  السوريَّ

جدية، مصحوبة بكثري من اإلحلاح األمريكي.
دة حلرب  د األجواء امللبَّ انطالقًا من هذا "التصور"، هل متهِّ
خاطفة، أو عاصفة، أو واسعة يف املنطقة، تبلغ حتى حصون 
ع  التوسُّ من  ملزيد  تتحضرَّ  اليت  النووّية  ومصانعها  ايران 

واالنتشار واالنتاج؟
االحلاح  وهذا  املستغرب،  األمريكي  الضجيج  هذا  ُترى  أم 
ة على تداول حديث  ة واالدارة األمريكيَّ ة األمريكيَّ من اخلارجيَّ
"السكود" وأخواته وأخوات كان وإن واالمساء اخلمسة الغاية 
االوىل واألخرية منه هي االنعطاف اىل خلف الكواليس والغرفة 

املغلقة بإحكام. وحيث يتمُّ عادة التفاهم على "البدائل".
ى النتائج، خبالصتها النهائية، صفقات ال ميوت  وحيث ُتسمَّ
الديب وال يفنى الغنم. أو الصفقات اليت ال تعلن على املأل، 

ث عنها "ترمجتها" العملية على أرض الواقع... بل تتحدَّ
ه واشنطن والدول اليت يعنيها  لكن الرئيس سعد احلريري نبَّ
األمر اىل ان الغاية من ضجة "سكود" اتاذه ذريعة لتهديد 
لبنان، نافيًا إمداد سوريا "حزب اهلل" مبثل هذه الصواريخ.

اليه احلركة التصعيدّية الصوتية  يف كل حال، ومهما آلت 
ة، فانه ال يزال من املبكر االجابة عن هذا الكم من  األمريكيَّ
التساؤالت واالستفسارات، اليت يشارك يف طرحها عدد ال 

ة كذلك. ة واالوروبيَّ بأس به من العواصم العربيَّ
الشرق  لشؤون  ة  اخلارجيَّ وزيرة  مساعد  ث  حتدَّ وان  حتى 
الشرق  جلنة  أمام  مؤكدًا  عدة"،  "احتماالت  عن  االوسط 
الطاولة،  على  مطروحة  اخليارات  "ان كل  ة  النيابيَّ االوسط 
صواريخ  اهلل"  "حزب  فعاًل  دت  زوَّ دمشق  ان  تبنّي  ما  اذا 

سكود وغريها من االسلحة املتطوّرة".
احلساسة  النقطة  هذه  اىل  التهديدات  وصلت  وان  حتى 
واملتطّرفة، فانها ليست بالضرورة متوجهة اىل احلرب وضد 
سوريا ولبنان، بقدر ما هي تسعى اىل دفع "اجلميع" يف 

اتاه التسوية.
يف  ليست  العقدة  أن  جيدًا  تعرف  األمريكية  االدارة  لكن 
دمشق أو بريوت. وال حتى عند "حزب اهلل"، إمنا هي يف 

جيب اسرائيل. ويف عّب بنامني نتنياهو حتديدًا.
ان  حتمًا،  سواه  من  وأكثر  فيلتمان،  السفري  يعرف  مثلما 
احلكومات االسرائيلّية املتعاقبة هي اليت خرّبت كل املساعي 
سنوات  مدى  بذلت  اليت  الدولية  اجلهود  وكل  السلمية، 

لتحقيق هذه الغاية.
وهل خيفى على الرئيس باراك أوباما شخصيا أن نتنياهو 
أغلق الباب خلفه وهو يغادر البيت االبيض، رافضًا االستجابة 

ولو بنسبة ضئيلة لتجميد اخلطة االستيطانية.
االحتماالت  كل  ان  ينفي  وال  يلغي  ال  كله  ذلك  ان  على 

أبوابها مفتوحة.

"زّيان"    



صفحة 3     

لبنانيــات

Page 3

 اليوم األول الرئاسي يف برازيليا شهد حمادثات وتوقيع تفاهمات

   الرئيس الربازيلي يشّدد على الشركة ويربز مركز بريوت  وسليمان يؤّكد حاجة لبنان إىل الدعم يف مواجهة األخطار

2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

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 fi le less than fi ve minutes in duration to your application.

(02) 9430 2825  

sbs.com.au/jobs
adcorp24203

األول  الرئاسي  اليوم  كان 
ورمسيًا.  سياسيًا  الربازيل  يف 
ميشال  اجلمهورية  فرئيس 
سليمان ويف حمطته األوىل يف 
السياسية  العاصمة  برازيليا، 
رمسية  حمادثات  عقد  للربازيل، 
لويس  الربازيلي  نظريه  مع 
تناولت  سيلفا  دا  لوال  ايناسيو 
بني  الثنائية  العالقات  تطوير 
املساهمة  من  إنطالقًا  البلدين، 
املميزة والفاعلة للجالية اللبنانية 
وجهات  وتبادل  الربازيل،  يف 
التطورات  من  السياسية  النظر 
األوسط.  الشرق  ويف  الدولية 
احملادثات،  هذه  أمثرت  وقد 
وانتهت  موسعة  بدأت  اليت 
تفاهم:  مذكرتي  توقيع  خبلوة، 
الشؤون  جمال  التعاون يف  يف 
عن  وّقعها  وقد  االجتماعية، 
الشؤون  وزير  اللبناني  اجلانب 
الذي  الصايغ  سليم  االجتماعية 
يعنى  االتفاق  هذا  أن  أوضح 
األسرة،  ودعم  الفقر،  مبكافحة 
خربة  من  االستفادة  يتيح  وهو 
الربازيليني يف برنامج »ميكرو 
كريدي« أي القروض الصغرية 
اليت  الفائدة  واملخفوضة  احلجم 
القادرة  العائالت غري  تستهدف 
إىل  ضمانات  تقديم  على 
املصارف، حبيث تتيح هلا العمل 

حيثما هي.
اجملال  يف  الثانية  واملذكرة 
اجلانب  عن  وّقعها  الرياضي، 
بالوكالة  اخلارجية  وزير  اللبناني 

وزير االعالم طارق مرتي.
الرمسية  الغداء  مأدبة  ومحلت 
الربازيلي  الرئيس  أقامها  اليت 
اللبناني  الرئيس  شرف  على 
والوفد  وفاء  السيدة  وعقيلته 
املرافق تأكيدًا للشركة اللبنانية 
– الربازيلية إن يف الشكل، جلهة 
وضع أمساء أبرز املدن اللبنانية 
طرابلس  صور،  صيدا،  )زحلة، 
على  وغريها...(  وبريوت 
موازاة  يف  الرمسية  الطاوالت 
الربازيلية.  املقاطعات  أمساء 
الرئيس  أكد  املضمون،  ويف 
سليمان لنظريه الربازيلي تقديره 
ملواقف الربازيل اىل جانب لبنان 
اىل  وصواًل  احملطات،  كل  يف 
 ،2006 يف  متوز  عدوان  مرحلة 
مع االشارة اىل اجملال االضايف 
الدعم  لتبادل  اليوم  املتاح 
السياسي نتيجة انتخاب البلدين، 
للعضوية  والربازيل،  لبنان 
االمن،  جملس  يف  الدائمة  غري 
على  التوافق  اىل  معًا  والسعي 
حلول  الجياد  مشرتكة  مقاربات 
الدولية  للمشاكل  ديبلوماسية 
الدولية  الساحة  على  املطروحة 
بعيدًا من منطق العنف واحلرب.

فنّوه  سيلفا  دا  الرئيس  اما 
وال  سليمان  الرئيس  بقيادة 
احلوار،  موضوع  يف  سيما 
واستذكر الرئيس الشهيد رفيق 
زيارة  ان  اكد  كما  احلريري. 
كانت  لدمشق  سليمان  الرئيس 
عنها  االستغناء  ميكن  ال  حمطة 
يف هذه املرحلة. ودعا الرئيس 
اساسية  شركة  اىل  سيلفا  دا 
على  مشددًا  الربازيل،  مع 
والعمل  العاملي  بريوت  مركز 
اجلوية  اخلطوط  اقامة  على 
الرئيس  واشار  البلدين.  بني 

*الرئيسان سليمان ودا سيلفا*

الربازيلي اىل انه سيزور طهران 
اىل  الربازيل  سعي  اطار  يف 
لعب دور الوسيط بني الواليات 
املتحدة وايران »الن احلوار هو 

احلل الوحيد«، كما قال.
اليوم  ينتقل  اجلمهورية  رئيس 
الثانية  حمطته  باولو  سان  اىل 
الشيوخ  جملسي  يزور  ان  بعد 
ومقر  برازيليا،  يف  والنواب 

احملكمة الفيديرالية العليا.
تبادل أومسة ومأدبة

ويف اعقاب احملادثات املوسعة 
اليت شارك فيها الوزراء الصايغ 
ومنى  رحال  وحممد  ومرتي 
الرمسي،  الوفد  عفيش واعضاء 
تبادل الرئيسان االومسة، فقّلد 
الرئيس  الربازيلي  الرئيس 
»القالدة  وسام  سليمان 
لصليب  الوطين  للنظام  الكربى 
سليمان  قّلده  فيما  اجلنوب«، 
درع رئاسة اجلمهورية املذّهب.

 – اللبنانية  القمة  واختتمت 
الربازيلية مبأدبة العشاء الرمسية 
اليت اقامها داسيلفا على شرف 
سليمان وعقيلته والوفد الوزاري 

واالداري املرافق له.
الرئيس  قال  كلمته،  ويف 

سليمان:
خالل  لبنان،  يف  متّكنا  »لقد 
اعادة  من  املاضية،  السنوات 
الوطن،  أرجاء  اىل  االستقرار 
الثنائية  العالقات  واعادة 
اطارها  اىل  سوريا  مع  املميزة 
الصحيح، واجراء انتخابات نيابية 
وتشكيل  وحرة،  دميوقراطية 
واعادة  وطنية،  وحدة  حكومة 
بلبنان،  اخلارجي  العامل  ثقة 
السياح  من  مزيد  واستقطاب 
واملستثمرين اليه، ومن التوافق 
طريق  من  مشاكلنا  حل  على 

احلوار.
إال أن لبنان، ومن ضمن تأكيده 
اىل  حاجة  يف  زال  ما  لثوابته، 
الدولي  واجملتمع  الربازيل  دعم 
ملواجهة خماطر وحتديات خمتلفة 

ما زالت تتهدده وأبرزها:
القرار  تنفيذ  اسرائيل  إلزام   -
والكف  مندرجاته،  جبميع   1701
للسيادة  انتهاكاتها  عن 
اللبنانية وعن تهديداتها اخلطرية 
لبنان  ضد  جديدة  حرب  بشن 

ومؤسساته وبناه التحتية.
- اسرتجاع او حتديد ما تبقى من 
مزارع  يف  حمتلة  لبنانية  اراض 
واجلزء  كفرشوبا  وتالل  شبعا 
الشمالي من قرية الغجر، بعدما 
متكن لبنان عام 2000، بتضامن 
من  ومقاومته،  وجيشه  شعبه 

حترير معظم اراضيه احملتلة.
يهدد  الذي  االرهاب  مواجهة   -

استقرارنا وهناء عيش شعبنا.
- احلؤول دون توطني الالجئني 
اراضينا،  على  الفلسطينيني 
يف  املشروع  حلقهم  خالفًا 
العودة اىل ديارهم األصلية يف 

فلسطني«.
توسيع  ميكن  »كما  واضاف: 
آفاق هذا التعاون على الصعيد 
خالل  من  الطرف،  املتعدد 
متابعة مقررات وتوصيات القمم 
الالتينية  االمريكية   – العربية 
عام  اليها  بالدعوة  بادرمت  اليت 
الدوحة  آخرها يف  2005، وكان 
العام املاضي، وسيعقد مؤمترها 

السنة  مطلع  البريو  يف  الثالث 
هذه  اظهرت  وقد  املقبلة... 
القمم اهمية التضامن بني دول 
خمتلف  يف  وتعاونها  اجلنوب 

اجملاالت«.
قال:  االقليمي،  الشأن  ويف 
السنوات  خالل  قمتم  »لقد 
اىل  عدة  بزيارات  املاضية 
اىل  ومنها  االوسط،  الشرق 
لبنان عام 2003، وعدمت الشهر 
بعض  اىل  زيارة  من  املاضي 
من  مسعى  يف  املنطقة،  دول 
قبلكم للمساهمة يف إحياء عملية 
السالم. وقد تسنى لكم بطبيعة 
احلال تلمس مدى اجلمود املسيطر 
على جممل عملية السالم، ومدى 
املعاناة االنسانية اليت يواجهها 
الشعب الفلسطيين يف االراضي 
وخباصة  احملتلة،  الفلسطينية 
يتهدد  وما  غزة،  قطاع  يف 
االماكن املقدسة ومدينة القدس 

من خماطر.
نظر  وجهة  من  مرده  وهذا 
اجملتمع  من  األوسع  الشرحية 
اسرائيل  تعنت  اىل  الدولي 
السالم،  خيار  التزام  ورفضها 
العرب  القادة  اعتمده  الذي 
عام  بريوت  قمة  يف  باالمجاع 
استمرارها  خالل  من   ،2002
ويف  التعسفية  ممارساتها  يف 
الشرعية  غري  املستوطنات  بناء 

وتكريس سياسة االمر الواقع.
املتحدة  االمم  على  كان  واذا 
عن  مسؤولة  دولية  كمنظمة 
ان  الدوليني،  والسلم  االمن 
عملية  لدفع  اكرب  بدور  تضطلع 
السالم اىل االمام، فانها ليست 
يف واقعها احلالي، سوى جمموعة 
املتخاصمة  او  املتحالفة  الدول 
وبعض  منها،  تتشكل  اليت 
دوهلا االعضاء يتمتع حبق نقض 
مل تتمكن اجلمعية العمومية لالمم 
املتحدة من ختطيه على الصعيد 

العملي منذ زمن طويل«.
العربي  »املسعى  ان  واكد 
الدول  من  بدعم  قائمًا،  سيظل 
للسالم،  واحملبة  الصديقة 
للضغط  الربازيل،  مقدمها  ويف 
اجل  من  املناسبة  بالطرق 
العادل  احلل  هذا  عناصر  وضع 
من  التنفيذ،  موضع  والشامل 
زمنية  ومهل  عملية  خطط  خالل 

حمددة وملزمة.
متداخل  عامل  يف  اليوم  نعيش 
ونعلم  القطب.  ومتعدد  ومتغري 
اصالح  على  املشروع  حرصكم 
وعلى  واجهزتها،  املتحدة  االمم 
الدولي،  االمن  جملس  رأسها 
للواقع  متثيال  اكثر  يصبح  كي 

اجليو - سياسي لعاملنا املعاصر 
واكثر قدرة على تنفيذ القرارات 

الصادرة عنه«.
الرئاسي  االهتمام  موازاة  ويف 
يف  اللبنانية  اجلالية  بأبناء 
مدى  الفتا  كان  الربازيل، 
يف  الشغور  تراكم  انعكاس 
برازيليا  يف  اللبنانية  السفارة 
فؤاد  السابق  السفري  تقاعد  مع 
اشهر،  واربعة  سنة  قبل  خوري 
باعمال  قائمني  ثالثة  وتعاقب 
عن  فضال  بعده،  السفارة 
يف  املراكز  من  العديد  شغور 
من  كل  يف  العامة  القنصليات 
دو  وريو  باولو  وسان  برازيليا 
القنصل  يتوىل  حيث  جانريو، 
مهمات  دويهي  جيمي  الشاب 
متت  وقد  برازيليا،  يف  السفري 
االستعانة منذ حنو شهر بالسفري 
جورج سيام الذي يعمل يف وزارة 
اخلارجية يف بريوت ليقوم مقام 
واالعداد  التحضري  يف  السفري 
عن  فضال  الرئاسية،  للزيارة 
االستعانة بالسفري املتقاعد فؤاد 
خوري ليواكب الرئيس سليمان 
انه  خصوصا  الزيارة،  هذه  يف 
امضى 14 سنة يف الربازيل بني 
قنصل هنا وهناك قبل ان يكون 
برازيليا  العاصمة  يف  سفريا 
ويستمر يف هذا املركز اىل حني 

تقاعده.
استقباالت

وكان رئيس اجلمهورية استهل 
بلقاءات  برازيليا  يف  نشاطه 
عقدها يف مقر اقامته، فاستقبل 
احملكمة  رئيس  التوالي  على 
عصفور  سيزار  الوزير  العليا 

فرناندو  الرتبية  ووزير  روشا، 
النواب  جمموعة  ورئيس  حداد، 
من  املتحدرين  الربازيليني 
اماري  برناندو  لبناني  اصل 

واعضاءها.
سليمان  الرئيس  زوار  ورحب 
طيبة.  اقامة  له  متمنني  به 
واكدوا انهم فخورون بانتمائهم 
ال  اليت  اللبنانية  جذورهم  اىل 
حتى  قيمها  حيملون  يزالون 
اندماجهم يف اجملتمع  اآلن رغم 
بتعزيز  مطالبني  الربازيلي، 
اليت  الطيبة  الثنائية  العالقات 
اطرها  وتفعيل  البلدين  جتمع 

على املستويات املختلفة.

ورد الرئيس سليمان شاكرًا هلم 
عن  ومعربا  الطيبة،  عاطفتهم 
بهم  اللبنانيني  واعتزاز  اعتزازه 
مناصب  تبوأوا  ممن  وبامثاهلم 
السعي  مؤكدا  عامة،  ومراكز 
العالقات  اواصر  توسيع  اىل 
لبنان  تربط  اليت  التارخيية 
حجم  مع  لتنسجم  بالربازيل، 

احلضور اللبناني ونفوذه فيها.
رئيس  دعاهم  اخلتام،  ويف 
لبنان،  زيارة  اىل  اجلمهورية 
مع  دائم  تواصل  على  والبقاء 
ان  وخصوصا  املقيم  بلدهم 
العديد منهم كان زار لبنان سابقا 

والتقى الرئيس سليمان.

املاضي  االربعاء  ظهر  قبل  األسد  بشار  الرئيس  السيد  استقبل 
جرى  حيث  املردة  تيار  رئيس  فرجنية  سليمان  اللبناني  النائب 
اللبنانية  السورية  العالقات  تشهده  الذى  التطور  حول  احلديث 
واآلفاق املستقبلية هلذه العالقات وأهمية االستمرار بتوطيدها على 
مجيع الصعد مبا حيمي مصاحل البلدين الشقيقني املشرتكة ويعزز 
قوتهما وصمودهما وخاصة يف ظل التهديدات اإلسرائيلية املتكررة 

لسورية ولبنان.
وتأتي زيارة النائب فرجنية يف إطار زيارات املسؤولني والسياسيني 
حيث  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  بهدف  سورية  إىل  اللبنانيني 
رئيس جملس  من  كل  املاضية  األربعة  األشهر  خالل  دمشق  زار 
واإلصالح  التغيري  تكتل  ورئيس  احلريري  سعد  اللبناني  الوزراء 
النائب ميشال عون ورئيس جملس النواب نبيه بري ورئيس احلزب 
رئيس  أرسالن  طالل  والنائب  جنبالط  وليد  االشرتاكي  التقدمي 
احلزب الدميقراطي اللبناني ومت التأكيد خالهلا على فتح آفاق جديدة 

تعزز التعاون بني البلدين يف مجيع اجملاالت.

الرئيس األسد استقبل رئيس 
تيار املرده النائب سليمان فرجنية

*الرئيس االسد مستقبال فرجنية*
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Mob: 0417 922 556
Ph: 9725 6789  -  Fax: 9725 6489

3 /42 Lisbon Street Fairfield NSW 2165

A & R Wrought Iron & Powder Coating Service
 Aluminium or steel Gates- Fences- Security

Doors & Hand Railings – Security Grills
جلميع احتياجاتكم

 من تركيب بوابات 
احلديد واالملينيوم 
والدرابزين وابواب

 االمان وغري ذلك... 

اتصلوا بالسيد 
امحد

 عبد احلميد

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

التسعرية جمانية  كفالة يف العمل

2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

وافق جملس الوزراء مبدئيا يف 
جلسته االستثنائية اليت عقدها 
السرايا  مساء امس االول يف 
الوزراء  جملس  رئيس  برئاسة 
اليت  سعد احلريري على اخلطة 
والتعليم  الرتبية  وزير  اعدها 
لتطوير  منيمنة  حسن  العالي 
جلنة  وشكل  الرتبوي،  القطاع 
وزارية العداد مشاريع النصوص 
واالقرتاحات الالزمة لوضع هذه 

اخلطة موضع التنفيذ.
الوزراء:  اجللسة  عن  وغاب 
حناس،  شربل  مرتي،  طارق 
رحال،  حممد  عفيش،  منى 
احلسن،  ريا  الصايغ،  سليم 
حممد جواد خليفة، حسني احلاج 

حسن ووائل ابو فاعور.
املعلومات الرمسية

يف  انتهت  اليت  اجللسة  بعد 
االول،  امس  مساء  الثامنة 
بالوكالة  االعالم  وزير  حتدث 
جان اوغاسبيان فقال: »عقد 
لعرض  جلسة  الوزراء  جملس 
والتعليم  الرتبية  وزارة  خطة 
العالي لتطوير القطاع الرتبوي، 
الوزراء  جملس  رئيس  رأسها 
السادة  وحضر  احلريري،  سعد 
عنها  تغيب  وقد  الوزراء، 

بعضهم بداعي السفر.
اكد  اجللسة،  مستهل  يف 
املبادئ  احلريري  الرئيس 
التعليم  يف  احلق  اآلتية: 
املراحل  يف  التعليم  والزامية 

من  حق  هو  والذي  االبتدائية، 
ان  اكد  كما  االنسان.  حقوق 
التعليم يشكل جزءا اساسيا من 
البشري، ويساهم  املال  رأس 
االجتماعية  التنمية  عملية  يف 
الفقر  مكافحة  على  ويساعد 
وتعزيز املساواة. واتسم لبنان 
ونوعية  عالية  جبودة  تارخييا 
الطالب  واملام  للتعليم  مميزة 
بلغات اجنبية عدة، وقد تراجع 
يف  املنافسة  يف  اليوم  لبنان 
غياب  بسبب  التعليم  جمال 
وسائل التعليم احلديثة. واعترب 
اهمية  ان  احلريري  الرئيس 
قطاع التعليم تكمن يف مساعدة 
مفاهيم  تعزيز  على  الطالب 
مفهوم  وخصوصا  وطنية 
الشباب  املواطنية، ويف حض 
ليكونوا فاعلني ومساهمني يف 
تطوير بلدهم. وان اصالح قطاع 
الرتبية والتعليم يتماشى مع ما 
ورد يف اتفاق الطائف والبيان 
اسرتاتيجية  واي  الوزاري، 
تتطلب  التعليم  قطاع  لتطوير 
املدرسية  االدارة  حتديث 
املهنية  التنمية  وتعزيز 
وتعميم  واملديرين  للمعلمني 
رياض االطفال وتأمني املتابعة 
البنى  والنجاح للطالب وتأمني 

التحتية وتطوير املناهج.
مجيع  أن  دولته  أكد  كذلك، 
املناطق  كل  يف  املواطنني 
إصالح  من  يستفيدون  سوف 

 جملس الوزراء وافق على خطة منيمنة وجلنة إلعداد املشاريع واخلطوات التنفيذية

اشهى اصناف املأكوالت البحرية واملشاوي والباستا 
واملأكوالت االيطالية اللبنانية والشرق اوسطية واملازات 

نؤمن طلبات كافة املناسبات
املطعم يتسع لـ100 شخص يف الداخل مع جلسة رائعة من اخلارج

برنامج فين مساء كل مجعة وسبت
نفتح من الثالثاء حتى االحد من الـ5:30 مساء 

حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

للحجز والطلبيات:

Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands

افخر
 أنواع 
البيتزا

 على احلطب 

قطاع التعليم، وأنه جيب تنمية 
يف  البشرية  املوارد  قدرات 
قطاع التعليم الرمسي على كل 
املستويات لدفع دور املدرسة 

الرمسية يف لبنان قدمًا.
حسن  الرتبية  وزير  عرض  ثم 
نظام  أن  وأفاد  اخلطة،  منيمنة 
التعليم يف لبنان يواجه حتديات 
كربى، وأعلن أن عدد التالميذ 
يف لبنان يتجاوز املليون، مما 
بقطاع  معنيًا  لبناني  كل  جيعل 
اهلدف  أن  وأشار اىل  الرتبية. 
التعليم  تطوير  اخلطة  من 
اخلاص والرمسي، وأكد إلزامية 
التعليم حتى عمر 15 سنة على 
الرمسي يف  التعليم  يكون  أن 
اخلطة  اجلميع. ومشلت  متناول 
التعليم  لقطاع  احلالي  الوضع 
اإلطار  اجلامعي،  قبل  ما  العام 
الوطنية  لالسرتاتيجية  العام 
احملاور  والتعليم،  للرتبية 
تنفيذ  آلية  املقرتحة،  والربامج 
ومصادر  العمل،  وفرق  اخلطة 

التمويل املقرتحة.
مبدئيًا  الوزراء  جملس  ووافق 
على اخلطة، وقرر تشكيل جلنة 
نائب  دولة  برئاسة  وزارية 
الوزير  الوزراء  جملس  رئيس 
الوزراء  وعضوية  املر  الياس 
حسن  حرب،  بطرس  السادة: 
علي  عبود،  فادي  منيمنة، 
اكرم  فنيش،  حممد  عبداهلل، 
شهيب، ميشال فرعون، سليم 

حسني،  السيد  وعدنان  وردة 
تتوىل إعداد مشاريع النصوص 
الختاذ  الالزمة  واالقرتاحات 
هذه  جلعل  التنفيذية  اخلطوات 
اخلطة موضع التنفيذ، للتوصل 
يف  متطور  تربوي  واقع  اىل 
لبنان. وسرتفع اللجنة تقريرها 
جملس  اىل  االقرتاحات  مع 
الوزراء خالل شهرين من تاريخ 

هذا القرار.
يف  الوزراء  جملس  حبث  ثم 
مطالب أساتذة التعليم الثانوي 
وأساتذة التعليم املهين بزيادة 
إن  الرواتب.  على  درجات   7
واهتمام  جبدية  تنظر  احلكومة 
وسيستمر  املطلب،  هذا  اىل 
املفاوضات  يف  الرتبية  وزير 
صيغة  اىل  الوصول  حني  اىل 
نهائية، مع التأكيد أن احلكومة 
كل  مع  عادلة  تكون  أن  جيب 

القطاع العام على السواء«.
»خطة  أوغاسبيان:  وسئل 
بعدد  تصطدم  منيمنة  الوزير 
تدخل  أبرزها  العقبات،  من 
السياسة بشكل مباشر بالقطاع 
الوزراء  جملس  فهل  الرتبوي. 
عن  السياسة  لفصل  مستعد 

القطاع الرتبوي؟
نفصل  مل  »إذا  فأجاب: 
السياسة عن اإلدارة، واإلدارة 
يكون  لن  فإنه  السياسة  عن 
وال  متطورة  إدارة  ال  للبنان 
مستوى تعليم عال ومتطور«.

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه  يف  قهوجي  جان 
قائد  نائب  االول،  أمس  الريزة 
األمريكية  البحرية  مشاة  قوات 
رونالد  الوسطى  القيادة  يف 
امس  وصل  الذي  باكوفسكي، 
اىل بريوت على رأس وفد آتيا 
طائرة  منت  على  الدوحة،  من 

عسكرية خاصة.
حضرته  الذي  اللقاء  وتناول 
ميشيل  األمريكية  السفرية 
سيسون، سبل تعزيز املساعدات 
اللبناني  للجيش  األمريكية 
التدريب  جمالي  يف  خصوصًا 

واللوجستية.
العام  املدير  قهوجي  والتقى 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
العام  واملدير  ريفي  أشرف 
مصطفى  بالوكالة  الدولة  ألمن 
دكروب، وتناول البحث التعاون 

األمين املشرتك وتنسيق اجلهود 
ملواكبة االستحقاقات املقبلة.

قهوجي  تفقد  أخرى،  جهة  من 
وعاين  اجلوية  بريوت  قاعدة 
»بوما«  نوع  االربع  الطوافات 
من  اوىل  دفعة  تشكل  اليت 
تقرر  اليت  العشر  الطوافات 
تقدميها هبة اىل اجليش اللبناني 
العربية  االمارات  دولة  من 

املتحدة.
تسلم  حفل  اقامة  ذلك  وسبق 
نائب  حبضور  الطوافات  هذه 
لويس  للتجهيز  االركان  رئيس 
حنا ممثال قائد اجليش، ورئيس 
هيئة االمداد يف اجليش االماراتي 
فارس حممد امحد املزروعي على 
رأس وفد عسكري مرافق. وتال 
قهوجي  باسم  شكر  كتاب  حنا 
له  وقدم  املزروعي،  اىل  سلمه 

درعا تذكارية باملناسبة.

قهوجي يبحث مع باكوفسكي
تعزيز املساعدات األمريكية للجيش

بإدارة
 طنوس مرون 

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
 على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 اكثر من 30 سنة خربة 
لالتصال: جون فارس

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490
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املاروني  البطريرك  توجه 
بطرس  نصراهلل  مار  الكاردينال 
اىل  االول،  أمس  صفري 
خاصة  طائرة  يف  الفاتيكان، 
وضعها يف تصرفه النائب السابق 
فارس.   عصام  الوزراء  لرئيس 
فارس  صفري  البطريرك  وشكر 
مقدرا »اهتماماته  مبادرته،  على 
ومنوها  واالجتماعية«،  االنسانية 
تربطه  اليت  بالعالقة »املميزة« 

بالبطريركية.
التحضري  يف  صفري  ويشارك 
النعقاد سينودس الشرق االوسط 
من 10 تشرين االول اىل 24 منه 
ويشارك  الكثلكة.  عاصمة  يف 
اىل  غد،  وبعد  غد  اجتماعي  يف 
بطاركة  سائر  صفري،  البطريرك 
العام  واالمني  الكاثوليك  الشرق 
الكاردينال  االساقفة  لسينودس 

نيكوال امتريوفيتش ومعاونوه.
زار  بكركي،  مغادرته  وقبيل 
ثم  الصرح،  كنيسة  البطريرك 
انتقل اىل املطار يف سيارة وزير 
السياحة فادي عبود، الذي ودعه 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  ممثال 
املطرانان  ودعه  كما  سليمان، 
مظلوم،  ومسري  جودة  أبو  روالن 
واملدير العام لـ«مؤسسة عصام 
فارس« وليم جملي ممثال فارس، 
البطريرك  »مؤسسة  ورئيس 

صفري« الدكتور الياس صفري.
ورافق البطريرك يف هذه الزيارة 

 صفري إىل الفاتيكان للتحضري لسينودس الشرق:

البعض يطالب بإلغاء الطائفية دفعة واحدة
البواري  جوزف  القيم  األب 

والشماس جورج صليبا.
الزيارة  عن  سئل  املطار  ويف 
فيها  سيبحث  اليت  واملوضوعات 
هلدف  ذاهبون  »حنن  فأجاب:   ،
واحد، هو االستعداد ملؤمتر يبحث 
وهذا  الشرق،  يف  الكنيسة  يف 
السينودس  ولكن  متهيدي،  لقاء 
سيعقد يف تشرين املقبل إن شاء 

اهلل«.
املسؤولني  أحد  أن  له  وقيل 
اإليطاليني ذكر أنه سيثري قضية 
الصدر  موسى  اإلمام  اختفاء 
ورفيقيه، مع البابا؟ فقال: »هذه 
قضية مطروحة منذ زمن بعيد، ال 

أدري، سنرى«.
رئيس  على كالم  تعليقه  هو  وما 
األسبوع  بري  نبيه  النواب  جملس 
الطائفية  إلغاء  حول  املاضي 
السياسية أو التمهيد هلا، أجاب: 
»هناك من يقولون ما دام هناك 
حديث عن إلغاء الطائفية السياسية 
فلتلغ الطائفية دفعة واحدة، ملاذا 

السياسية والتفرقة؟«.
وماذا ميكن القول عن التهديدات 
صواريخ  حبجة  للبنان  اإلسرائيلية 
أجاب:  وغريها،  »سكود« 
»التهديدات اإلسرائيلية متواصلة 

وليست هذه املرة األوىل«.
من  لبنان  محاية  ميكن  وكيف 
بالتنسيق  هل  التهديدات،  هذه 
والشعب؟  واملقاومة  اجليش  بني 

يكون  أن  جيب  »طبعا،  أجاب: 
هناك تنسيق بني كل القوى احلية 

يف لبنان«.
وردًا على سؤال آخر قال:« حنن 
لكن  قواه،  جبميع  لبنان  مع  طبعا 
وجيب  ضوابط  هلا  القوى  هذه 
التزام الضوابط اليت تراها احلكومة 

والرأي العام واجبة«.
طرح  مع  أنه  يعين  هذا  وهل 
االسرتاتيجية الدفاعية على طاولة 
»حزب  سالح  سحب  بدل  احلوار 
يف  ندخل  »لن  أجاب:  اهلل«، 

متاهات تريدون ادخالنا فيها«.
وقيل له انه كان هناك عتب عليه 
العالنه بعد حادث عيون ارغش ان 
على اجلميع أن يدافعوا عن األرض، 
وكيف ميكن الدفاع عن األرض يف 
عيون ارغش وال ميارس ذلك يف 
اإلسرائيلي،  العدو  ضد  اجلنوب 
منهم، حنن  أجاب: »هذا تفسري 
نقول إن الدفاع عن األرض يكون 
شامال سواء أكان يف عيون ارغش 

أم يف اجلنوب«.
وما هو سبب غياب ممثل له عن 
يف  السورية  السفارة  احتفال 
رمبا  »حنن  أجاب:  »البيال«، 
وصلتنا هذه الدعوة ولكن مل يكن 
إخواننا  أحد  لتكليف  جمال  هناك 

السادة املطارنة«.
لزيارة  دعوة  اليه  وجهت  وإذا 
أجاب:  يلبيها،  هل  سوريا 

»سننظر يف األمر«.

شدد تكتل »التغيري واإلصالح« 
على »أهمية الذهاب إىل طاولة 
احلوار بذهنية إجياد احلل وإخراج 
اهلل«  »حزب  سالح  مسألة 
السياسي«.  البازار  دائرة  من 
يف  يتدخل  لن  أنه  وأعلن 
االنقسامات العائلية يف البلدات، 
احرتام  »ضرورة  على  مشدداًَ 

اخلصوصيات«.
النائب  التكتل  عضو  لفت   [
إىل  حديث  يف  عون،  آالن 
»املؤسسة اللبنانية لإلرسال« 
»الدولة  أن  اىل  االول،  امس 
وتدور  وعاجزة  مفلسة  اليوم 
تراكم  حبكم  مفرغة  حلقة  يف 
يف  االقتصادية  السياسات 
وشدد  املاضية«.  السنوات 
إىل  اللجوء  »ضرورة  على 
حلول بديلة لفرض الرسوم على 
البنزين، وبالتالي نقل العبء أو 
توزيعه على أكثر من قطاع ملنع 

تفاقم املوضوع«.
حبيث  النظام  »تطوير  ومتنى 
االنتخابي  االستحقاق  يكون 
تغليب  يتم  إذ  بامتياز  سياسيا 

الربامج وفرق العمل«.
واشار إىل أن »املفاوضات ال 
تزال جارية من أجل بلورة املشهد 
النهائي للتحالفات االنتخابية يف 
»ال  أنه  مؤكدا  تباعًا«،  املنت 
ميكن اعتبار اخلالف على احلصص 
يف  الشراكة  على  خالف  إنه  بل 

القرار على املستوى البلدي«.
وقال: »إذا كان رئيس احلكومة 
سعد احلريري حريصا على صفحة 

الوحدة الوطنية مع علمه أنه ميكنه 
الفوز سلفا يف ظل قانون يعتمد 
ذلك  فإن  واحدة،  دائرة  بريوت 
تأليف  على  تلقائيا  سينسحب 
جملس  وبالتالي  وفاقية  الئحة 
أراد  إذا  أما  اجلميع،  ميثل  بلدي 
فمربوك  املعركة  اآلخر  الفريق 

عليه«.
من  الرغم  »على  أنه  ورأى 
إمكاناته  لكن  قدير  اجليش  أن 
خلق  على  قادرة  وغري  متواضعة 
إسرائيل«،  مع  الرعب  توازن 
الذهاب  »أهمية  على  مشددًا 
إجياد  بذهنية  احلوار  طاولة  إىل 
سالح  مسألة  وإخراج  احلل 
»حزب اهلل« من دائرة البازار 

السياسي«.
النائب  التكتل  عضو  أكد   [
»التيار  أن  غاريوس،  ناجي 
الوطين احلر« لن »يتدخل يف 
االنقسامات العائلية يف البلدات، 
ألن لكل بلدة خصوصيتها وعلينا 

احرتام اخلصوصيات«.
 ،NBN وقال يف حديث إىل حمطة
عن حصة التيار داخل البلديات: 
»حيق لنا أن نأخذ النسبة اليت 
النيابية  االنتخابات  يف  نلناها 
املعركة  تأخذ  حبيث  األخرية، 
التيار  ألن  السياسي،  الطابع 
شريك أساسي، وعليه أن يكون 
شريكا يف القرار البلدي لتحسني 

اإلمناء«.
] رأى عضو التكتل النائب فريد 
اخلازن أن »على احلكومة معاجلة 
وإال  احملروقات،  على  الضريبة 

فإن املشكلة ستتفاقم«.
حمطة  اىل  حديث  يف  واشار 
»OTV«، اىل أن »االنتخابات 
البلدية تأخذ طابعًا عائليًا وطابعًا 
عمومًا  الغائب  واملوضوع  حمليًا، 
لألسف هو املوضوع اإلمنائي«.

بلدية  يف  »التوافق  وقال: 
جونية هو ترمجة للتعامل بانفتاح، 
كبري  إمنائي  مشروع  أمام  وحنن 
املنطقة  ألبناء  خدمًة  جونية  يف 
السياسة،  فعاًل  حّيدنا  وبالتالي 

ليكون اهلدف إمنائيًا حبتًا«.
وأكد أن رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان »ال يتدخل يف املعركة 
زياد  املرشح  أن  إال  جبيل،  يف 
حواط هو شقيق صهره، والالئحة 
تضم أمساء من 14 آذار واعتقد 

أن هناك طابع معركة«.
االنتخابات  وضع  أن  واوضح 
»خيتلف  بريوت  يف  البلدية 
وفق حجم التمثيل، وهذا يتطلب 
املزيد من التشاور، إذ جيب أن 
القوى  لكل  متثيل  هناك  يكون 
يف  رحبت  سواء  السياسية، 
االنتخابات أم ال، واآلن ستجرى 
مفاوضات على احلجم وغريه«.

بني  احلاصل  التوتر  أن  واعترب 
وإسرائيل  املتحدة  الواليات 
»يؤدي إىل تراجع إحتمال شن 
مستبعدًا  حرب«،  أي  إسرائيل 
سالح  نقل  هناك  »يكون  أن 
اىل  سوريا  من  »سكود« 
»حزب اهلل«، ألن سوريا ليس 
هلا مصلحة يف تأزيم العالقة مع 

الواليات املتحدة«.

»التغيري واإلصالح« يدعو اىل إخراج سالح 
»حزب اهلل« من البازار السياسي

املالية  العامة  النيابة  تتحرك  مل 
رئيس  اعرتاف  يف  للتحقيق  بعد 
الشرق  طريان  إدارة  جملس 
بتسجيله  احلوت  حممد  األوسط 
باسم  شخصيًا  له  تعود  سيارة 
مصرف لبنان ألسباب تتعلق بوفر 
الكلفة، فيما أعيدت هذه السيارة 
ـــــ األحد عند الساعة  ليل السبت 
الواحدة والنصف فجرًا إىل موقف 
مكتب  حيث  املبنى  أسفل  يقع 
الدولي.  بريوت  مطار  يف  احلوت 
ومّر يوم األربعاء النيابي من دون 
أو  النواب  مكتب جملس  يثري  أن 
بري  نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس 
مسألة شغل النائب غازي يوسف 
يف  إدارة  جملس  رئيس  منصب 
برز  وقد  خمتلط.  اقتصاد  شركة 
تطوران  املاضيني  اليومني  يف 
تيار  سعي  إىل  يشريان  بارزان، 
املوضوع؛  ضبضبة  إىل  املستقبل 
الرئيس  من  املقّربني  أحد  سّرب 
املعلومات  بعض  احلريري  سعد 
تكتل  رئيس  على  أمام حمسوبني 
عون،  ميشال  واإلصالح  التغيري 
احلريري  نّية  إىل  تشري  اليت 
يف  ورغبته  يوسف  وضع  معاجلة 
إعادة هيكلة شركة طريان الشرق 
اإلعالم،  عن  بعيدًا  لكن  األوسط، 
أن  كهذه  محالت  شأن  من  ألن 
تظهره ضعيفًا أمام مجهوره. ويف 
الوقت نفسه، واظب النائب غازي 
يف  مكتبه  عن  تغّيبه  على  يوسف 
خلدمات  األوسط  الشرق  شركة 
الطائرات املستمر منذ حنو أربعني 
يومًا. وتبني أن يوسف، يف اليوم 
التالي لنشر صحيفة »األخبار« 
الشركة  يف  الفساد  عن  حتقيقًا 
األسود  )الصندوق  يديرها  اليت 
قرارًا  أصدر  املطارات(،  خلدمة 

الدوائر  رؤساء  مجيع  إىل  أبلغه 
حرفيًا:  فيه  يقول  الشركة  يف 
الغياب  إىل  اضطرارنا  »بسبب 
املهندس  نفّوض  إننا  لبنان،  عن 
حممد شاتيال بتسيري أمور الشركة 
الفرتة  اليومية وتوقيع خالل هذه 
مع  للشركة  العائدة  املراسالت 
رئاسة مطار رفيق احلريري الدولي 
تصاريح  إىل  والعائدة  بريوت  ـــــ 
للمستخدمني،  املطار  دخول 
املقاولني  مع  املراسالت  كذلك 
دار  ـــــ  واالستشاري  واملوردين 
ـــــ  وشركاه  الشاعر  اهلندسة 
اليومية.  األعمال  املتعلقة بتسيري 
الرسائل  منها  بالذكر  وخنص 
باألعمال  املتعلقة  وتلك  التقنية 
)من دون حتديد أي أعمال( إضافة 
ملشروع  املواد  شراء  طلبات  إىل 
املطار )من دون حتديد أي مواد( 
املتعلقة  الفواتري  كافة  وكذلك 
بالعقد التابع ملطار رفيق احلريري 
ابتداًء  وذلك  بريوت.  ـــــ  الدولي 
عودتي  وحلني   2010/4/19 من 
)من دون حتديد تاريخ متوقع هلذه 

العودة(«.
يف  املوظفني  بعض  ويتهم 
عن  باملسؤولية  شاتيال  الشركة 
جلنة حتقيق  وهناك  األموال.  هدر 
)شاتيال للمفارقة عضو فيها( حتقق 
مجيع  يف  وتدقق  االتهامات  يف 
األوسط  الشرق  شركة  حسابات 
خلدمات املطارات وفواتريها ابتداًء 
من 1 كانون الثاني 2009، إضافة 
تسلم  صحة  يف  التدقيق  إىل 
جرت  اليت  وااللتزامات  األعمال 
تنفيذها،  جلهة  العام  هذا  خالل 
اعرتاض  موجة  أثار  الذي  األمر 
وسط املوظفني الذين أكدوا أنهم 
ال يثقون أبدًا بلجنة التحقيق الذي 

يعرفون سلفًا نتيجته: حتقيق يف 
هدر جيريه املتهم باملسؤولية عن 

هذا اهلدر.
وهكذا ُأبلغ احلوت من املعرتضني 
أنهم يرفضون التعاون مع شاتيال 
وسيطعنون بكل مراسلة أو فاتورة 
لديه  ليس  ألنه  األخري،  يوقعها 
أي صفة قانونية )هو يف األصل 
الشرق  شركة  املشاريع يف  مدير 
األمر  املطارات(،  خلدمة  األوسط 
أمامهم  التأكيد  إىل  دفعه  الذي 
إىل عضو  أوكل  يوسف  غازي  أن 
عيتاني  صالح  اإلدارة  جملس 
التصرف يف معظم صالحياته حلني 
الوكالة  احلوت  يربز  ومل  عودته. 
أبرزها،  إذا  بأنه  علمًا  املفرتضة، 
أجرى  يوسف  أن  يعين  فذلك 
املعطاة  الوكالة  ألن  وكالتني، 
منه لشاتيال عّممت على كل رؤساء 
الدوائر، وهناك نسخ عنها. يشار 
حصل  صغريًا  خالفًا  أن  إىل  هنا 
أول من أمس بني بعض املوظفني 
القلقني على استقرارهم الوظيفي 
طريان  شركة  يف  الفساد  نتيجة 
الشرق األوسط والشركات التابعة 
ـــــ  املوظفني  أحد  حاول  حني  هلا 
أن  ـــــ  اهلل  حزب  على  احملسوبني 
يتوسط بني املعارضني الستمرار 
الفساد من دون حماسبة واحلوت، 
املوظفني  بعض  أقنع  الذي  األمر 
اليت  القوى  على  رهانهم  بأن 
أن  يفرتض  ال  اإلصالح  تّدعي 
يكون كبريًا )الرئيس عمر كرامي 
مع »السفري«  أمس  حواره  يف 
وصارت  جنح  الذي  باحلوت  أشاد 
الشركة بفضله حتقق رحبًا(، وأن 
اجلزء األكرب من معركتهم إلصالح 
مؤسستهم يفرتض أن يقوموا به 

بأنفسهم.

احلوت يعيد سيّارة طريان الشرق األوسط ويوسف يكّلف موّظفاً احللول حملّه
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التنفيذية  اهليئة  رئيس  الحظ 
اللبنانية«  »القوات  حلزب 
النقابات  »أن  جعجع  مسري 
يف  هي  تتحرك  اليت  العمالية 
ان  معتربا  وهمية«،  أكثريتها 
»الذين حتركوا أمس االول بلغ 
ويف  االشخاص  مئات  عددهم 
أماكن أخرى العشرات«. ورأى 
االحتجاجي  النقابي  التحرك  ان 
اطارات  حرق  من  رافقه  وما 
وقطع طرق »كان أبعد ما يكون 
عن الروح العمالية والنقابية«.

حبديث  االول  امس  جعجع  أدىل 
اىل »الوكالة املركزية لألنباء« 
علق فيه على االضرابات العمالية، 
قال: »ان بعض واجهات هذا 
التحرك يرتبط بأفرقاء سياسيني 
الوزراء«، متسائال:  يف جملس 
»هل طرحوا مطالبهم من خالل 
ال،  طبعا   )...( ميثلهم:  من 
هي  االحتادات  هذه  فأكثرية 
من خملفات املرحلة السابقة«. 
خبلفيات  البعض،  »أن  ورأى 
اىل  النزول  فّضل  سياسية، 
حتى  تبدل  الذي  ما  الشارع. 
وال  الطريقة،  هذه  اىل  وصلوا 
سيما ان املطالب ليست جبديدة 

وعمر احلكومة قصري؟«.
وأيد جعجع مطالب املعلمني لكنه 
حياول  البعض  »أن  اىل  لفت 
سياسية،  خلفية  من  الضغط 
هؤالء  حترك  اليت  وااليادي 
وهي  معلومة،  بل  خفية  ليست 
يتمثلون  اليت  احلكومة  لزكزكة 

فيها«.
البلدية،  االنتخابات  ملف  ويف 
التوافق  اىل  ارتياحه  عن  أعرب 
يف  املعنيون  اليه  توصل  الذي 
يعكس  بأنه  مذكرا  صيدا  بلدية 
نتائج االنتخابات النيابية. وقال: 
بريوت،  بلدية  اىل  »بالنسبة 
يف  املسيحية  االحزاب  تتداول 
املسيحية  احلصة  آذار   14 قوى 
وقد  تصور.  شبه  لدينا  وبات 
يف  »القوات«  منسق  كلفت 
االتصال  واكيم  عماد  بريوت 
احلر«  الوطين  »التيار  مبنسق 
امكان  يف  للبحث  عبس  زياد 
ان  على  تفاهم،  اىل  التوصل 
اليومني  يف  جدي  شيء  يطرح 
املقبلني«. وذكر »أن احلصة 
املسيحية هي 12 عضوا. ويتفاهم 
االحزاب  مع  الطاشناق  حزب 
االرمنية.  احلصة  على  االرمنية 
و«القوات«  الكتاب  اما 
ميشال  والوزير  واملستقلون 
مع  بعضنا  فنتفاهم  فرعون، 

بعض حول احلصة االخرى«.
الوطين  »التيار  اعطاء  وعن 
»االمر  قال:  حصة،  احلر« 
جونية  ففي  للتفاوض،  مرتوك 

ويف  مباشر  تفاهم  حصل  مثال 
القبيات املفاوضات ناشطة. ويف 
أكثر من منطقة تبدو االنتخابات 
حمليا  امنائيا  استحقاقا  البلدية 
العائالت واالفرقاء  وجيب متثيل 

احملليني«.
وعن املنت الشمالي قال: »حنن 
الكتائب  مع  تام  تفاهم  على 
مع  وتفاهم  اتصال  وعلى 
النائب ميشال املر وتواصل مع 
الطاشناق، لكن ما حيصل عمليا 
يف املنت هو اياه »شغلة اهلية 
فريقا  ان  وكشف  مبحلية«. 
رئيس  مع  آذار »يسري   8 من 
بلدية رشحته »القوات« وذلك 

ألسباب حملية«.
»القوات  مشاركة  وعن 
احتفال السفارة  اللبنانية« يف 
قال:  »البيال«  يف  السورية 
مؤسسة  السورية  »السفارة 
الدول  سفارات  وكما  رمسية، 
اليت  االخرى  والعربية  األجنبية 
الدعوة  لبينا  احتفاالت،  تقيم 
ننادي  وكنا  الينا  وجهت  اليت 
سوريا  مع  العالقة  تكون  بأن 
على هذا الشكل مع اعتبار وجود 
سفارة سورية يف بريوت جمرد 

بداية«.
غرار  على  دمشق  يزور  وهل 
أزورها،  أجاب: »ملاذا  آخرين، 
يفاوض  حكومة  رئيس  فهناك 
يف ملفات شائكة وال أجد سببا 
لزيارة سوريا حاليا يف انتظار ان 
مناقشة  اللبنانية  احلكومة  تنهي 
خطوة  معها.  الشائكة  امللفات 
يف  العامني  املديرين  زيارة 
هذه  كل  تنتهي  عندما  حملها. 
طبيعيا  الوضع  ويعود  امللفات 
كسائح  أزورها  ان  آنذاك  ميكن 

او للتعرف«.
وذّكر بأن أي تقدم بني احلكومتني 
مل يتحقق يف امللفات الرئيسية، 
واملفقودين  كاملعتقلني 
خارج  الفلسطينية  واملعسكرات 

املخيمات وترسيم احلدود.
ورأى »ان موقع سوريا الفعلي 
هو يف الصورة الثالثية )الرئيس 
جناد  أمحدي  حممود  االيراني 
واالمني  االسد  بشار  والسوري 
السيد  اهلل«  لـ«حزب  العام 
يذهب  قد  نصراهلل(.  حسن 
الرئيس االسد اىل شرم الشيخ 
لكن  اخرى  قيمة  أي  اىل  او 
التكتيك  قبيل  من  ذلك  يبقى 
)...( هل على الشعب اللبناني 
النووي  السالح  مثن  يدفع  ان 
ايران  موقع  مثن  او  االيراني 
ليس  لبنان  االقليمي؟  وسوريا 
يف مأمن مما حيصل يف املنطقة 
انطالقا من وجود »حزب اهلل« 

يف هذا احملور«.

جعجع: التحالفات البلدية »أهلية مبحلية« 
وحترك النقابات »لزكزكة« احلكومة

أجنزت حركة »امل« و«حزب 
امساء  توزيع  خريطة  اهلل« 
البلدية  لالنتخابات  مرشحيهما 
حمافظة  بلدات  يف  واالختيارية 
جبل لبنان، وهما على وشك وضع 
اللمسات االخرية على املرشحني 
بعدما  البقاع  حمافظة  يف  ايضا 
اختار كل منهما املرشحني الذين 
املشرتكة  الالئحة  يف  سيدعمهم 
عنها  سيعلن  واليت  بعلبك،  يف 
احتفال  يف  جدا  قريبا  رمسيا 
على  داللة  املدينة  يف  حاشد 
من  و«نقله«  التحالف  تطبيق 
حبسب  االرض«  »اىل  الورق 
النواب  جملس  رئيس  رمسه  ما 
للحزب  العام  واالمني  بري  نبيه 

السيد حسن نصر اهلل.
على  االجيابية  املناخات  وختيم 
اجتماعات الطرفني اللذين وضعا 
»اللوغو«  امس  لقاء  يف 
سيتصدر  الذي  املشرتك 
والبلدات  املدن  يف  محالتهما 
»الئحة  اآلتية:  بالعبارة  مرفقا 

التنمية والوفاء يف بلدة...«.
اللجنة  رئيس  مكتب  ويشهد 
املركزية لالنتخابات يف »امل« 
حسن  بئر  يف  اهلل  نصر  حممد 
مدار  على  متواصلة  اجتماعات 

اليوم متتد حتى منتصف الليل.
احلركة  مندوبي  جلسات  ومتتاز 
واحلزب بدرجة عالية من املرونة 
وضرورة  التوافق  سقف  حيكمها 

التنسيق مع فاعليات العائالت.
علم  يف  خرباء  اجلانبان  واشرك 
قواعد  تطبيق  بغية  االحصاء 
نتائج  اىل  استنادا  النسبية 
االخرية،  البلدية  االنتخابات 
توافر  ضرورة  على  وشددا 
رئيس  بني  املطلوب  االنسجام 
االعضاء  وسائر  ونائبه  البلدية 
يف  البلديات  بعض  جتارب  الن 
اكثر من منطقة مل تكن مشجعة.

خريطة  رسم  من  االنتهاء  وبعد 
»امل«  ماكينة  ستتجه  البقاع 
اكثر اىل اجلنوب وتعمل باشراف 
التينة  عني  تشهد  حيث  بري 
وتنسق  املرشحني.  من  افواجا 
احلركة ايضا مع »التيار الوطين 
يوجد  اليت  البلدات  يف  احلر« 
املسلمني  من  ناخبون  فيها 

واملسيحيني.
على صعيد آخر، علمت »النهار« 
أول من امس  اتصاال حصل  ان 
بني بري ورئيس جملس الوزراء 
االخري  احلريري، سأله فيه  سعد 
يف  »امل«  مرشح  اسم  عن 
فأجابه:  بريوت،  بلدية  جملس 

«
العاصمة  يف  التوافق  مع  حنن 
ايضا النها تشكل قلب الوطن«. 
على  ابقت  »أمل«  ان  وعلم 

بريوت  بلدية  يف  احلالي  العضو 
فادي شحرور.

اىل  توجيهاته  بري  واعطى 
املركزية  االنتخابية  املاكينة 
النسائية  الوجوه  بدعوة  للحركة 
حلبة  اىل  والنزول  الرتشح  اىل 
البلديات، وخاطب حممد نصر اهلل 
احلركية  الكوادر  »ابلغ  باآلتي: 
نبيه  االخ  ان  املناطق  كل  يف 
يسعى ويعمل على ايصال املرأة 
مّنة  ليس  وهذا  البلديات،  اىل 
عليها من الرجل ألن يف امكانها 
يف  الكثري  وتعطي  تقدم  ان 
النسوة  وندعو  جمتمعنا،  نهوض 

اىل املزيد من الرتشح«.
ويعرب رئيس اجمللس عن ارتياحه 
يف  التوافق  قطار  مسار  اىل 
اكثر من مدينة وبلدة، وان هذه 
تعد  مل  البلدية«  »الوصفة 
و«حزب  »امل«  على  حكرًا 
اىل  مفعوهلا  وصل  بل  اهلل« 
مناطق  يف  جناحها  بعد  جونية 
التقدمي  احلزب  رئيس  نفوذ 
جنبالط  وليد  النائب  االشرتاكي 
وصوال  ارسالن  طالل  والنائب 

اىل صيدا.
خيالف  اال  »النهار«:  وسألته 
عليه  العمل  الذي جيري  التوافق 
قواعد  منطقة  من  اكثر  يف 
آراء  ويصادر  الدميوقراطية 
الناخبني، وهو ما يعلنه البعض؟ 
فرّد بأن »اجلواب على هؤالء عند 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
صفري«،  بطرس  نصراهلل  مار 
يف اشارة اىل الكالم الذي نقلته 
بكركي  زارت  اليت  الشخصيات 
التفاهم  يبارك  أنه  سيدها  عن 

احلاصل يف جونيه.
ويتابع بري وعالمات احلبور تغطي 
من  القدامى  على  »ان  وجهه: 
افرقاء 14 آذار ان يؤيدوا اجيابا 
ويضيف:  البطريرك«.  كالم 
»ومن جهتنا حنن القدامى من 8 
آذار نقول ان التوافق هو أعلى 

درجات الدميوقراطية«.
»عدوى  عن  بسرور  ويتحدث 
زرعت  اليت  والتوافق  اخلري 
والسيد  أنا  بتواضع  بذورها 
أكثر  اىل  تنتقل  واليت  نصراهلل 

من منطقة يف لبنان«.
على  اجمللس  رئيس  وحيرص 
يف  احلدودية  البلدات  اعطاء 
اجلنوب أولوية خاصة يف موضوع 
على جمالسها  والتفاهم  التوافق 
مرورا  الناقورة  من  البلدية، 
وحاصبيا  اخليام  اىل  جبيل  ببنت 
شبعا،  اىل  وصوال  ومرجعيون 
حمصنة  جمالس  انتاج  »بغية 
االمنائية  املصاحل  على  تسهر 
ألهلنا االعزاء يف بلدات الصمود 

هذه«.

مّسى للحريري مرشحه لبلدية بريوت
بري: إسألوا صفري عن التوافق

واملرشح  السابق  الوزير  أكد 
لوي   - جان  جبيل  بلدية  لرئاسة 
قرداحي »ان املعركة االنتخابية 
رئيس  ضد  ليست  املدينة  يف 
سليمان،  ميشال  اجلمهورية 
الرمسي  موقفه  ان  وخصوصا 
واضح عندما قال انه ليس طرفا 

.«
عقده  صحايف  مؤمتر  يف  وقال 

جبيل  دارته يف  االول يف  امس 
»انه سعى منذ الصيف املاضي 
ان  اال  املدينة  يف  توافق  اىل 
املساعي مل تثمر«. واعترب »ان 
باملعنى  استثنائية  مدينة  جبيل 
والسياحي  والثقايف  احلضاري 
القيام  ميكننا  وال  واالجتماعي، 
ذلك  دون  من  انتخابية  مبعركة 

واال ال نكون نعطيها دورها«.

»خيوض  انه  اىل  واشار 
فريق  مع  البلدية  االنتخابات 
ان  اىل  الفتا  منسجم«،  عمل 
الئحته اليت حتمل شعار »الوالء 
املقبل.  االحد  ستعلن  جلبيل« 
واضاف انه متحالف مع »التيار 
القاعدة  وتدعمه  احلر«  الوطين 
العائالت،  من  وعدد  الكتائبية 
بانتخابات  معين  غري  انه  موضحا 
ولن  جبيل،  بلديات  احتاد  رئاسة 

يرتشح لرئاسته .
حجرا  جمهولون  رمى  ذلك،  اىل 

جيب  سيارة  سقف  زجاج  على 
148583/ج  رقمها  »تويوتا« 
ميلكها املرشح لالنتخابات البلدية 
»الوالء  الئحة  على  جبيل  يف 
جلبيل« قاسم احلسامي، مما ادى 
اىل تناثر زجاجها. وحضر قرداحي 
احلادث.  مستنكرا  املكان  اىل 
وقال احلسامي: » نرغب يف ان 
وهذه  دميوقراطية  املعركة  تكون 
االساليب ال تنفع«. كما استنكر 
امام جبيل الشيخ غسان اللقيس 

االعتداء .

قرداحي: املعركة ليست ضد سليمان

يصح ان يطلق على قضاء املنت اسم »برج بابل« إذ مل يعد احد يفهم 
املتنية  ما جيري ومن يقف ضد من ومن يتحالف مع من، و«املخلوطة« 
اليت انتشرت روائحها يف سائر ارجاء جبل لبنان مستمرة حتى نهاية اليوم 
االنتخابي يف جبل لبنان مساء 2 ايار 2010، ألن التنافس على الفوز باملقاعد 
البلدية او كرسي املخرتة مل يرتك سرتًا مغطى، فإذا بالعائالت الكبرية تنهار 
وتتشرذم اىل افخاذ وعشائر واالخوة يتنافسون وال يقيمون وزنًا لالعراف وال 
للتقاليد. ويقال يف املنت ان الفائز االكرب يف االنتخابات البلدية واالختيارية 
املقبلة سيكون االحزاب والتيارات السياسية، اليت رغم االنقسامات الفاضحة 
بني مناصريها على مساندة هذه الالئحة او تلك  جنحت يف تفكيك العائلية 

والوالءات التقليدية حلساب التنافس احلزبي.
التطورات يف »برج بابل« ساحل املنت ووسطه،  يف جردة سريعة آلخر 
ميكن تسجيل اآلتي، مع مالحظة ان هذه املعادالت معرضة للسقوط السباب 

عدة:
تصل  مل  املنافسة،  يف  القصيد  وبيت  املنت  ساحل  عاصمة  اجلديدة  يف 
املفاوضات فيها اىل نتيجة حامسة يف تشكيل الئحة توافقية من العائالت 
واالحزاب. والغريب يف اجلديدة اليت ترشح جمللسها البلدي 91 مرشحًا، ان 
كل ساعة حتمل معها تطورًا جديدًا )النائب الفالني غاضب واملسؤول الفالني 
املعلومات  غالبية  كانت  واذا  دواليك(.  وهكذا  غاضب،  رفيقه  لكن  راض 
تشري اىل شبه توافق مل يتكرس عمالنيا على السري برتشيح رئيس البلدية 
احلالي انطوان جبارة لوالية جديدة، وذلك مبوجب تفاهم ضمين بني النائب 
ميشال املر، »التيار الوطين احلر«، الكتائب، والعائالت و«القوات«. 
فان معلومات اخرى تتحدث عن حاالت اعرتاض كثرية بني احملازبني وبعض 
العائالت وانشقاقات يف صفوف عدد من كتل الناخبني احلزبيني. اضافة اىل 
دعم عدد من نواب املنطقة ترشيح لوائح مغايرة لالئحة جبارة ولكن ودائمًا 

ال شيء حمسوما.
احد  بقيادة  احلر«  الوطين  لـ«التيار  الئحة  بني  معركة  اىل  الفنار  وتتجه 
من  املدعوم  املرشح كمال غصوب  مواجهة  آل مسعود، يف  من  املرشحني 
العونيني  صفوف  بلبلة يف  مثة  ان  الفنار،  يف  ويقال  والكتائب.  القوات 
واحملامي  سالمة  جورج  السابق  البلدية  رئيس  ترشيح  اعتماد  عدم  بنتيجة 

انطوان عون.
يف جل الديب املعركة حسمت ملصلحة الئحة ائتالفية برئاسة ادوار ابو جودة 
ضمت مخسة مقاعد للعونيني على ان تتوزع املقاعد االخرى على حتالف املر 

والكتائب و«القوات« والعائالت.
يف الزلقا ال اتفاق واخلالفات مستمرة على ذمة العارفني على كل املستويات 
ويقال ان مثة اصرارا لدى قسم من حمازبي »التيار الوطين احلر« على خوض 
معركة ضد رئيس البلدية احلالي ميشال عساف املر امللقب بـ«الشريف«، 

يف حني يفضل آخرون التوصل اىل تفاهم معه.
ويف الدكوانة بات معروفًا اتفاق مناصري املر وبعض مناصري »القوات« 
انطوان شختورة، يف  الوطين احلر« على الئحة واحدة برئاسة  و »التيار 

مواجهة أخرى يدعمها الكتائب برئاسة جوزف بو عبود.
واالمور يف انطلياس تتجه اىل مواجهة بني الئحة يدعمها حتالف املر والكتائب 
و«القوات« برئاسة ايلي ابو جودة رئيس البلدية احلالي والئحة من التيار 

الوطين احلر.
اىل  بدورها  فتتجه  فئتني،  اىل  املر  انصار  فيها  ينقسم  اليت  الضبية  أما 
مواجهة بني حتالف الكتائب واالحرار و«القوات« وبعض العونيني من اجل 
اسقاط الئحة رئيس البلدية احلالي قبالن االشقر الذي يتمتع حبظوظ كبرية 

على ما ينقل العارفون.
وصوال اىل سن الفيل، فقد رست بورصة املواجهة البلدية التقليدية بني 
عائليت شاوول وكحالة، على الئحتني االوىل برئاسة عبدو شاوول وتدعمها 
مواجهة  يف  الفيل،  سن  يف  احلر«  الوطين  »التيار  يف  االدارية  اهليئة 
الئحة برئاسة رئيس البلدية احلالي نبيل كحالة وتضم حتالف املر والكتائب 
و«القوات« والعائالت الكبرية )عازار، غزال، مطر...( وستة مرشحني من 
بأصوات 11  الفوز  الالئحتني على  واملعركة بني  احلر«،  الوطين  »التيار 

الف ناخب. 
خميرب)شقيق  سامي  ونائبه  رعد  اسعد  روالن  برئاسة  الئحة  مري  بيت  يف 
النائب غسان خميرب( تضم عونيني ومقربني من »القوات« وممثلي عائالت، 
يف مواجهة الئحة برئاسة انطوان مارون رئيس البلدية احلالي وتضم نائبة 
الرئيس فاديا سرور ومرشحني عن االحرار والكتائب و«التيار الوطين« 

والقوميني السوريني ومقربني من »القوات«.
ويقال يف بيت مري ان التوافق مل يكن ممكننًا بسبب املمارسات والكثري من 
املالحظات واالنتقادات املتبادلة، وكان ال بد من اجراء االنتخابات لتصفية 

احلسابات.
التفاهمات  من  سلسلة  بعد  واضحا  شيء  ال  املنصورية  اىل  وبالنسبة 
واملفاوضات اليت مل تؤد اىل اي نتيجة على صعيد التفاهم. ويصر مجيع 
من  املزيد  لتفجر  منعًا  معلومات  عن  االفصاح  رفض  على  هنا  االطراف 

اخلالفات.  
وقد تكون عني سعادة االستثناء الوحيد يف خريطة التفاهمات العابرة لالحزاب 
والعائالت، إذ سقط االئتالف وتتجه االمور حنو مواجهة بني الئحتني االوىل لـ 

8 آذار برئاسة جوزف بو عون والثانية لـ 14 آذار برئاسة انطوان بو عون.
بعبدات حسم أمرها حنو الئحة توافقية برئاسة احملامي عماد لبكي، ونائب 
الرئيس نبيل سلهب مّساها »الالئحة البعبداتية«، ويقال إنها حتظى مبباركة 
كل القوى السياسية بدءًا من الرئيس اميل حلود، اىل النائب سليم سلهب 
والنائب السابق نسيب حلود مبباركة االحزاب مجيعًا. ويقول لبكي ان برنامج 
عمل الالئحة جاهز. لكن هذا االتفاق ال يلغي استمرار عدد من املرشحني يف 

ترشحهم منفردين او ضمن لوائح غري مكتملة.
بيار  السابق  البلدية  رئيس  برئاسة  الئحة  على  التفاهم  رسا  برمانا  ويف 
االشقر حتظى بدعم بعض العونيني والكتائب و«القوات« واالحرار واملر 
يف مواجهة الئحة تشمل عددًا من العونيني املعارضني للتفاهم على شخص 

بيار االشقر.

حتالفات حزبية وعائلية أسقطت االنقسام السياسي
ساحل املنت ووسطه »برج بابل« للعائالت واألحزاب
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مواقف مؤمنة للسيارات
Security Parking 

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

امليالد ورأس 
السنة...

Birthdays, Christenings, Holy Communion, Engagements, 
Pre Weddings, Weddings, Ladies Night Out, Wakes, 

Christmas & New Year

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

الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي 250 شخصًا
اسعار مهاودة وخدمة 

ممتازة
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

ميشيل  الفرنسية  العدل  وزيرة 
الن  لبنان  تعشق  ماري   - اليو 
هناك الكثري من املثل املشرتكة 
بينه وبني فرنسا. وكانت تطمح 
عام  لبريوت  زيارة  أول  منذ 
وزارة  تتوىل  كانت  عندما   1992
تقوم  ان  والرياضة  الشباب 
بأعمال ملموسة جتاه لبنان ميكنها 
أن تستمر. وأعربت عن سعادتها 
الشروع  بان  التامة  ملعرفتها 
اختذتها  اليت  اإلجراءات  يف 
أخريا  بها  قامت  اليت  واملشاريع 
كوزيرة للدفاع او وزيرة للداخلية 
البلدين،  بني  قائمة  زالت  ما 
مماثلة  نتائج  حتقق  على  وتعول 

يف جمال العدالة.
مع  لقائها  خالل  وستوضح 
احلريري  سعد  الوزراء  رئيس 
مالمح السياسة الفرنسية الثابتة 
املواقف  وستؤكد  لبنان،  جتاه 
عن  كالدفاع  الثابتة  الفرنسية 
استقالل لبنان وسيادته ودعمها 
بلبنان  اخلاصة  للمحكمة  الكامل 
املهمة  تؤدي  ان  عليها  اليت 
املنوطة بها، وهي معرفة احلقيقة 
واحملرضني  املركبني  وحماكمة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  على 
باريس  احلريري ورفاقه ورفض 
يف  تساهم  وهي  العقاب.  عدم 
عمل جلنة التحقيق ومتدها جبميع 
ستؤكد  أنها  كما  املساعدات. 
اللبنانيني  دعم  لقاءاتها  خالل 
والزيارة  بلدهم.  بناء  إعادة  يف 
فرنسيني  ملسؤولني  املتكررة 
توجهها  واضحة  رسالة  للبنان 
باريس إىل مجيع الذين يشككون 
الكامل  الفرنسي  االهتمام  يف 

مبستقبل لبنان.
لبريوت  اجلديدة  زيارتها  عشية 
اجلمعة )امس( اجرت »النهار« 
البريوتية حديثا مع الوزيرة اليو – 
ماري يف مكتبها يف وزارة العدل 

يف باريس
للبنان  عديدة  بزيارات  قمت   *
عنك  غريبة  ليست  االرز  وبالد 
واجتمعت بالعديد من الشخصيات 
جوالتك.  خالل  البارزة  اللبنانية 
فما هو الغرض من هذه الزيارة؟ 

وما هي اهم احملطات؟
- خالل مهماتي الوزارية السابقة 
يف وزارة الدفاع او يف الداخلية 
الزيارات  من  بالعديد  قمت 
ان  دائما  اعتربت  لقد  للبنان. 
عالقات قوية ومميزة تربط لبنان 
تطويرها  اىل  وسعيت  بفرنسا 
وتعزيزها عمليا، واطمح اآلن إىل 
يف  اخلطى  هذه  على  االستمرار 
وأتيحت  متنيت،  العدالة.  جمال 
عدة  مرات  للبحث  الفرص  لي 
اللبناني  العدل  وزير  نظريي  مع 
تعاون  إقامة  يف  جنار  إبرهيم 
القانوني  اجملالني  يف  فعال 
مجيع  وسأعمق  والقضائي. 
حمادثاتي  خالل  املواضيع  هذه 
سعد  الوزراء  رئيس  ومع  معه 
أمام  احلريري. وسألقي حماضرة 
يف  القانون  جمال  يف  العاملني 
معهم  للبحث  احملامي«  »بيت 
او  القاري  املدني  القانون  يف 
مقتنعة  وأنا  املدني،  الروماني 
متاما بأنه ميكنه ان حيقق الكثري 
احلادي  القرن  حتديات  ملواجهة 

والعشرين.
اللبناني  القضاء  اصيب   *
عقب  شديد  بأذى  والعدالة 

 بدأ زيارة لبريوت حملادثات قضائية وإلقاء حماضرة
   اليو - ماري: نسعى إىل تعاون فعّال ومن الضروري أن تؤّدي احملكمة اخلاصة رسالتها

السابق  الوزراء  رئيس  اغتيال 
رفيق احلريري ورفاقه. وأشارت 
قدرة  عدم  اىل  االتهام  أصابع 
هذه العدالة على مالحقة القتلة، 
احملكمة  اىل  دورها  واسند 
فما  للبنان.  اخلاصة  الدولية 
هو الدور احملدد الذي ميكن ان 
تقوم به وزارة العدل الفرنسية 
اللبنانية  العدل  وزارة  ملساعدة 

لتحسني صورتها؟
- ال يسعين هنا توجيه أي حكم 
اللبنانية،  العدل  وزارة  على 
يف  العالقات  ان  حال  أي  على 
بني  اجلنائي  التعاون  مسائل 
لبنان وفرنسا ممتازة، وتفعيلها 
إىل  أدى  األخرية  السنوات  خالل 
سيما  وال  للغاية،  اجيابية  نتائج 
القصر.  اختالس  حاالت  يف 
بني  الكامل  التعاون  ولتحقيق 
املساعدات  اتفاق  ان  البلدين 
اجلنائية  املسائل  يف  املتبادلة 
الوزير جنار  الذي مت توقيعه مع 
خالل زيارته األخرية لباريس يف 
21 كانون الثاني املاضي جيسد 

هذا التعاون املثالي.
بلبنان  اخلاصة  احملكمة  بدأت   *
هل  عام.  من  اكثر  منذ  أعماهلا 
حتقيق  سيتم  انه  تعتقدون 
الذين  سُيعرف  وهل  العدالة؟ 
واحملرضون  االغتيال  هذا  نفذوا 
يعتقد  حني  يف  حملاكمتهم، 
الدولية  احملكمة  ان  البعض 

مسيسة؟
- ان جلنة التحقيق الدولية من اجل 
لبنان ساهمت يف إنشاء احملكمة 
فرنسا  وتعد  بلبنان.  اخلاصة 
واحدة من املساهمني الرئيسيني 
حتديد  مكلفة  وهي  ماليا، 
ومالحقتهم.  واحملرضني  القتلة 
مع  تام  بشكل  تتعاون  وباريس 
الدولية.  اجلنائية  احملكمة  هذه 
وضعت  اخلصوص  وجه  وعلى 
الوسائل  مجيع  التنفيذ  قيد 
لضمان تنفيذ طلبات املساعدات 
خالل  تسلمتها  اليت  املتبادلة 
وقت.  بأسرع  املاضي  العام 
ومن الضروري ان تؤدي احملكمة 
املنوطة  الرسالة  بلبنان  اخلاصة 
بها نظرا اىل خطورة الوقائع اليت 

ستنظر فيها.
احلريري  الرئيس  زيارة  خالل   -
توقيع  مت  لفرنسا  األخرية 
البلدين  بني  عدة  بروتوكوالت 
ومنها بروتوكول متعلق بالعدل. 
الفرنسية  العدل  وزيرة  فهل 
راضية عن العالقات بني االدارتني 
هي  وما  والفرنسية؟  اللبنانية 
مع  ستتبادلونها  اليت  املواضيع 

نظريك الوزير جنار؟
- ان اتفاق التعاون القضائي يف 
وقعناه  الذي  اجلنائية  املسائل 
العالقات  رسخ  جنار  الوزير  مع 
ولكنين  البلدين،  بني  املمتازة 
اطمح اىل الذهاب ابعد من ذلك. 
وآمل ان ترسي زيارتي لبريوت 
التعاون.  من  ملزيد  األسس 
إنشاء  حماوري  على  وسأقرتح 
والتوفيق  ملقارنة  عمل  جمموعة 
مفاوضات  وإطالق  احلقوق،  بني 
وتبادل  التدريب  اتفاق  حول 
ومركز  ـ  مكتبة  وإنشاء  القضاة 
مدينة  داخل  قانوني  إعالمي 

العدل اليت ستنشأ يف بريوت.
* هناك مشاكل نامجة عن تبعات 
الزواج املزدوج يف العامل ومنها 

بني لبناني وفرنسية او فرنسية 
حبضانة  يتعلق  ما  يف  ولبناني 
ستثريين  فهل  القاصرين. 

املوضوع مع الوزير جنار؟
وسنبحث  املوضوع  سنتداول   -
اليت  احملتملة  الصعوبات  يف 
اجملال  يف  موجودة  تكون  قد 
القضائي والقانوني بني مواطين 
البلدين وتبعات الزواج الفرنسي 
األمر  يتعلق  عندما  اللبناني   -
نثري  وسوف  األطفال.  حبضانة 
الي  بالنسبة  جدا  مهمة  مواضيع 
هي املتعلقة بالتفاهم على قواعد 
حول  ورمبا  بلدينا،  بني  القانون 
الذي  القانوني  النموذج  موضوع 
ثالثة  هناك  اليوم  إتباعه،  جيب 
مناذج رئيسية اليت هي االنكلو - 

سكسوني والقاري واإلسالمي.
قضايا  أيضا  نتناول  وسوف 
التعاون القضائي من اجل تعزيز 
ولبنان.  فرنسا  بني  العالقات 
االتصاالت  من  كثري  وهناك 
يف  اما  مشرتك.  تفاهم  ونقاط 
فهي  احلضانة  مبسألة  يتعلق  ما 
مع  حتدثت  وقد  للغاية  حساسة 
لباريس،  زيارته  خالل  نظريي 
خالل  من  قدما  باملضي  وأمل 
ميكن  ما  أكثر  جتنب  فكرة 
مصلحة  يف  والنظر  املواجهة 
الطفل. كما ان املهم هو جتنب 
األولياء  او  األهل  بني  العداء 
وتطوير الوساطة والتوافق ضمن 
اطار قانوني عندما ال ميكننا جتنب 

التقاضي.
* كنت من بني أول وزراء الدفاع 
الذين دانوا االنتهاكات املتكررة 
من  اللبناني  اجلوي  للمجال 
الطريان اإلسرائيلي. فما موقفك 
من عدم االمتثال للقرار الدولي 
األمن  عن جملس  الصادر   1701
الذي  الدعم  إطار  الدولي؟ ويف 
السلطات  مرات عدة  عنه  أعربت 
نظرتك  هي  ما  للبنان  الفرنسية 
هل  اللبناني؟  اجليش  ملساعدة 
خالل  املوضوع  هذا  ستتناولني 
وزير  السابق  نظريك  لقائك 

الدفاع الياس املر؟
دائما  تدين  فرنسا  كانت   -
القرار  انتهاكات  مجيع  بشدة 
اجلوية  الطلعات  ومنها   ،1701
األراضي  فوق  اإلسرائيلية 
األسلحة  وإمدادات  اللبنانية، 

لـ«حزب اهلل«.
وزارة  يف  وجودك  خالل   *
الداخلية لقد ساهمت يف مساعدة 
املدني،  األمن  جمال  يف  لبنان 
املواضيع  هذه  ستتابعني  فهل 
زياد  الداخلية  وزير  لقائك  خالل 

بارود؟
عزيز  موضوع  املدني  األمن   -
اجلانب  اىل  وبالنظر  قليب،  على 
للمسائل  للغاية  اإلنساني 
الوزير  مع  أقمت  لقد  املطروحة، 
وثقة  ممتازة  عمل  عالقة  بارود 
ملموسة  نتائج  بتحقيق  مسحتا 

وفعالة أرحب بها.
زيارات  عن  احلديث  ميكننا   *
فرنسيني  ملسؤولني  متكررة 
للبنان. فهل ميكننا تفسري ذلك 
التارخيية  الصداقة  اىل  بالعودة 
كرسالة  ام  البلدين،  تربط  اليت 
واستقالله  لبنان  سيادة  لدعم 

وسالمة أراضيه؟
والوطيدة  القدمية  الصداقة   -
اليت تربط بني بلدينا مل تتزعزع. 

اىل  دائما  فرنسا  كانت  لقد 
ويف  السراء  يف  لبنان  جانب 
أوقات الشدة. حلسن احلظ اليوم 
العوامل االجيابية سائدة. ولبنان 
الوزراء  رئيس  أعلن  كما  يعلم 
خالل  فييون  فرنسوا  الفرنسي 
احلريري  الرئيس سعد  استقباله 
انه  املاضي  الثاني  كانون  يف 
فرنسا  دعم  على  االعتماد  ميكنه 
وسيادته  استقالله  الحرتام 
واستقراره،  أراضيه  وسالمة 
السلطات  مع  تام  وباتفاق 
اللبنانية ان فرنسا تركز تعاونها 
اللبنانية  احلاجات  تلبية  على 
حتديث  للبنان:  إحلاحا  األكثر 
وتعزيز  الدولة  وإصالح  اإلدارة 

املؤسسات.
تودين  اليت  الرسالة  هي  ما   *
توجيهها اىل مجيع اللبنانيني قبل 

توجهك اىل بريوت؟
- رسالة من الصداقة والثقة. لقد 
ومستجيبة  حساسة  دائما  كنت 
وللبنانيني.  لبنان  يف  للوضع 
وترتك لدي شجاعتهم وكرامتهم 
يف مواجهة التجارب أثرا عميقا. 
وأنا معجبة بقدرتهم على الوحدة 
واملضي قدما وإعادة بناء وطنهم 

اجلميل.
اليو  الوزيرة  زيارة  تستمر   *
وفق  يومني  لبريوت  ماري   –

الربنامج اآلتي:
- اجلمعة الساعة الثانية بعد الظهر 
املرافق  والوفد  الوزيرة  وصول 
اىل مطار رفيق احلريري الدولي – 
بريوت، على ان يستقبلها الوزير 

جنار يف املطار.
- الرابعة بعد الظهر: جتتمع بوزير 
الوزارة،  يف  مكتبه  يف  العدل 
صحافيا  مؤمترا  يعقدا  ان  على 

عند انتهاء االجتماع.
يقام  مساء:  والنصف  الثامنة   -
شرف  على  عشاء  السرايا  يف 
يشارك  الفرنسية  العدل  وزيرة 
فيه عدد من الشخصيات اللبنانية 

البارزة.
الساعة  نيسان:   24 السبت   -
الظهر:  قبل  والنصف  العاشرة 
ماري يف »بيت   – اليو  حتاضر 
عن  بريوت  يف  احملامي« 
للقرن  القانونية  »التحديات 
احلادي والعشرين«، بدعوة من 
وزير العدل ونقيبة احملامني يف 

بريوت امل حداد.

قاسم: أي محاقة اسرائيلية ضد ايران ميكن أن تشعل املنطقة
رأى نائب االمني العام لـ«حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم ان أي 
»حرب ميكن ان تقدم عليها اسرائيل ضد ايران ستشعل املنطقة 

بأسرها«.
وأعلن يف مقابلة أجرتها معه »وكالة اجلمهورية االسالمية لألنباء« 
)ارنا( االيرانية ان »أي محاقة اسرائيلية ضد ايران ميكن ان تشعل 
ليس  ولكن  حمصورة،  تبقى  وال  عادية  ليست  فاملسألة  املنطقة 
لدي تصور نهائي لوضع املنطقة فهذا االمر مربوط بشكل االعتداء 

وتوقيته ومساحته«.
واستبعد حربا اسرائيلية جديدة على لبنان او سوريا، وقال »لو 
كانت اسرائيل جاهزة وقادرة وتعتقد بأنها ميكن ان تربح حربا يف 
لبنان لشنتها اليوم قبل الغد لكن الن هناك تعقيدات ميدانية هلا 
عالقة بقدرة الردع لدى »حزب اهلل« وتعقيدات سياسية هلا بتورط 
اسرائيل يف اعمال داخل فلسطني سواء بالسيطرة على أماكن يف 
القدس أو يف التضييق على أهل الضفة او يف عدم وجود حمادثات 
مع الفلسطينيني او يف اخلالف االسرائيلي االمريكي كل هذه االمور 
امليدانية والعسكرية والسياسية ترينا ان احتمال احلرب يف املدى 

املنظور مستبعد«.
وأكد يف الوقت نفسه ان »حزب اهلل« يتعامل مع اخلطر الصهيوني 
احتمال  دائمة ألي  بصورة  جهوزيته  يبين  وهو  قائم  خطر  أنه  على 

.»)...(
ورأى ان اتهامات بعض اللبنانيني لـ«حزب اهلل« بأنه حزب ايراني 
حوله  واتهامات  شكوك  واثارة  عنه  الناس  البعاد  »حماولة  هي 
الرباكنا، لكن هذه الشكوك واالتهامات لن تؤثر فالناس كلها تؤيد 
الصادق وهذا  والعمل  واالستقامة  املقاومة  »حزب اهلل« وحزب 
ميحو كل االدعاءات«. وختم »ان احلزب هو حزب لبناني افراده 
لبنانيون وقيادته لبنانية وجهاده حصل على أرض لبنانية، وحتريره 

للبنان، وكل هذه العناوين هي عناوين لبنانية«.



صفحة 8    

العرب والعالم

Page 8 2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

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

                تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، وأشياء أخرى كثرية

 توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحًا حتى 8 
لياًل

يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

مقابل مركز الربيد

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

(BLACKMORES)

استبدلوا ماكينات قياس السكر يف الدم  
القدمية بأخرى حديثة

وادفعوا 10 دوالرات فقط

 أعلن وزير األسرى عيسى قراقع، 
أن التقرير الطيب القضائي لتشريح 
جثمان الشهيد رائد أبو محاد، أكد 
أن سبب االستشهاد هو إصابته 

برضة مباشرة يف أسفل ظهره.
صحايف  مؤمتر  يف  قراقع،  ومحل 
إياد  الشهيد،  شقيق  مع  عقده 
اهلل  رام  مدينة  يف  الرائد،  أبو 
امس االول، احلكومة اإلسرائيلية 
كما  اجلرمية،  هذه  عن  املسؤولية 
املسؤولية  السجون  مصلحة  محل 
استشهاد  عن  والكاملة  املباشرة 
احد  يف  اجلاري  الشهر  األسري 

سجون االحتالل.
وأكد أن السلطة ستقوم بالطلب 
السبع  بئر  الصلح يف  من حمكمة 
محاد.  باستشهاد  التحقيق 
التقرير  »سنرسل  مضيفًا: 
وكافة  الدولية،  اجلهات  إىل 
ملساعدتنا  احلقوقية  املؤسسات 
الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  يف 
ملقاضاة املسؤولني اإلسرائيليني 
إىل  الفتا  اجلرمية«،  هذه  عن 
قيام وزارته بإعداد ملف كامل يف 
اجلرائم  ويف  املعتقلني،  موضوع 
االحتالل،  اليت وقعت يف سجون 
دولية  حملاكم  تقدميها  أجل  من 

حملاسبة سلطات االحتالل عليها.
وعرب قراقع عن إصرار وزارته على 
اإلسرائيلي ملعرفة  التقرير  تسلم 
سبب الوفاة، خاصة وأن إسرائيل 
مل تعرتف أبدا يف مسؤوليتها عن 

أية حالة استشهاد سابقة.
وعرض قراقع نتائج التقرير الطيب 

قوات االحتالل تعتقل 24 فلسطينياً يف الضفة وترتاجع عن إبعاد غزاوي من يافا

حتقيقات تؤكد أن األسري أبو محاد استشهد إلصابته برضة أسفل ظهره
لتشريح اجلثمان، والذي جاء بناء 
على طلب وزارة األسرى ومبوافقة 
مطالبة  حيث متت  الشهيد،  عائلة 
السبع  بئر  يف  الصلح  حمكمة 

بتشرحيه.
جثمان  عملية تشريح  وشارك يف 
الشهيد مدير معهد الطب العدلي 
إىل طاقم  إضافة  أبو ديس،  يف 

من األطباء اإلسرائيليني.
يف  جاءت  اليت  النتائج  ومن 
ذات  كانت  اجلثة  أن  التقرير، 
احلياة،  أثناء  جيدة  غذائية  بنية 
تربيط  عالمات  وجود  عدم  وتبني 
والسفلية،  العلوية  األطراف  على 
إنعاش  عملية  إلجراء  آثار  وهناك 
مستوى  على  الصدر  منطقة  يف 
القلب، وهي حماولة إلنعاشه بعد 

وفاته.
اجلثة  أن  التقرير  يف  جاء  كما 
عنف  آثار  أو  إصابات  من  خالية 
على  املوجودة  الرضة  باستثناء 
الفقري  العمود  أسفل  مستوى 
وهي إصابة قاتلة بسبب موقعها، 
كون اإلصابة على العمود الفقري 
مباشرة، وهذه ناجتة على األغلب 
من عملية »الرفس« أي الضرب 

بقوة بكعب القدم.
هذه  مثل  إن  التقرير  ويؤكد 
اإلصابات، ميكن أن حتدث وفيات 
لضربة  التعرض  نتيجة  فجائية، 
الفقري،  العمود  على  مباشرة 
وتعترب  الشوكي،  النخاع  وتصيب 
مثل هذه اإلصابات هي إصابات 

مباشرة ناجتة عن تعذيب مباشر.

وأكد التقرير أن الصفة التشرحيية 
جلميع األعضاء مل تظهر أية عالمات 
أو  بالعني اجملردة  مرضية ظاهرة 

أية إصابات.
مل  عمر  عن  تويف  والشهيد محاد 
عمل  قد  وكان  عاما،   31 يناهز 
بطولة  ومثل  كارتيه،  مدرب 
فلسطني يف قربص، وحصل على 

املركز الثاني يف البطولة.
قوات  اعتقلت  االعتداءات،  يف 
االول  أمس  اإلسرائيلي  االحتالل 
24 فلسطينيا يف خمتلف حمافظات 
مصادر  وذكرت  الغربية.  الضفة 
اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  أمنية 
جنني  مدينة  من  مواطنني  ثالثة 
ودير  الشهداء  مثلث  وقرييت 
جتمعات  مخسة  وداهمت  غزالة، 
مثلث  قرية  ويف  أخرى.  سكانية 
اعتقل  جنني،  جنوب  الشهداء 
مداهمة  بعد  مواطنا  االحتالل 
إطالق  وسط  ذويه  ومنزل  منزله 
والعبث  بداخلهما  الصوت  قنابل 
إىل  السكان  وإخراج  مبحتوياتهما 
العراء. ويف قرية دير غزالة شرق 
جنني، اعتقل مواطنا، بعد أن عبث 
كما  ذويه.  مبنزل  االحتالل  جيش 
جيش  من  كبرية  قوات  داهمت 
االحتالل بلدة قباطية، وسط إطالق 
الصوت،  وقنابل  النارية  األعرية 
وسريت آلياتها يف أزقة وشوارع 
استفزازية.  خطوات  يف  البلدة 
ويف حمافظة قلقيلية فقد اعتقلت 
من  فتية  ستة  االحتالل  قوات 
وأوضحت  باحملافظة.  عزون  بلدة 

االحتالل  جنود  أن  حملية  مصادر 
املاضية،  قبل  الليلة  داهموا، 
البلدة املذكورة واقتحموا عشرات 
مل  فتية  ستة  واعتقلوا  املنازل 
عشر  السابعة  أعمارهم  تتجاوز 
عاما، ومل تعرف هويتهم بعد، كما 

مل تعرف هوية باقي املعتقلني.
تراجعت  ذلك،  غضون  يف 
مساء  اإلسرائيلية،  السلطات 
إبعاد فلسطيين  أمس عن قرارها 
يافا.  مدينة  يف  يقيم  غزة  من 
»واعد«  مجعية  مدير  وقال 
إعادة  انه »مت  كرش  أبو  صابر 
املواطن صابر البياري )36 عاما( 
من مواليد غزة ومتزوج من عربية 
حتمل اجلنسية اإلسرائيلية ويقيم 
يف يافا منذ 15 عامًا بعد وصوله 
إثر  )ايريز(  حانون  بيت  معرب  إىل 

تدخل حماميته«.
وكانت السلطة الفلسطينية أكدت 
بأنها تواصل حتضرياتها من اجل 
الدولي  االمن  جمللس  التوجه 
القرار  يلغي  قرار  الستصدار 
االسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ 
االسبوع املاضي والقاضي برتحيل 
الضفة  من  الفلسطينيني  آالف 
متسللون،  انهم  حبجة  الغربية 

ومعظمهم من اهالي قطاع غزة.
األسري  قرر  ذاته،  السياق  ويف 
مغادرة  عدم  صباح  امحد  املبعد 
قطاع  بشمال  حانون  بيت  معرب 
إىل  هناك  خيمة  يف  والبقاء  غزة 
إىل  بالعودة  له  السماح  يتم  أن 
سلطات  وكانت  احملتلة.  الضفة 

قد أبعدته مساء اول من امس من 
قطاع  إىل  طولكرم  مدينة  سكان 
يف  أعوام   10 قضائه  بعد  غزة 

سجون االحتالل.
ويعد قرار إبعاد األسري صباح هو 
أول تطبيق فعلي تقوم به قوات 
االحتالل ضد مواطين الضفة اليت 
إىل  منهم  اآلالف  بإبعاد  هددت 
قطاع غزة. واألسري صباح متزوج 

و له ابن واحد
احلربية  الزوارق  استأنفت  امينًا، 
ملراكب  قصفها  اإلسرائيلية، 
مدينة  سواحل  قبالة  الصيادين 
بأن  حملية  مصادر  وأفادت  غزة. 
زوارق االحتالل اليت جتوب عرض 
البحر فتحت ليلة االربعاء ـ اخلميس 
الصيادين  مراكب  صوب  النار 
السودانية  منطقيت  شاطئ  قبالة 
مشال  الشمالي  الشاطئ  وخميم 
الصيادين  أجرب  ما  املدينة،  غرب 
على مغادرة البحر والرتاجع باجتاه 
حياتهم.  على  خشية  الشاطئ 
الزوارق  أن  املصادر  وأضافت 
بإضاءة  قامت  اإلسرائيلية 
جتاه  العالية  الضوئية  الكشافات 

الشاطئ، ويف مجيع االجتاهات.
بعد  جبروح،  أصيب  صياد  وكان 
فتحت  عندما  امس،  اول  ظهر 
حبرية االحتالل النار صوب قوارب 
حمافظة  سواحل  قبالة  الصيادين 

رفح جنوب القطاع.
نائب وزير الدفاع االسرائيلي متان 
فلنائي قال امس، إن اسرائيل لن 
على  التسهيالت  من  املزيد  تقدم 
حركة املعابر التجارية اليت تربطها 
استمرت محاس  غزة طاملا  بقطاع 
يف اختطاف اجلندي االسري جلعاد 

شليط.
تفقدية  جولة  اثناء  فلنائي  وقال 

سامل  ابو  كرم  معرب  يف  بها  قام 
بنقل  تسمح  اسرائيل  »ان 
القطاع باستمرار«،  البضائع اىل 
مستبعدا نشوء أزمة انسانية، وأكد 
ان احلفاظ على اهلدوء يف املنطقة 
يصب يف مصلحة محاس بالدرجة 
االوىل، مضيفا ان اسرائيل سرتد 
هجومية  حماوالت  على  بصرامة 
تستهدف إسرائيليني، كما فعلت 

يف السابق.
االحتالل  جليش  جرافة  وتوغلت 
امس  ظهر  عسكرية،  آليات  وعدة 
االول، يف منطقة خزاعة شرق خان 
وأكد  غزة.  قطاع  جنوب  يونس 
شهود أن قوة عسكرية إسرائيلية 
انطلقت من السياج احلدودي إىل 
جتريف  اىل  وعمدت  غزة،  قطاع 
أراضي زراعية تعود لعائلة قديح.
يسيطر  احملتلة،  القدس  يف 
سلوان  بلدة  على  العام  التوتر 
املبارك،  األقصى  املسجد  جنوب 
وأحيائها، خصوصا بعد أن شهدت 
ليلة طويلة من املواجهات العنيفة 
االحتالل  وقوات  املواطنني  بني 

االسرائيلي.
فإن  عيان،  شهود  ووفق 
قبل  الليلة  اندلعت  املواجهات 
استفزازية  حركات  بعد  املاضية 
اجلماعات  عناصر  من  لعدد 
اليهودية املتطرفة اليت تقيم يف 
بؤر استيطانية يف سلوان لشّبان 
هذه  على  ردوا  والذين  املنطقة، 
مركبات  برشق  االستفزازات 
باحلجارة  اليهود  املتطرفني 
الوقت  يف  الفارغة،  والزجاجات 
معززة  قوة  فيه  حضرت  الذي 
من شرطة وحرس حدود االحتالل 
املتطرفني  جانب  إىل  وشاركت 

يف هذه املواجهات.
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 Interior Fix out Specialist
Gem Carpentry& Joinery

9637 8102 M@0410 400 123

مأكوالت غربية وشرقية 
اشهر االطباق البحرية 

جلسة "عا املي" رومنطقية 

La promenade

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

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

W: lapromenade.com.au

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب بإدارة جان شاهني
البحرية يف سائر احناء سيدني 

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

معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

دشن صاحب السمو امللكي األمري 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  سلطان 
إدارة  جملس  ورئيس  مؤسس 
أمس  السعودي  الطريان  نادي 
الطريان  ملتقى  فعاليات  االول 
حبضور   ،2010 األول  السعودي 
صاحب السمو امللكي األمري تركي 
الفيصل، وصاحب السمو امللكي 
األمري بندر بن خالد الفيصل عضو 
والعضو  النادي  إدارة  جملس 

املنتدب.
يومني  مدى  على  املنتدى  ويقام 
يف مقر نادي الطريان السعودي 
أعلن  الوطين، كما  الثمامة  مبنتزه 
إنشاء  أعمال  يف  البدء  مسوه 
اليت  السعودي  الطريان  أكادميية 
كان صاحب السمو امللكي األمري 
منطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  سلمان 
أساسها  حجر  وضع  قد  الرياض 
يف أبريل عام 2006م، كما رأس 
التأسيسية  اجلمعية  اجتماع  مسوه 

لنادي الطريان السعودي.
الذكر  من  بآيات  احلفل  وبدأ 
العام  املدير  ألقى  ثم  احلكيم، 
التنفيذي لنادي الطريان السعودي 
عبداهلل بن منصور اجلعويين كلمة 
الطريان  أن  إىل  فيها  أشار 
ورياضية  علمية  مفاهيم  يعكس 
صاحب  أن  مضيفا  واقتصادية، 
بن  سلطان  األمري  امللكي  السمو 
نقلة  أحدث  عبدالعزيز  بن  سلمان 
من  املفاهيم  هذه  يف  تطويرية 
الطريان  نادي  تأسيسه  خالل 
تأسيس  أن  مفيدًا  السعودي، 
هذا الصرح أمثر عن موافقة جملس 
إدارة النادي املبدئية على إنشاء 
العام،  للطريان  مدارس  ثالث 
وثالثة  الرياض،  منها يف  اثنتان 

يف منطقة القصيم.
وتابع أن النادي أصدر مؤخرًا نظام 
اململكة  يف  الشراعي  الطريان 
وأشرف  السعودية،  العربية 
للطريان  مدرستني  تأسيس  على 
وجدة  الرياض  يف  الشراعي 
إنشاء  قريبا  اهلل  حبول  وسيتم 
مناطق خمتلفة  مثيلة يف  مدارس 
مواقع  وختصيص  اململكة  من 
إضافية ملمارسة تلك الرياضات.

التنفيذي  العام  املدير  وأعلن 
السعودي صدور  الطريان  لنادي 
مزاولة  على  السامية  املوافقة 
التحكم عن  نشاط مناذج طائرات 
ُبعد، مفيدًا أن العمل جيري حاليًا 
اإلجراءات  كافة  إنهاء  سبيل  يف 
النظامية مع اجلهات املعنية لوضع 
وبيع  التجاري  االسترياد  آلية 
ُبعد  التحكم عن  لطائرات  التجزئة 

وملحقاتها يف اململكة.
امللكي  السمو  صاحب  ألقى  ثم 

األمري سلطان بن سلمان يطلق فعاليات ملتقى الطريان السعودي
حلف  لدول  اخلارجية  وزراء  بدأ 
االول  أمس  االطلسي  مشال 
تالني  االستونية  العاصمة  يف 
البحث يف  االقرتاحات املطروحة 
واصالح  احللف  هذا  لتحديث 

هيكلياته املدنية والعسكرية. 
وقال مسؤول امريكي للصحافيني 
لدى وصوله اىل تالني مع وزيرة 
ان  كلينتون  هيالري  اخلارجية 
الواليات املتحدة "تريد حلفا اكثر 

فاعلية وسرعة يف الرد". 
هذه الرغبة تشاركها فيها ايضا 
مثل  اخرى  كربى  ممولة  دول 
تريدان  اللتني  وبريطانيا  فرنسا 
الذي  احللف  هيكليات  من  احلد 
املختلفة  اللجان  من  يعاني ختمة 
احلرب  خالل  تشكلت  اليت  النوع 
الباردة، استنادا اىل ديبلوماسي 

اوروبي. 
للحلف  العام  االمني  واقرتح 
اندرس فوغ رامسوسن يف تالني 
اكثر  مشرتك"  "متويل  نظام 
طموحا. لكنه أقر بأن الدول اليت 
تدفع بالفعل الكثري على دفاعها 
اخلاص ال تريد دفع املزيد، مشريا 
اىل ان مسألة قوة الردع النووي 
للصواريخ  املضاد  والدفاع 

ستناقش على عشاء عمل. 
لتحديث  املناقشة  هذه  وتأتي 
حلف مشال االطلسي على خلفية 
توقيع معاهدة "ستارت 2" خلفض 
االسرتاتيجيتني  الرتسانتني 
وقبل  وروسيا  املتحدة  للواليات 
يف  النظر  اعادة  مؤمتر  من  ايام 
النووي  االنتشار  منع  معاهدة 
ايار  من  االول  عقده يف  املقرر 

يف نيويورك. 
طالبت  مشرتك  حترك  ويف 
مخس دول هي: املانيا وبلجيكا 
وهولندا،  ونروج  واللوكسمبور 
يف  النووية  القضية  تدرج  بأن 
جدول اعمال االجتماع من غري ان 
القنابل  رغبتها يف سحب  ختفي 
تزال  ال  اليت  االمريكية  الذرية 

خمزنة يف اوروبا. 
تفضل  املتحدة  الواليات  ان  اال 
على  موسكو  مع  اوال  التفاوض 
االسلحة  من  للعديد  مواز  سحب 
ان  قبل  الروسية  التكتيكية 

وزراء اخلارجية للحلف يبحثون يف تالني
يف مستقبل األسلحة النووية يف أوروبا 

تسحب منفردة 240 قنبلة ميكن 
القاؤها من الطائرات مودعة يف 
وبلجيكا  املانيا  هي  دول  مخس 

وهولندا وايطاليا وتركيا. 
البولوني  اخلارجية  وزير  وكان 
دافع  سيكورسكي  رادوسالف 
نشر  مقال  فكرة مماثلة يف  عن 

قبل بضعة اشهر. 
أن  العام  االعتقاد  رغم  وعلى 
الزمن  جتاوزها  قد  القنابل  هذه 
انتهاء  على  سنة   20 مرور  بعد 
ديبلوماسيا  فان  الباردة،  احلرب 
من  "الكثري  ان  الحظ  اوروبيا 
والوسطى  الشرقية  اوروبا  دول 
النها  بها"  التمسك  شديدة 
ذرية  مظلة  اليها  بالنسبة  تعترب 
انقرة  ان  اىل  واشار  امريكية. 
خلروجها  متحمسة  ايضا  ليست 

من أراضيها. 
اخلارجية  وزير  قال  تالني  ويف 
فسرتفيلله،  غيدو  االملاني 
القنابل  املتحمس املعلن لسحب 
والذي أفاد مع ذلك قبل االجتماع 
الوزاري انه ينتظر الضوء االخضر 
لدفع  الوقت  حان  "لقد  للحلف: 
ذلك  يف  مبا  السالح  نزع  عملية 

النووي". 
على ان قوة الردع النووي ليست 
يف ذاتها موضع اعادة نظر. وقال 
رامسوسن يف تصريح للتلفزيون 
عامل  درسنا  "اذا  االستوني: 
اليوم لن جند بديال من االسلحة 
حللف  الردع  قوة  يف  النووية 

مشال االطلسي". 
وبالنسبة اىل املشروع االمريكي 
يف  للصواريخ  املضاد  للدفاع 
اوروبا، وعلى رغم اعادة توجيهه 
الصواريخ  على  مركزا  ليكون 
فان  املدى،  املتوسطة  االيرانية 
اليه  االنضمام  قبل  يريد  احللف 
التحقق من جدواه تقنيا وماليا، 
املوازنات  من  الكثري  خفض  مع 
دراسة  وكذلك  العسكرية، 

اجراءات تنفيذه. 
كما سيبحث يف الوزراء التحديات 
احللف  يواجهها  اليت  اجلديدة 
البالسيت،  االنتشار  )القرصنة، 
الرد  وسبل  االلكرتونية(  احلرب 

عليها. 

بن  سلمان  بن  سلطان  األمري 
عبدالعزيز اعترب فيها أن هذا اليوم 
أول  مستذكرًا  اجلميع،  على  عزيز 
لقاء لتأسيس نادي الطريان الذي 
انتظرناه  حلمًا  كان  »إنه  قال: 
يعد  اليوم  أن  مضيفًا  طوياًل«، 
كما  النادي  أعضاء  للقاء  فرصة 
طريان  فعالية  تنظيم  يشهد 

حبضور األسر واألفراد.
»إن  قائاًل:  مسوه  واستطرد 
الثمامة  متنزه  يف  النادي  موقع 
تأسس  حيث  مجيعًا  علينا  عزيز 
اهلل،  رمحه  خالد  امللك  عهد  يف 
لتطوير  العليا  اهليئة  تعمل  فيما 
الرياض بالتعاون مع اهليئة العامة 
جزء  تطوير  على  واآلثار  للسياحة 
تبلغ  الذي  الثمامة  مشروع  من 
مربع  مرت  مليون   40 مساحته 
والذي يعترب منتجعًا ترفيهيًا ملدينة 
الرياض، لذلك فإن نادي الطريان 
ينشأ  الذي  األول  يعد  السعودي 
يف هذا املوقع بعدما وافقت هيئة 
تطوير الرياض على توسعة موقعه 
إىل 800 ألف مرت مربع ليبدأ اليوم 
نشهد  كما  احلقيقة،  انطالقته 
الطريان  أكادميية  تأسيس  اليوم 
نوعها  من  أكادميية  أول  وهي 
الشكل  بهذا  العربي  العامل  يف 
املكثف والكبري بشراكة بني نادي 
الطريان السعودي وشركة سافا، 
وأيضًا انطالق مدرسة طريان تتبع 
للوعالن للطريان، وتأسيس بعض 
يف  بالطريان  املتصلة  املشاريع 

هذا املوقع.
بن  سلطان  األمري  مسو  وأثنى 
سلمان على نشاطات الطريان يف 
كأجنحة  املختلفة  اململكة  مناطق 
رابغ يف جدة، ونشاطات الطريان 
يف اجلوف والغاط وحائل وخمتلف 

مناطق اململكة.
وأفصح عن أنه قدم اقرتاحًا سيتم 
بإنشاء  املختصة  للجهات  رفعه 
السعودي(  الطريان  )مجعية 
املظلة  ستكون  »إنها  وقال: 
الطريان  ومدارس  أندية  لكافة 
العربية  اململكة  يف  املدني 
واخلاضعة  املرخصة  السعودية 
للطريان  العامة  اهليئة  إلشراف 
مدة  أن  مسوه  وبني  املدني«، 
الطريان  نادي  إدارة  جملس 
السعودي احلالي تنتهي بعد شهر 
وسنرفع لسمو ولي العهد األمني 
بتمديد املدة إىل سنة على أن يتم 
األعضاء  عضوية  استكمال  خالهلا 
اجلدد وإنهاء متطلبات عقد مجعية 
عمومية عامة لألعضاء كافة، حيث 
عامة جمللس  انتخابات  إجراء  يتم 
متمنيًا  اللجان،  ورؤساء  اإلدارة 
أن يتم هذا قبل نهاية هذا العام 

امليالدي 2010م.
بن  سلطان  األمري  مسو  ورفع 
خالص  عبدالعزيز  بن  سلمان 
احلرمني  خلادم  والتقدير  الشكر 
عهد  ولي  ومسو  الشريفني، 
الثاني  النائب  ومسو  األمني، 
لقيته  الذي  الكبري  الدعم  على 
فكرة إنشاء النادي منهم حفظهم 
اهلل مجيعا، كما نوه مسوه جبهود 
اهليئة العامة للطريان املدني اليت 
كان هلا دور بارز وفاعل يف ظهور 

النادي، وكذا القوات اجلوية.
النادي  لرعاة  الشكر  وكذلك 
الشركات  من  وامللتقى 
محاسا  أبدت  اليت  واملؤسسات 
النادي  لفكرة  النظري  منقطع 

ودعمت بداياته.
املنتدب  العضو  قدم  ذلك  عقب 
السعودي  الطريان  ألكادميية 
عن  عرضًا  رو  وليام  الكابنت 
للطريان  السعودية  األكادميية 
األكادميية  مهمة  »إن  فيه  قال 
األساسية تكمن يف تطوير وتنمية 
العربية  اململكة  يف  الطريان 
مركز  توفري  خالل  من  السعودية 
متطور على مستوى عاملي لتعليم 

الطريان«.
وأوضح أن األكادميية ستكون من 
أفضل املعاهد يف قطاع الطريان 
سيتم  حيث  العامل  مستوى  على 
ألف  مبان على مساحة 55  إنشاء 
مرت مربع يف مساحة إمجالية تصل 
إىل 120 ألف مرت مربع، مشتملة 

على مبنى لدراسة الطريان املتقدم 
الدراسية،  الفصول  مجيع  تضم 
وأجهزة  املعامل  اإلدارة، 
الطائرات  لصيانة  مقر  احملاكاة، 
العشرين اليت متتلكها األكادميية، 
للطالب  سكن  للموظفني،  سكن 
للدراسة  أماكن  حيتاجه،  ما  بكل 
ملعب  رياضي،  ناد  وجمالس، 
سوق  طعام،  غرف  السلة،  لكرة 
جتاري، مقاهي، صالونات حالقة، 
للعامة  ومنطقة  جتارية  حمالت 
ملشاهدة العروض التجارية اجلوية 
طبية، وسوق خمصصة  وعيادات 

ألدوات الطريان.
السمو  صاحب  كرم  ذلك  عقب 
امللكي األمري سلطان بن سلمان 
امللتقى  رعاة  عبدالعزيز  بن 
واملنظمني وعددا من الشخصيات 
اليت قدمت خدمات لقطاع الطريان 

املدني.
بني  السمو  أصحاب  جتول  ثم 
الطائرات املشاركة يف امللتقى، 
الشركات  أجنحة  على  واطلعوا 
فعاليات  يف  واملشاركة  الراعية 
أوىل  إقالع  وشهدوا  امللتقى، 
فعاليات  املشاركة يف  الطائرات 

امللتقى.
حضر احلفل سفريا فرنسا وتونس 
برتران  اململكة  لدى  املعتمدان 
معاوي  الدين  وصالح  بزانسنو، 
نادي  إدارة  جملس  وأعضاء 
من  وعدد  السعودي  الطريان 

املسؤولني ورجال األعمال.
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يف متوز لن بتوحب على الباحثني عن العمل الذهاب اىل السنرتلينك 

ابوت:مل نؤكد بعد سياسة االئتالف للشباب العاطل عن العمل

2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

طوني  املعارضة  زعيم  اكد 
اليت  السياسة  ان  ابوت 
التموضع  العادة  اعلنها 
العمل  عن  العاطلني  للشباب 
بعد  االئتالف  سياسة  ليست 
اعتمادهم  بقاء  ان  مضيفا 
على السنرتلينك يف ظل توفر 
تتنكر  »وحشية  هو  العمل 

كشقفة«.
فقد ابدى السيد ابوت كتمانا 
يصوغها  اليت  التقارير  على 
جديدة  ال  السياسة  حول 
عمال  ستتضمن  اليت  للبطالة 
مساعدات  مقابل  الزاميا 
واختبارات  السنرتلينك 
متقاعدي  »دعم  لـ  أقسى 

العجز«. 
قطع  ان  ابوت  السيد  قال 
الـ30  دون  عمن  املدفوعات 
من العمر سوف خيفف الضغط 
عن نظام السنرتلينك ويقلص 
احلاجة اىل »مهاحرين مهرة« 
غرب  يف  الصغرية  للمشاريع 

اسرتليا وكوينزالند.
كيفن  الوزراء  رئيس  ولكن 
قائال:  ابوت  فكرة  انتقد  راد 
عند  تتخذ  سياسة  »انها 
حان  انه  اهلروب...اعتقد 
للعمل  ابوت  للسيد  الوقت 

على مثل هذه االسئلة«.
كما هاجم سكرتري احتاد العمال 
االسرتاليني بول هويز السيد 
حياول  كان  اذا  قائال:  ابوت 
املهارات  من  النقص  حل 

اختاذ  خالل  من  االقتصادية 
اجراءات عقابية ضد املستفدين 
الواضح  فمن  السنرتلينك  من 
ان السيد ابوت مل يعش يف 

العامل احلقيقي«.
كبار  ابوت  السيد  اخرب  وكان 
اساليب  ان  االعمال  رجال 
حلماية  تتخذ  سوف  وقائية 
االحتياجات  ذوي  االشخاص 
يعانون  الذين  او  اخلاصة 
ان  حيث  عقلية  مشاكل  من 
باملالحظات  تفاجأ  بعضهم 
والبعض االخر ابدى اهتمامه.

رئيس  قال  اخر  جانب  ومن 
عدد  التعدين:ان  جملس 
املوارد  قطاع  يف  العاملني 
 86000 حيدود  يزيد  ان  جيب 
تشارك  اسرتاليا  جلعل  عامل 
املعدنية  االسواق  يف 
العاملية،واضاف يقول: ان 31 

ألف عامل من هؤالء حيتاجون 
لتعلم مهارات.

ومن املتوقع ان تكون احلاجة 
غرب  والية  اقوى يف  للعمال 
اسرتاليا حيث ان  هناك حواىل 
ملشاريع  دوالر  مليار   200
املوارد اما على طريق التنفيذ 

او يف طور االعداد.
ويف هذه االثناء اّدعى بعض 
النقاد ان سياسات راد مرنة 

جدا جتاه الباحثني عن عمل.
كما انه اعتبارا من متوز املقبل 
عن  الباحثني  بامكان  سيكون 
التبليغ عن وضعهم عرب  عمل 
اهلاتف دون  عرب  او  االنرتنت 
مكتب  اىل  للذهاب  احلاجة 

السنرتلينك.
وقال وزير اخلدمات االنسانية 
كريس بوين: ان هذا التغيري 
ويتيح  الوقت  يوفر  سوف 
الوقت  من  املزيد  للناس 
انه  عمل....  عن  للبحث 
التغيري االكرب يف تفاعل باحث 
وان  السنرتلينك..  مع  العمل 
ذلك لن يقلل التزاماتهم متى 
َيستلموَن الدخِل كما ان نفس 
العقوباِت ما زالت ُتطبق على 

غري امللتزمني.
حقوق  مركز  مديرة  وقالت 
اوهالوران:  ماري  الرفاهية 
ان  هو  الرئيسي  القلق  ان 
ينتهون  سوف  الناس  بعض 
يتصلوا  مل  اذا  كبرية  بديون 

بالسنرتلينك بشكل منتظم .

هناك تغيريات هامة ستطرأ على عالوة الشبيبة 
الدخل خالل  أخرى من دفعات دعم  ودفعات 
من  بعضًا  تطبيق  وسيتم  املقبلة.  السنوات 
هذه التغيريات مبكرًا يف أبريل/نيسان 2010. 

وتشتمل هذه التغيريات على ما يلي:
إعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2010:

عالوة  لتلقي  مستقاًل  شخص  أي  سُيعترب    •
عند   )ABSTUDY( أبستدي  ودفعة  الشبيبة 
بلوغه عمر 24 سنة. وسيتم ختفيض هذا املعدل 

إىل عمر 22 سنة حبلول عام 2012.
جيوز دفع إعانة منحة بداية دراسية للطالب   •
اجلامعيني الذين يدرسون بنظام الدوام الكامل 
ويتلقون عالوة الشبيبة، األوستدي واألبستدي 
ستكون   ،2010 عام  ويف  املعيشة(.  )عالوة 
على  تـُدفع  دوالر   1300 الدفعة  هذه  قيمة 

قسطني قيمة كٍل منهما 650.00 دوالر. 
اجلامعيني  للطالب  إنتقال  إعانة  دفع  جيوز   •
بيت  من  لإلنتقال  حيتاجون  الذين  امُلعالني 
أيضًا  يكون  وقد  الدراسة.  ألغراض  العائلة 
بعض الطالب غري امُلعالني مؤهلني للحصول 

على إعانة منحة اإلنتقال.
• ال يتعني على الطالب أن يقدموا مطالبة جديدة 
لتلقي هذه امِلنح. فإذا كانوا مؤهلني وبدأوا 
الدراسة يف دورتهم احلالية بعد 31 ديسمرب/

سنرتلينك  هلم  ستدفع   ،2009 األول  كانون 
تعليمية خالل  منحة  تلقائيًا دفعة   Centrelink
ال  الطالب  هؤالء   .2010 أبريل/نيسان  شهر 
يتطلب منهم القيام بأي شيء للحصول على 

الدفعة. 
إذا كان الطالب مؤهلني وبدأوا الدراسة يف   •
دورتهم احلالية بعد قبل 1 يناير/كانون الثاني 

تغيريات يف دعم الدخل للطالب
أبريل/ مطلع  يف  رسالة  سيستلمون   ،2010
نيسان يتعني عليهم الرد عليها. وحينها، ميكن 
دفعة  لتلقي  لألهلية  الطالب  تقييم  يتم  أن 
هذه  على  يردوا  أن  الطالب  بإمكان  املنحة. 

الرسالة عرب اإلنرتنت. 
كما أن هذا املبلغ سيكون معفيًا من اختبار   •
الدخل الشخصي إىل ما يصل إىل 6762 دوالر 
بالنسبة للطالب الذين يتلقون ِمنحًا على أساس 

اجلدارة أو االنصاف. 
إعتباراً من 1 يوليو/متوز 2010: 

•  ستتم زيادة احلد األدنى الختبار دخل األبوين 
بالنسبة للزبائن امُلعالني الذين يتلقون عالوة 
من  العديد  وسيصبح  واألبستدي.  الشبيبة 
األكثر  الدخل  الختبار  نتيجة  مؤهلني  الطالب 
سخاءًا هذا؛ وقد يكون بإمكان الطالب الذين 
يتلقون دعم دخل حاليًا أن حيصلوا على زيادة 

يف معدل دفعتهم. 
•  وأيضًا إعتبارًا من 1 يوليو/متوز، هناك تغيريات 
العاملني.  إستقاللية  معايري  على  ستطرأ 
وسيحتاج الطالب أن يعملوا 30 ساعة باألسبوع 
باملتوسط ملا ال يقل عن 18 شهر خالل أية 
فرتة عامني حتى يتم إعتبارهم مستقلني ماليًا 
على  تنطبق  استثناءات  )هناك  والديهم.  من 
انقطاع"  "سنة  لفرتة  توقفوا  الذين  الطالب 
يف عام 2009، لغرض متابعة تعليم أعلى يف 
عام 2010. للمزيد من املعلومات عن ترتيبات 
فرتة "سنة االنقطاع" يرجى الدخول يف املوقع 

 .)www.centrelink.gov.au اإللكرتوني
يف  تطبيقها  سيتم  إضافية  تغيريات  هناك 
عامي 2011 و 2012. وستتم موافاتكم بهذه 

التغيريات يف وقٍت قريب من تاريخ بدءها.

*زعيم املعارضة طوني ابوت*

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007 

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

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

4 Trafalgar street
Manly ( Manly Harbour)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

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

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها
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*احملامية بهية ابو امحد*

ما هو القانون الذي أقره وزير اهلجرة يف 18 آذار 2010؟
ما هي القوانني اليت ُشرِّعت وأصبحت نافذة 
يف أول نيسان سنة 2010 بالنسبة للمهارات 

املطلوبة يف كانبريا؟
يف  املطلوبة  املهارات  الئحة  لت  ُعدٍِّ لقد 

فت على درجتني: كانبريا وُصنِّ
1- احلّد األدنى .

2- النظام النسيب .
ماذا يعين النظام النسيب؟

لكل  املتاحة  املراكز  عدد  النظام  هذا  د  ُيدِّ
فعلى  عليها.  الطلب  حسب  وذلك  وظيفة، 
كل متقدم بطلب كفالة تتعلق مبهنة ما ضمن 
النظام النسيب أن يتصل باجلهات احلكومية 
الطلب،  تقدميه  قبل  كامربا،  يف  املختصة 
للوظيفة  النسيب  النظام  أن  من  للتأكد 

احملددة ال زال قائمًا.
ماذا نعين باحلد األدنى؟

تعمد اجلهات احلكومية املختصة يف كانبريا، 
الكفاالت  تأشرية  نظام  على  استنادا 
يعملون  أشخاص  كفالة  اىل  للمهارات، 
األدنى.  احلّد  مبهن مشمولة يف الئحة مهن 
املذكورة  احلكومية  اجلهات  أيضًا  تعمد  كما 
على حّد الكفاالت املعطاة لكل مهنة حبسب 

الطلب عليها.
العدد  يكتمل  عندما  انه  بالذكر  اجلدير  من 
السنوي املطلوب هلذه املهن يتوقف قبول 
املهنة  وُتلغى  هلا  العائدة  الكفالة  طلبات 

املذكورة و ُتعترب مغلقة.
انه ملن الضروري اإلشارة اىل أن الئحة احلد 

األدنى ُيعاد النظر فيها من وقت آلخر وذلك 
لقبول  مفتوحة  زالت  ما  اليت  املهن  إلبراز 

طلبات الكفالة.
هل يطبق هذا القانون على الطلبات املقدمة قبل سنة 

2010؟
الطلبات  القوانني على  كال ! ال تطبق هذه 
املقدمة قبل األول من نيسان سنة 2010 وال 
على أي شخص تقّدم بسرية ذاتية حتى ولو 

د له بأن سريته سُينظر فيها حقًا. ُأكِّ
ما هي املهن اليت اعتربت مغلقة؟

وال  مغلقة  تعترب  أدناه  املدّونة  املهن  إن 
ختضع لطلبات الكفالة ابتداء من األول من 

نيسان سنة 2010 وهي:

*Business and Organisation Analyst-2294
*Marketing and Advertising Professionals-2221.
*Designer and Illustrators-2533.
*Teacher VET-2422 .

ما هي املهن اليت اعتربت حمددة؟
أن املهنة املذكورة قد حددت وأن طلب الكفالة قد ُحصر وهي:

*Welfare Associate Professionals-3421.
ما هي املهن اليت اعتربت منقولة؟

هناك مهن أخرى قد ُنقلت من الئحة احلد األدنى وأضيفت اىل الئحة النظام النسيب. 
مبعنى آخر ، جيب أن ُتّدد هذه املهن قبل قبول أي طلب كفالة عائد هلا وهي:

*Systems Manager- 223111-.
*Systems Designer- 223113-.
*Software Designer-223115-.
*Applications and Analyst Programmer- 223117-.
*Systems Programmer- 223119-.
*Computer System Auditor- 223121-.
*Accountant- 2211.
*Accountant- External Auditor- 2212.
*Hairdresser-4931

1. Australia Day is the anniversary of
1) the landing of the Australian and New 
Zealand Army Corp at Gallipoli
2) the federation of Australian States
3) the arrival of the First Fleet from Great 
Britain to set up a convict settlement
4) the independence of Australia from Great 
Britain
2. In a referendum, what is referred to as 
‘double majority’, required for a change in 
the constitution?
1) majority of voters across the nation 
combined with the majority of judges of the 
High Court
2) majority of members of the Parliament 
combined with the majority of voters
3) majority of voters across the nation 
combined with the majority of voters in a 
majority of states
4) majority of Members of Parliament 
combined with the majority of Senators
3. Who has the power to make laws that 

Article Nine
govern the country?
1) Only the parliament
2) The Queen and the Prime Minister
3) the Governor General
4) The parliament and the Prime Minister
4. Australia’s system of government is a 
1) democratic monarchy
2) parliamentary democracy
3) absolute monarchy
4) aristocracy
5. The key decision making body of the 
Australian government is called
1) the COAG
2) the Parliament
3) the Royal Assent
4) the Cabinet
Correct answers to:
I Question 1 : 3
II Question 2 : 3
III Question 3 : 1
IV Question 4 : 2
V Question 5 : 4

إجابات صحيحة:

بشكوى  راد  حكومة  ستتقدم 
للحكومة ضد اعضاء يف جملس 
للنظام  خطتها  لدعم  الشيوخ 
ح زعيم املعارضة  الصحي حيث ملّّ
االئتالف  ان  اىل  ابوت  طوني 

سيعارض االصالحات. 
انه  املعارضة  زعيم  قال  فقد 
"الوعود  مساه  ما  يدعم  لن 
راد  كيفن  متهما  املكسورة" 
وطنيا  متويلها  يف  باالخفاق 

وادارة نظام املتسشفيات.
العمالية  احلكومة  وتتاج 
املستقلني  االعضاء  كل  لدعم 
جملس  يف  الصغرية  واالحزاب 
مشروع  اي  لتمرير  الشيوخ 

يعارضه االئتالف.
"العائلة  حزب  سيناتور  وقال 
غري  انه  فيلدينغ  ستيف  اوال" 
باالصالحات  االن  حتى  مقتنع 
راديو  لشبكة  وصرح  املخططة 
االصالحات  مع  "انين  ماكواري 
الصحية انا مع املزيد من املال 
ولكنين  االسّرة  من  واملزيد 
ايضا اريد ان اتأكد اننا نقوم 
وليس  حقيقي  صحي  باصالح 

فقط اسعاف".
ويعرب السيناتور املستقل نيك 
كسينوفون عن قلقه من ان ال 
يكون هناك تصميم كاف على 
اصالحات صحية جدية قائال:"ال 
كافيا  تصميما  لدينا  ان  اعتقد 
من  رمي سالل  ان  ذلك،  على 
املال ما مل تكن هادفة وما مل 

تكن فعالة ال يل املشكلة".
بالتأكيد  يقول"اننا  واضاف 
لن ندعم اي شيء يكون كوعد 

حكومة راد تهدد باللجوء اىل احملكمة لتمرير خطتها 
الصالح نظام الصحة واملستشفيات 

هي  احلكومة  وحماوالت  مكسور 
واضح....ان  مكسور  وعد 
وادارة  وطنيا  الصحي  التمويل 
نظام املستشفيات العامة حمليا 

ال ميكن التسليم به".
لن  انه  فقال  ابوت  السيد  اما 
وعد  ما  يعمل  ال  تشريعا  يدعم 
كان  وما  الوزراء  رئيس  به 
ذلك  من  وبدال  عمله  ينوي 
من  متكاملة  سلسلة  خاطب 
يف  املرتكزة  البريوقراطية 

الواليات".
وقد دعا رئيس الوزراء السيد 
ابوت ليكون واضحا يف ما اذا 
متهما  االصالحات  يدعم  كان 

اياه بقلة التصميم.
عدة  راد  السيد  اجرى  وقد 
مقابالت اذاعية لتسويق االتفاق 
مع  اليه  توصل  الذي  الصحي 
ما  واملقاطعات  الواليات  كل 

عدا والية غرب اسرتاليا.

لراديو  الوزراء  رئيس  وصرح 
ابوت  السيد  بان  سي  بي  اي 
"دعم وعارض ثم دعم وعارض 
وضعناه....هل  عنصر  كل 
ابوت  السيد  ادعو  ان  استطيع 
اعداده  استعمال  لعدم  مباشرة 
ملعارضة  الشيوخ  جملس  يف 
اصالح الصحة واملستشفيات.

يتاج  الوزراء  رئيس  زال  وما 
غرب  والية  رئيس  لدعم 
اسرتاليا االحراري كولن بارنيت 

الصالحاته.
وقال السيد راد انه يبقى واثقا 
غرب  والية  مع  وسيلة  مناجياد 

اسرتاليا وحكومتها.
نيكوال  الصحة  وزيرة  وتعتقد  
تطبيق  باالمكان  ان  روكسون 
االتفاق اجلديد دون دعم والية 

غرب اسرتاليا.
سي  بي  اي  لراديو  وصرحت 
واضحة  استشارة  قائلة:"لدينا 
ذلك  فعل  بامكاننا  ان  جدا 
والية  دون  االتفاق  )تطبيق 
زلنا  ما  اننا  اسرتاليا(  غرب 
والية  مع  مفاوضاتنا  نواصل 
غرب اسرتاليا على امل ان جند 

وسيلة للوصول اىل اتفاق".
وكشفت الوزيرة روكسون عن 
"ثقة  احلكومة  لدى  ليس  ان 
تغيري  على  باحلصول  كاملة" 

التشريع يف جملس الشيوخ".
غرب  والية  رئيس  ويعارض 
التخلي  بارنيت  كولن  اسرتاليا 
عن السيطرة على ضريبة السلع 
واخلدمات كما هو مقرتح لتمويل 

النظام الصحي اجلديد.

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

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

*كيفن راد*
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@Ñib�æa@Âfl@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ

@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@fibóm¸a@
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âfl@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹fl@Ïia@áËœ@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash

back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�̋ 0a@pbËuaÎ@LpbÌaãfl

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

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

شعاره: الصدق في املعاملة

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

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 
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@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@�läÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ
@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ@H·†b‡�€a@ÊÏv»flI
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc

@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@Ú�ñbÇÎ@ÊÏnÌç€aÎ

÷�ã–æbi@…Ójfl

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

79 Yerrick Rd, 
Lakemba Ph: 9740 9331

@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@pbvn‰fl@Âfl@Ú‹Óÿìm@5◊c@b‰Ìá€

@bfl@�›◊Î@Òåbnø@ÚÓ«Ï„Î@Úõ–¨@äb»édi@ÒäÏËìæa

@@NNNÔiã»€a@Ñj�æa@Èubn±

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

89 Yerrick Rd, 
Lakemba 

Ph: 9759 1895

÷�ã–æbi@…Ójfl

Hawat’s Coffee and Nuts

292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280

Alex Importers 1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487

04 0125 1220:áº9684 0485 04  -   أ :Ôflbé
ÊäÏj‹fl@ ãœ

�bÓflÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”

ëb–€a@áºc@áÓè€a ÊÎáÓyÏ€a
@bÓ€a6éa@¿@
@Òb‡ÿ€a@Üa7nébi

—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„
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أقامت السفارة السورية احتفااًل نوعيًا مميزًا بذكرى اجلالء يف 
السلك  كانبريا حبضور  األسرتالي يف  الفدرالي  الربملان  مبنى 
الفدرالي  الربملان  يف  وأعضاء  واألجنيب  العربي  الدبلوماسي 
العاصمة  إىل  وبريزبان  وملبورن  سيدني  من  جاؤوا  وضيوف 

كانبريا .
 ، فرينر(  )مارك  السيناتور  الشيوخ  جملس  أعضاء  وحضر 
)كونشيتا فريافانيت  والسيناتورة  )غاري همفري(  والسيناتور 
رئيس  ونائب   ، )بيرت سليرب(  النواب  ، وعضو جملس  ويلز( 
حزب األحرار الوطين يف والية كوينزالند )لورانس سربينغبورغ( 
و)آن بالنكيت( مديرة املراسم يف وزارة اخلارجية ، وبلغ عدد 

احلضور أكثر من 500 شخصًا .
وحضر احلفل النائب من أصل سوري )خليل عيده( من برملان 
والية فكتوريا ، والنائب من أصل لبناني )شوكت مسلماني( 
من برملان والية نيو ساوث ويلز ، و)سليمان اسكندر( رئيس 

السفارة السورية حتتفل بعيد اجلالء يف مبنى الربملان الفدرالي األسرتالي

*مديرة املراسم وخنب الرئيس األسد**السفري وأعضاء السفارة مع عائالتهم**السفري وأعضاء السفارة خالل استقبال الضيوف*

*السفري مع علوش وبو ملحم وزريقة وأبي ضاهر واحلسيين**سليمان وحدشيت**أول سفري أسرتالي يف سورية منذ السبعينات نيل تراسكوت وعقيلته كلري*

*استقبال همفري**السفري يستقبل قائد الفرقة املوسيقية**السفري وعقيلته وأعضاء جملس الشيوخ ومديرة املراسم بعد تقطيع قالب احللوى*

*استقبال سفري لبنان**مع السيناتور مارك فرنر والنائب سربينغبورغ ومسيث من بريزبان**الفرقة امللكية تعزف النشيد الوطين*

بلدية ماريكفيل وأعضاء بلديات وأساتذة جامعات وممثلون عن 
اخلارجية األسرتالية ، وسفراء ودبلوماسيون سابقون خدموا يف 
السفارة األسرتالية يف دمشق سابقًا ، وامليجور جنرال )ستيف 
غاور( مدير املتحف احلربي األسرتالي ، واجلنرال )غريغ مالك( 
 ، لبناني  أسرتاليا وهو من أصل  االحتياطي يف  اجليش  قائد 
وأعضاء من جمموعة )أصدقاء سورية( ، وممثلون عن اهليئات 
االغرتابية العربية ورجال دين مسلمون ومسيحيون ، وروابط 
املغرتبني السوريني يف الواليات وممثلون عن خمتلف التيارات 
يف اجلالية اللبنانية وممثلو اإلعالم العربي يف أسـرتاليا ، وممثلو 
منظمة حزب البعث العربي االشرتاكي واحلزب السوري القومي 
االجتماعي يف أسرتاليا ، وممثلو اجلاليات اآلشورية والكلدانية 

والسريانية .
وتبادل السفري مع مديرة املراسم يف وزارة اخلارجية األسرتالية 
األسـد  بشـار  الرئيس  السـيد  شرف  على  الرمسية   األخناب 

والشعب العربي السوري ، وامللكة إليزابيث الثانية والشعب 
العسكرية  امللكية  املوسيقية  الفرقة  عزفت  ثم  األسرتالي 
النشيدين الوطنيني السـوري واألسرتالي . ومت تقطيع قالب 
حلوى كبري مرسومًا عليه العلم السوري ، واملقدم من شركة 

El-Sweetie  يف سيدني .
وأقيم احلفل يف "القاعة الكربى "Great Hall" يف مبنى الربملان 
الفدرالي واليت يستقبل فيها عادة رئيس احلكومة األسرتالية 
رؤساء الدول . وهي أهم قاعة احتفالية رمسية يف العاصمة 
كانبريا . وهذه هي املرة األوىل على اإلطالق يف تاريخ أسرتاليا 
اليت يقام فيها احتفال عيد وطين يف الربملان الفدرالي لسفارة 

دولة من الدول املمثلة يف أسرتاليا . 
والوزير  سعيد  إيزيس  وعقيلته  سليمان  متام  السفري  وكان 
املستشار جودات علي وعقيلته مسية ماتوق والسكرتري األول 



Page 15صفحة 15     

مناسبات

2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

قوا رئيس مجهوريتنا العماد ميشال سليمان عندما يقول ان  صدِّ
لبنان قوي وإسرائيل ال تستطيع االعتداء عليه، وهو يتجه اىل مزيد 
من االستقرار الراسخ، مؤكدًا انه يضع املقاومة يف رموش عينه، 
ز لتستخدم  وذلك على رغم احلمالت املتالحقة وامللفات اليت جتهَّ

غّب الطلب.
بتأكيد  مقرونًا  كان  اذا  سيما  وال  الرئاسي،  الكالم  ربيع  عيشوا 
و"القاعدة"  الصهيوني  العدو  آخر حيتقر يف همته خطر  عماد  من 

املتطرفة وكل من لّف لّفهما.
ال تفكروا يف طاولة احلوار اليت ال لزوم هلا ما دامت االسرتاتيجيا 
الدفاعية للدولة حتتاج اىل إمجاع لن يوفره االجتماع تلو االجتماع، 
العمل  ويتم  رمسية  مؤسسات  عن  تصدر  قوانني  اىل  حتتاج  وال 

مبوجبها كما يف الدول الطبيعية.
ال تفكروا ابدًا، وال سيما ان "املقاومة" ال حتتاج اىل امجاع وطين، وال 
يهّم اذا كانت قبل الوحدة الوطنية على رغم التصويب والتوضيح. 
جيب البصم بالعشرة، ال بل بالعشرات واملئات واآلالف على عدم 
مناقشة القوى اليت تريد ان تقودنا اىل حيث يريد حمورها. ليست 
دولة داخل الدولة او خارجها، بل فوقها وقبلها، وال لزوم لدولة 

غريها.
نقطة على السطر. 

كل شيء عال العال على هذه اجلبهة... طرابني احلبق يقيسون 
املسائل مبيزان الوصاية العائدة لضبط الوضع، فتصبح االنتخابات 
مبدأ  على  التعيني  كفة  ترّجح  اليت  احملادل  حتالفات  البلدية 

االنتخاب.
والصراط  السكة  اىل  البلد  تعيد  ان  جيب  اليت  اجلبهة  على  اما 
املستقيم، فاحلمل ثقيل على رئيس احلكومة سعد احلريري الذي 
رضي بكل هموم مغارة علي بابا املفتوحة، عّله يقود البالد اىل بر 

االمان.
ذلك ان املطلوب عاٍل سقفه لكنه ليس عال العال.

ان  اليت جيب  الطريق  خريطة  ان  اىل  املتيسرة تشري  املقتطفات 
مرّدها   رمبا  واضحة،  عناوين  تتضمن  "واال..."،  دولته  يلتزمها 
اىل ان الكيمياء اليت سرت ال يزال يشوبها سوء فهم من جانب 
دولته مع ان املطلوب الغرق يف عسل الثقة وليس اإلرتكاز على 
اوهلا املشؤوم 1595 اىل  الدولية، من  والقرارات  الطائف  اتفاق 
آخرها امللغوم 1701، ألنه مّحال أوجه تتغرّي بتغرّي الظروف املرتبطة 

باحملكمة الدولية وصناديق الربيد  او تهريب السالح. 
املنقرضة حبسب  آذار"،   14" مع  بالعالقة  االمر  يتعلق  عندما  اما 
زعمهم، ألنها ال تفهم يف النضال وحتب احلياة والتزجل والربونزاج، 
كرب  احلياة،  حتّب  اليت  فاجلماعة  اخلطري.  الفهم  سوء  يكمن  فهنا 
رأسها وهي حتاول وضع نقاط من شأنها محاية لبنان، يف حني 
ان لبنان جيب ان يتصدع ويتخرب ويقارب الفناء حتى يتم تلزميه 
اىل الوصاية من جديد. وإاّل ملاذا العض على اجلرح مخس سنوات 

حتى ننتصر ونعود؟
لذا جيب ان ُتستَغّل كل حادثة ليتم الرتاجع عن عبارة "ال يفصلين 
عن حلفائي اال املوت"، ملصلحة "ال جيوز ان يتحالف رئيس حكومة 

*أمحد عبد اهلل وعصري التمر هندي*

*إيزيس سعيد مع فدوى كبة واهلام حافظ وديانا علوش**السفري مع مجعية بريوت اإلسالمية* *جانب من احلضور الذي بلغ أكثر من 500 شخص*

د. عمار عوض وامللحق وائل حاج قاب يستقبلون الضيوف يف 
القاعة الرئيسية للربملان مع إذاعة األغاني الوطنية )سورية يا 
نشيد البعث  محاك اهلل يا أسـد - سورية اهلل حاميها –  حبيبيت – 
...( . وعلى املنصة الرئيسية لقاعة الربملان ُوضعت صورة 
السوري  العلمني  مع  إليزابيث  للملكة  وأخرى  األسد  للرئيس 

واألسرتالي .
ورحب السـفري حبضور أول سـفري ألسرتاليا يف سـورية منذ 
العمر  من  عامًا   87 البالغ  ترسكوت(  )نيل  وهو  السبعينات 

وزوجته )كلري ترسـكوت( البالغة 88 عامًا من العمر .
وألقى السفري سليمان كلمة رحب فيها جبميع احلضور وحتدث 
عن فرتة إنشاء السفارة منذ ست سنوات وحتى اآلن ، وعن 
العالقات الثنائية السورية األسرتالية ، وتركيز السفارة على 
على  االتفاق  ُقْرَب  وخاصة   ، والثقافية  األكادميية  العالقات 
مذكرة تفاهم يف جمال التعليم بني سورية وأسرتاليا ، واليت 
العلمية والصناعات  البحوث  سيوقعها قريبًا يف سورية وزير 
واالخرتاعات السيناتور )كيم كار( . وأشار السفري إىل دور 
زيادة  وعن  أسرتاليا  يف  املتنامي  سورية(  )أصدقاء  جمموعة 
أعداد السياح األسرتاليني الذين يرغبون بزيارة سورية بدليل 

تلقي السفارة طلبات تصل إىل 600 طلب مسة دخول شهريًا 
، مما جيسد العمق الثقايف والتارخيي لسورية عند األسرتاليني 

.
وحتدث السفري السوري عن ذكرى اجلالء اليت تستدعي التأييد 
احملتل  السوري  اجلوالن  استعادة  يف  سورية  حلق  الدولي 
 Isrdeli State وضرورة وقف سياسة إرهاب الدولة اإلسـرائيلي
 genocide Terrorism يف املنطقة ، ووضع حد جلرائم احلرب 
باملقاومة  واالعرتاف   ، العرب  حبق  اإلسرائيلية   crimes
املشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي وحترير األسرى من السجون 

اإلسرائيلية  .
ومتنى السفري سليمان على أسرتاليا أن تتبع سياسة متوازنة 
 Middle وأن تأخذ دورها كدولة وسطى even-handed policy
أن  الذي جيب  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  Power يف مسألة 
جزءًا  أسرتاليا  تعترب  اليت  الدولية  الشرعية  قرارات  لَّ وفق  حُيَ

فاعاًل فيها .
وكان املوسيقي املبدع أليكس حدشييت يزين االحتفال باألنغام 
الفريوزية الرحبانية املميزة واليت كان هلا أبلغ األثر يف احلماس 

الوطين لعقد حلقات الدبكة يف نهاية االحتفال .

السورية  السفارة  من  رسالة  جاميسون  آندرو  الدكتور  تلقى 
املديرية العامة لآلثار  تفيد باملوافقة الرمسية لوزارة الثقافة – 
واملتاحف يف سورية بإقامة مشروع )قلعة جنم( ليكون مستودعًا 
لآلثار واللقى يف مشال سورية ، وإقامة تعاون للتنقيب عن 

اآلثار يف موقع القملق يف حوض تشرين يف مدينة حلب .
جمموعة  رئيسة  دعم  إىل  اهلام  اإلجناز  بهذا  الفضل  ويعود 
)أصدقاء سورية( الدكتورة فيونا هيل ملا تقوم به من جهود 
العالقات بني  للتعريف بسورية ويف تقريب  ثقافية وإعالمية 
واليت  للقطر  األخرية  زيارتها  خالل  وخاصة  وسورية  أسرتاليا 
للبحث  ملبورن  جامعة  برعاية  املشروع  لبحث  خمصصًة  كانت 
والتنقيب يف املنطقة الواقعة مشال نهر الفرات والقريبة من 
قلعة جنم ، وقد التقت السيدة هيل مع حمافظ حلب األستاذ 

علي منصورة وعدد من املسؤولني السوريني هلذا الغرض .
السورية  السفارة  إىل  رسالة  جاميسون  الدكتور  أرسل  وقد 
يف  الثقافة  وزارة  موافقة  على  احلصول  يف  جهودها  شاكرًا 

إقامة املشروع .

وزارة الثقافة السورية توافق على مشروع 
قلعة جنم األثري باقرتاح من جامعة ملبورن

 *السفري سليمان مع د. هيل ود. جاميسون*

                      مقتطفات           بقلم سناء اجلاك
كل لبنان مع رموز اسرائيل يف لبنان". كرمى لعني هذه النظرية 
تكرب قضية عيون ارغش بعد تلبيسها لـ"القوات اللبنانية"، ويتم 

تسريب شريط مسجل اىل التلفزيونات. ومن مل يشرت يتفرج. 
"واال..." ايضًا وايضًا:

أليس معيبًا يا دولة الرئيس ان ينربي احد احملسوبني حتى تارخيه 
ان  األخوة والتنسيق، يف حني  اتفاق  حليفًا لك ويطالب مبراجعة 
االتفاقات االمريكية وحتت عنوان حماربة االرهاب تسعى اىل النيل 

من سيادة لبنان؟
"واال..." حتديد موعد "زيارة العمل" رهن تسريبات جتعل االولوية 
وحبث  احلدود  ورسم  االتفاقات  مراجعة  من  اهّم  ارتباطات  لزمحة 
ملف املفقودين والسالح خارج املخيمات وتنظيم العمالة واخل اخل 

من نقاط تضرب الثقة اليت جيب ان ختتصر العالقات.
عن  البعيدة  االستقباالت  صورة  تعطي  التسريبات  زمن  يف 
يفسر  الذي  املتبادل  االحرتام  ملدى  واضحا  مفهوما  املؤسسات 

ملاذا شطبت كلمة "ندية" من البيان الوزاري.
من  واملنبثقة  املسيسة  غري  النقابات  تستفيق  االبتزاز  زمن  ويف 
احلكومة.  وتربك  وتضغط  لتتظاهر  دون سواه،  الشعب  الشعب، 
عفوًا، املستهدف رئيس احلكومة دون سواه. اما الوزراء الطالعون 
نقابيون  وهم  ريش.  رؤوسهم  فعلى  التوافقية  الدميوقراطية  من 
اكثر مما نتصور، وال احد يستطيع ان يسأهلم من اين لكم هذا 

وذاك وذلك.
حكمة اليوم: تطويق فرتويض فـ Delete لكل امللفات اليت اصبحت 
املاضية...  اخلمس  السنوات  خالل  واالستقالل  السيادة  عناوين 

حتى يتم االستفراد بدولته.
هذه السنوات بكل ما محلت، جيب ان مُتَسح من الذاكرة مسحًا كاماًل 
شاماًل، ال تنفع فيه معادلة "نسامح وننسى". فما جيب ان نسامح 

عنه وما جيب ان ننساه مل حيصل.
نقطة ثانية على السطر.

اما اهم النقاط فتبقى احملكمة الدولية.
بني  التوازن  ان  فنجد  "واال..."،  اىل  نعود  الدولية  باحملكمة 
"االستقرار" والعدالة" ال يرتجم اال عندما يصبح واجبا رهن العدالة 
وحتديدًا  املطلوب.  هو  االفعى  رأس  قطع  ان  وجند  باالستقرار. 
االبواب  تغلق  ال  حتى  مفروضة  عمل  خطة  احملكمة  تلتزم  مل  اذا 
يف وجهها. مبعنى آخر، عندما تتابع احملكمة عملها وفق معطياتها 
وادلتها وبراهينها، تغلق االبواب على البلد ليصبح كل من فيه وما 
فيه رهينة، حتى تفك احملكمة الرهن وحترره بالرتاجع حتى االمنحاء، 

وبعد طلب من اجملتمع الدولي. 
ولو يا دولة الرئيس، هل تتهور وتغّلب مصلحة خاصة على امن 

البلد وامانه؟!
كل هذه املقتطفات ال ترتك جمااًل للشك حتى تصّدقوا.

هل صّدقتم؟
بصيغ  حصلت  السيناريوهات  هذه  فغالبية  الضرورة،  يف  ليس 

خمتلفة.
. Deja vu قوني، فمقتطفاتهم صدِّ

يف خدمة التعليم 
 

استخدام شهرتها  عاما(  ألبا)28  األمريكية جيسيكا  املمثلة  قررت 
لتوفري التعليم األساسي للجميع يف العامل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" األمريكية ان "ألبا تنضم إىل النائبة 
األمريكية نيتا لولي للمساعدة يف الكشف عن تشريع مميز يساعد 

يف توفري التعليم األساسي للجميع يف خمتلف أحناء العامل".
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اعالنات ملبورن

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

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

 باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان 

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

COBURG MARKET
بإدارة ميالد احلليب

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

زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يسّركم 
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية

ملحمة بسام زغيب للحم احلالل 
نظافة تامة وأسعار مهاودة
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اعالنات

*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام 2009*

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award
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 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

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

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

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

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

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

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

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

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

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

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

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

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

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

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

Saturday: 2 pm 

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

Saturday: 4 pm 

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

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

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

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

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

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

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

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017
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مناسبات

احتفال رابطة إحياء الرتاث العربي السنوي لتسليم جائزة جربان

السنوي  احتفاهلا  العربي  الرتاث  إحياء  رابطة  أقامت 
للسنة  التقديرية  األدبية  جربان  جائزة  تسليم  مبناسبة 
رمسيني  ممثلني  ومشاركة  حبضور  والعشرين  الثانية 
ورجال دين وإعالميني ومهتمني بقضايا الفكر واألدب 

والفن.
و ُمِنَحْت اجلائزة هذا العام لكل من الدكتور جورج تارك 
يف  والوطين  االجتماعي  والناشط  اإلنساني  الطبيب 
لبنان والربوفسور كمال عالمه من جامعة غرب اسرتاليا 
والضوئيات  التكنولوجيا  علم  يف  والباحث  األخصائي 
وأحباث الكمبيوتر. كما ُمِنَحْت لألديبة الباحثة واإلعالمية 
املعروفة إميان رميان من ملبورن اليت أطلقت مؤخرًا مع 
زميلها الدكتور علي درويش كتاب بني العامية والفصحى 

الذي يعاجل اشكالية اللغة العربية يف عصر العوملة.
الرابطة  عام  أمني  شدياق  اميل  الدكتور  الربنامج  قّدم 

مة عن جربان وأهميته العاملية. بكلمة قيِّ
الكلمة األوىل كانت لرئيس رابطة إحياء الرتاث العربي 
وأشاد  باحلضور  ب  رحَّ الذي  عنداري  بطرس  الزميل 
مبستحقي اجلائزة وحثَّ أبناء اجلالية على االهتمام باألمور 
الثقافية واقتناء الكتاب والصحيفة ألن العرب أصبحوا 

من أقل الشعوب قراءًة واهتمامًا بالكتاب.
وألقى النائب الفدرالي داريل ملحم كلمة باسم رئيس 
وزراء اسرتاليا السيد كيفن راد فهنأ رابطة إحياء الرتاث 
العربي على جهودها معلنًا أنه يتابع وحيضر مناسباتهم 

الراقية منذ سنوات عديدة.
وألقى قنصل لبنان األستاذ ماهر اخلري كلمة باسم سفري 
كلمة  ومتيزت  دانيال.  جان  الدكتور  كانربا  يف  لبنان 
القنصل اخلري باألسلوب األدبي والبعد اإلنساني الذي 

أعطى املناسبة رونقًا إضافيًا.
وحتدثت الوزيرة باربارة بريي باسم رئيسة حكومة الوالية 

مشيدًة بأعمال الرابطة األدبية كما حتدث النائب دافيد 
كالرك باسم زعيم املعارضة السيد باري أوفاريل وألقت 
وزيرة الظل للثقافة برو غاوارد كلمة معربة عن تقديرها 

لدور الرابطة األدبي.
والنائب  لوري فريغوسون  الفدرالي  النائب  وقد حضر 
العائلة  وراهبات  ماننغ  املطران  وسيادة  عجاقة  جان 
وممثلو  الوالية  يف  الدرزية  الرابطة  وممثلو  املقدسة 
االجتماعية  واجلمعيات  واألحزاب  واإلذاعات  الصحف 

واخلريية.

املّر وشاح  الفخري االستاذ كامل  الرابطة  سّلم رئيس 
اجلائزة واألومسة اخلاصة بها بعد إلقاء كلمة عن جوهر 

اجلائزة وأبعادها وروح جربان.
الفائزين كلمة عربَّ فيها عن شكره  القى كل من  وقد 

للرابطة وتقديره لدورها املمّيز.
كانت موسيقى ألكسي حدشييت اهلادئة وأغانيه الرتاثية 
إىل جانب خدمة طوني عاصي وسخائه من مكمالت جناح 

األمسية األدبية.
)اعاله بعض اللقطات(

تصوير شارل نصر
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جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و 
Texture و Granosite
اتصلوا بسلطان علي:

0404872020 -  0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية

نقوم باعمال شركات التأمني

SMB Rending Services pty Ltd
                                            leader in cement rendering  

قنصلية لبنان العامة سيدني
اعالن

وتشجيعا  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  تعليمات  على  بناء 
البناء اجلالبة لتسجيل وقوعات احواهلم الشخصية، وحتديدا 

الزواج والوالدة، نعلن ما يلي:
تقدم  ويلز  نيو ساوث  لوالية  العائدة  املعامالت  ان   -1

حصرا اىل القنصلية العامة يف سيدني
2- تقدم طلبات القيد بالبعثة )فتح امللف العائلي( مباشرة 
من قبل اصحاب العالقة للتثّبت من اقامتهم او وجودهم 
بواسطة  املرسلة  املعامالت  تقبل  ثم  ومن  الوالية،  يف 

الربيد املضمون او الغري.
3- عدم استيفاء اي رسم قنصلي عند تسجيل اي لبناني 
وفتح ملف خاص به وبعائلته اي ان فتح امللف العائلي 

جماني.
الزواج  بتسجيل  املتعلقة  الطلبات  تقديم  امكانية   -4
والوالدة سواء من قبل اصحاب العالقة او احد اقربائهم 
او ابناء بلدتهم او مندوب اجلمعية االهلية املسجلة لدى 
بني  مسبق  اتفاق  على  بناء  واملعتمد  العامة  القنصلية 

اجلمعية والبعثة.
العامة  القنصلية  يف  والوالدة  الزواج  وثائق  تنظيم   -5
باالستناد اىل اي بيان قيد او هوية لبنانية )ولو قدمية( 
دائرة  عن  الصادرة  االصلية  الزواج  شهادة  قبول   -6
النفوس احمللية Registry Office مباشرة وتصديقها جمانا 

من قبل القنصلية العامة.
وملن يرغب باالحتفاظ بالشهادة االصلية يطلب تصديقها 
ثم   **  )DFAT( سيدني  يف  اخلارجية  مكتب  من  اوال 
 23.50( التصديق  رسم  استيفاء  مع  البعثة  يف  تصدق 

دوالرا اسرتاليا(.
تسجيل  طلبات  الستقبال  اثنني  شباكني  ختصيص   -7
احرتام  مع  اختالفها،  على  الشخصية  االحوال  وقوعات 
الدور بناء على نظام ترقيم خاص بهذه املعامالت، توفريا 

للوقت.
8- بدء 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

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 7 من مساء االثنني 26 نيسان 2010 

)Anzac Day(
يف قاعة 

Grande Royale
51 - 61  South St. Granville 

لالستعالم يرجى االتصال على الرقم: 0414767569 
الدعوة عامة 

اىل فؤاد نعمان اخلوري يف ديوانه اجلديد
ما فّرقته األحزاب وشرذمته السياسة يف جاليتنا،

جيمعه شعر رقيق يالمس الفؤاد حبنانه . .
ويالعب الشعور بنغمه . .

بساطة  اىل  حنّن  جتعلنا  بكلمات،  الذاكرة  ويوقظ 
احلياة..

وتسكرنا بلذة الذكريات يف ضيعة من لبنان . .
القلوب  ارجوحة تواصل بني  يا فؤاد  لتكن كلمتك 

. .
فتذيب حتّجر األحزاب . .

وتكسر جدران السياسة . .
وتوّحد اجلالية بفرح عظيم . . 

انطوان غامن

 احلمالت على سالح »حزب اهلل«...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

سوريا ويف هذا اجملال نفى رئيس الوزراء سعد احلريري، 
يوم االربعاء، يف مقابلة مع صحيفة ال ستامبا االيطالية، أن 
يكون حزب اهلل قد حصل على صواريخ سكود طويلة املدى 
من سوريا قائال »اسرائيل حتاول تكرار نفس السيناريو مع 
لبنان. الشائعات عن )صواريخ( سكود ليست سوى ذريعة 
لتهديد بالدي« واصفا املزاعم »بالزائفة«، ومشبها هذه 
الراحل  العراقي  الرئيس  اليت سيقت ضد  بتلك  االدعاءات 
حيث رأى ان »هذه االتهامات تعيد لالذهان املزاعم بوجود 
أسلحة دمار شامل ضد صدام حسني. مل يعثر عليها قط 

ومل يكن هلا وجود«.
وحسنا فعل الرئيس احلريري يف تصرحياته هذه اليت قطعت 
الطريق على اي تدخل أمريكي يف شؤون لبنان الرمسي حيث 
وكذلك  الرمسي  اللبناني  املوقف  صالبة  على  بذلك  برهن 
الشعيب، بوجه اي اعتداء اسرائيلي يف حال ارادت اسرائيل، 
وخلفها امريكا، االعتداء على لبنان بذريعة حصول املقاومة 
على صواريخ سكود من سوريا وتهديدها أمن الدولة العربية 

وخاصة حدودها الشمالية.
وهنا نسأل: هل ان توجيه اصابع االتهام اىل سوريا بتزويد 
االكتفاء  وعدم  السالح،  من  النوع  بهذا  اهلل«  »حزب 
باتهامها بالسماح بتمرير السالح االيراني اىل املقاومة عرب 
حدودها، هو ان اي ضربة اسرائيلية للبنان لن تكون سوريا 

مبنأى عنها؟ 
وكانت أعلنت رئيسة جلنة االستخبارات يف جملس الشيوخ 
األمريكي السناتور ديان فينشتاين أن هناك احتماال كبريا 
قائلة  لبنان صواريخ سكود  اهلل يف  حزب  لدى  يكون  بأن 
من  األسلحة  هذه  على  األرجح  على  حصل  اهلل  ان »حزب 
بأنها »تشكل خطرا حقيقيا على  اياها  سوريا«، واصفة 
ذلك  عقب  أمريكيني صرحوا  مسؤولني  ان  اال  إسرائيل« 
بانهم ال يرون »مؤشرات« لنقل »سكود« من سوريا 

إىل »حزب اهلل«.
نعود بعد هذا التصريح ونسأل:

اال حيق الي دولة او اي مقاومة شعبية ضمن هذه الدولة 
امتالك ما تراه مناسبا للدفاع عن أرضها وعرضها ومؤسساتها 

ومقدساتها؟
من  مالئما  ما جتده  كل  حيازة  كاسرائيل  لكيان  ملاذا حيق 
اسلحة متطورة، ومن ضمنها اسلحة الدمار الشامل، حلماية 

وجودها وشعبها وال حيق ذلك ألي دولة جماورة؟
ان هذه االسلحة اليت »تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل« 
كما تدعي السناتور ديان فينشتاين بامكان تل أبيب تفاديها 
عن  والتخلي  جريانها  على  االعتداء  عدم  خالل  من  وجتنبها 

نزعتها العدوانية والتوسعية. 
ويأتي من باب التزامن الداخلي واخلارجي يف انتقاد سالح 
التنفيذية يف  تأكيد رئيس اهليئة  حزب اهلل واهلجوم عليه 
وكالة  مع  حديث  يف  جعجع  مسري  اللبنانية«  »القوات 
»فرانس برس« ان »قرار الدفاع عن لبنان حاليا ليس 
يف يد احلكومة اللبنانية الن هناك قوى غري اجليش اللبناني 
موجودة على االرض..«  وقال: »ميكن للجيش اللبناني 
بكل سهولة القيام مبا يقوم به احلزب اذا اخليت له الساحة 
واعطي قرارا سياسيا واضحا بذلك«، مؤكدا وجود »وحدات 
قتالية خاصة يف اجليش يبلغ عديدها حوالي 4000 مقاتل 
عند »حزب  موجود  هو  افضل مما  ومبستوى  قادرة  وهي 

اهلل« للقيام باملهمة املطلوبة«.
وهنا ال بد ان نسأل: هل القوى املوجودة على االرض غري 

اجليش اللبناني تتمثل فقط بـ »حزب اهلل«؟
اال توجد على االرض قوى أخرى غري »حزب اهلل«؟ واذا 
كانت هذه القوى موجودة، ملاذا ال تتم املطالبة بنزع سالحها 
خصوصا وان معارك قوسايا اليت قامت بها هذه »القوى 

االخرى« مل جيف حربها بعد؟

ايهما من االجدر واالوىل املطالبة بنزعه: سالح هذه القوى 
أمنية سائبة، فالتة ومتفلتة  بؤرا  اليت تشكل  اللبنانية  غري 
من اي ضوابط ام سالح »حزب اهلل« اللبناني الذي هو 
أشد انضباطا من كثري من االسلحة والذي حرر اجلنوب وجعل 

اسرائيل تعد للعشرة قبل القيام بأي اعتداء على لبنان؟
اما القول بأنه »ميكن للجيش اللبناني بكل سهولة القيام مبا 
يقوم به احلزب اذا اخليت له الساحة واعطي قرارا سياسيا 
اللبناني  اجليش  ُأعطي  متى  نسأل:  فاننا  بذلك«  واضحا 
البطل منذ تأسيسه حتى اآلن قرارا سياسيا واضحا وجامعا؟ 
كانت وقعت  احلرب، هل  بداية  القرار يف  مثل  اعطي  فلو 
احلرب على لبنان؟ أمل يكن نشوب هذه احلرب هو نتيجة، 
بشكل او بأخر، عدم اعطاء اجليش قرارا سياسيا جامعا؟ أكثر 
من ذلك اليس التناقض يف القرار السياسي أدى اىل وقوع 
احلرب؟ فعن أي قرار سياسي يتحدث الدكتور مسري جعجع؟

خاصة  قتالية  وحدات  الدكتور جعجع »وجود  تأكيد  وحول 
قادرة  وهي  مقاتل   4000 حوالي  عديدها  يبلغ  اجليش  يف 
ومبستوى افضل مما هو موجود عند »حزب اهلل« للقيام 
باملهمة املطلوبة« فال ندري اىل اي حد الدكتور جعجع على 
للجيش  العالي  القتالي  املستوى  ننكر  ال  اننا  فمع  حق.. 
اللبناني كجيش نظامي اال اننا نشك يف صموده امام اي 
عدوان اسرائيلي نظرا للتباين الواضح والفرق الشاسع يف 
نوعية االسلحة اليت ميتلكها اجليشان، اذ ال يكفي ان تكون 
مدربا بل جيب ان تتقن فنونا قتاليا غري مألوفة لدى العدو 
الفييتنامية ضد  اعتمدتها املقاومة  اليت  للتصدي له كتلك 
اجليش االمريكي الغازي او اليت اعتمدتها املقاومة اللبنانية 
ضد اجليش االسرائيلي خالل عدوان متوز 2006، فلو كانت 
القوات االسرائيلية تواجه يف تلك احلرب جيشا نظاميا يقاتل 
باسلوب تقليدي مهما كانت كفاءة ضباطه وعناصره القتالة 

النتصرت خالل ايام معدودة .
النائب سامي اجلميل قد قال يف لقاء موسع حلزب  وكان 
الكتائب اللبنانية، ان يوم تسليم حزب اهلل سالحه اىل الدولة 
»آت ال مفر«، مؤكدا ان حزبه ليس ضد حزب اهلل بل ضد 

سالحه.
)يف  املطار  اوتوسرتاد  فيه  يقفل  يوم  واضاف »سيأتي 
الشيعي(  احلزب  معقل  حيث  لبريوت  اجلنوبية  الضاحية 
الدفاع وسيكون  وزارة  باجتاه  والعتاد  والصواريخ  بالسالح 
اللبنانية.  للدولة  اهلل  حزب  تسليم سالح  يوم  اليوم،  ذلك 

فهذا اليوم ال مفر منه«.
واعترب الرئيس امني اجلميل من جهته يف كلمته اليت وزع 
للحزب نصها، ان »موضوع سالح حزب  االعالمي  املكتب 

اهلل قضية مبدئية«.
اننا بكل تأكيد مع حصر السالح بيد القوى االمنية اللبنانية 
لبنان  كان  لو  فيما  وغريهما  داخلي  امن  وقوى  جيش  من 
يعيش أوضاعا طبيعية ليس فيها سالح غريب على ارضه 
ينذر باشعال حرب جديدة يف حال توافرت هلا ظروف مؤاتية 
كما ليس هناك وجود على حدوده لدولة هلا أطماع بأرضه 

ومائه وثرواته.
خمتلفة  بوتائر  متر  اهلل«  »حزب  سالح  على  احلمالت  ان 
واملعادالت  واحلسابات  للظروف  تبعا  والشدة  الليونة  جلهة 
واحدا حيرك كل  مايسرتو  ان هناك  اذ  واالقليمية  الدولية 

هذه اجلهات لبدء محالتها ضد هذا السالح.

انطونيوس بو رزق
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تصفيات الدور األول من كأس االحتاد اآلسيوي

تأهل الكرامة وشباب االردن والكويت والريان والرفاع 
تأهل فريقا الكرامة السوري وشباب األردن األردني للدور الثاني 
فوزا  كالهما  حقق  بعدما  القدم  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  كأس  من 
كبريا على منافسه يف املرحلة اخلامسة ما قبل األخرية من تصفيات 

اجملموعة االوىل للدور االول. 
وتغلب الكرامة على مضيفه صحم العماني 4 - 1 )الشوط االول 
2 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب سيب الرياضي. 
سجل للمضيف عبد العزيز الربيكي يف الدقيقة 77، وللضيف أمحد 
و39   27 الدقائق  )2( يف  الفتاح  عبد  واألردني حسن   )2( عمري 

و70 و75. 
وعلى ملعب امللك عبداهلل الثاني يف عمان، تغلب شباب األردن 
على األهلي صنعاء اليمين 6 - 1 )الشوط االول 4 - 1(. سجل 
للفائز اجلزائري عدالن قريش وشادي ابو هشهش والفلسطيين 
فادي اليف )2( والكونغولي أولريش كابالونغو )2( يف الدقائق 4 

و22 و39 و51 و44 و88، وللخاسر آدم فارس يف الدقيقة 29. 
مخس  من  نقطة   13 وله  اجملموعة  فرق  ترتيب  الكرامة  يتصدر 
مباريات )11 - 3(، يليه شباب األردن 11 )12 - 4(، ثم صحم 4 

)3 - 9(، واألهلي صنعاء ال شيء )1 - 11(. 
اجملموعة الثانية

للدور  اللقب  الكوييت حامل  الكويت  تأهل  الثانية،  ويف اجملموعة 
الثاني بفوزه على مضيفه اهلالل الساحلي اليمين 2 - 0 )الشوط 
االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب علي حمسن 
املريسي يف صنعاء. وسجل االصابتني خالد عجب يف الدقيقتني 

23 و36. 
يتصدر تشرشل براذرز اهلندي ترتيب فرق اجملموعة وله سبع نقاط 
من ثالث مباريات )5 - 3(، يليه الكويت 5 من 3 )6 - 4(، ثم 

اهلالل الساحلي 1 من 4 )3 - 7(. 
اجملموعة اخلامسة

على  الرابع  فوزه  القطري  الريان  حقق  اخلامسة،  اجملموعة  ويف 
الوحدات األردني 3 - 0 )الشوط االول 2 - 0( يف املباراة اليت 
أجريت بينهما على ملعب أمحد بن علي يف الدوحة وتأهل للدور 
أفونسو  والربازيلي   )2( سيزار  فابيو  االصابات  وسجل  الثاني. 

ألفيس مارتينس يف الدقائق 23 و90+3 و37. 
وهي املرة االوىل يتأهل الريان للدور الثاني من احدى املسابقات 
القارية بعد خروجه من الدور االول يف مشاركتيه السابقتني يف 
دوري االبطال اآلسيوي عامي 2005 و2007. وهو يشارك للمرة 

االوىل يف كأس االحتاد. 
النهضة  على  البحريين  الرفاع  فاز  الوطين،  البحرين  ملعب  وعلى 
العماني 1 - 0 )الشوط االول 0 - 0( وتأهل للدور الثاني. وسجل 

االصابة االحتياطي عبد الرمحن مبارك يف الدقيقة 90. 
يتصدر الريان ترتيب فرق اجملموعة وله 12 نقطة من مخس مباريات 
)14 - 7(، يليه الرفاع 12 )7 - 5(، ثم الوحدات 6 )8 - 10(، 

والنهضة ال شيء )3 - 10(. 
اجملموعة السادسة

ويف اجملموعة السادسة، تأهل فريقا سريوجيايا اف سي االندونيسي 
وبيكاميكس بينه دوونغ الفيتنامي للدور الثاني. وفاز سريوجيايا 
اف سي على فيكتوري من جزر املالديف 5 - 0 )الشوط االول 1 
- 0( سجلها النيجريي أنوروي أوبيورا ريتشارد )3( والليبريي زاه 
راهان كرانغار من ضربة جزاء "بناليت" وعارف سويونو يف الدقائق 
29 و68 و90 و61 و76 من املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب 

"جاكابارينغ" يف جاكرتا وشهدها 11215 متفرجا. 
وفاز بيكاميكس بينه دوونغ على سيالنغور املاليزي 4 - 0 )الشوط 
االول 1 - 0( سجلها كيسلي ألفيس )3( والثالثة من ضربة جزاء 

"بناليت" ونوين فو بهونغ يف الدقائق 31 و63 و90 و69.
يتصدر سريوجيايا اف سي ترتيب فرق اجملموعة وله 10 نقاط من 
مخس مباريات )13 - 3(، يليه بيكاميكس بينه دوونغ 10 )9 - 2(، 

ثم سيالنغور 4 )7 - 12(، وفيكتوري 4 )2 - 14(.  

سلة غرب آسيا الـ11 للناشئني دون 18 سنة

اللقب للبنان دونه فوز رابع 
آسيا  غرب  بطولة  تواليًا يف  الثالث  فوزه  لبنان  منتخب  حقق 
الـ11 يف كرة السلة للناشئني دون 18 سنة، واليت يستضيفها 
حتى 23 نيسان اجلاري يف قاعة نادي املركزية جونيه، وذلك 
57 بعد  على منتخب العراق يف الشوط االضايف اخلامس 65 – 
 26 ،11 54 )االشواط 15 –  تعادهلما يف الوقت االصلي 54 – 

.)57 - 65 ،54 – 54 ،44 – 40 ،23 –
من  اللقب  انتزاعه  لضمان  واحد  فوز  اىل  حيتاج  لبنان  وبات 
أنه  علمًا  وسوريا،  األردن  أمام  املتبقيتني  مباراتيه  يف  ايران 
ضمن رمسيًا تأهله للنهائيات اآلسيوية الـ21 اليت ستقام بني 
ايران واليمن  األول، اىل جانب  أيلول واألول من تشرين   22

املضيف.
يف  االفضلية  أعطتهم  ثالثية   12 لبنان  منتخب  العبو  وسجل 
املباراة، بينها أربع ثالثيات لقسطنطني قدسي الذي كان أفضل 
مسجل للفائز بـ 26 نقطة، ومخس لناجي برياك 16 نقطة وثالث 
لكريم جدايل 10 نقاط. وكان أفضل املسجلني للخاسر جاسم 
ضياء مهدي 16 نقطة وأمحد طالق 15 نقطة وعلي امساعيل 13 

نقطة.
واحتفظ منتخب ايران باملركز الثاني بعدما احلق بنظريه السوري 
 – 52 ،26  – 32 ، 13 خسارته الثانية 78–67 )االشواط 19 – 
67(. وكان أفضل مسجل للفائز صمد تورابيخا 17   – 78  ،48

نقطة وللخاسر أمري سريجييه 20 نقطة.
 – 39 ،16 62 )االشواط 22 –  وفاز األردن على اليمن 64  – 
62(. وكان أفضل املسجلني للفائز أمحد   – 64 ،39  – 50 ،24
العزيز  عبد  وللخاسر  نقطة،   15 كنعان  ومالك  نقطة   29 نوفل 

مقبل 18 نقطة وحممد ياييش 15 نقطة. 
سوريا،   - اليمن   16:00 الساعة  مباريات:  ثالث  اليوم  وتقام 
إيران.  الساعة 18:00 لبنان - األردن، الساعة 20:00 العراق – 

املرحلة الثالثة من بطولة كرة اليد

فوز الصداقة ومار الياس واجلنوب تول 
يف املرحلة الثالثة من بطولة لبنان يف كرة اليد للدرجة االوىل، فاز 
27 )الشوط االول 15  امس الصداقة على اجليش اللبناني 33 – 
15( يف املباراة اليت اجريت بينهما يف جممع عاشور الرياضي.   –
اصابة   11 امحد  فراس  السوري  للفائز  املسجلني  افضل  وكان 
ويوسف وزنة 10 اصابات، وللخاسر حسني شريف تسع اصابات. 

قاد املباراة احلكمان الدولي حممد حيدر والقاري قاسم مقشر.
 30 صيدا  حارة  الشباب  مضيفه  على  الياس  مار  الشباب  وفاز 
للفائز  املسجلني  افضل  وكان   .)18  –  15 االول  )الشوط   26  –
االوكراني فولودمري غوريونوف 10 اصابات والتونسي امحد احلامي 
ست اصابات، وللخاسر السوري هيثم شويخ مثاني اصابات. قاد 

املباراة احلكمان الدولي مازن ديب واالحتادي باسم ناصر.
 26  –  36 بدنايل  املشعل  على  تول  الرياضي  اجلنوب  فاز  كذلك 
12(. وكان افضل املسجلني للفائز فيصل  )الشوط االول 15 – 
خضر 12 اصابة ومجيل نعمة ست اصابات، وللخاسر قاسم سليمان 
وحسن الرمح ست اصابات لكل منهما. قاد املباراة احلكمان الدولي 

حممد حيدر واالحتاد طالل محود.

الطائرة العسكرية: فوزان للسعودية وسوريا 
يف اليوم الثاني من البطولة العربية العسكرية الثانية يف الكرة 
العسكرية يف  للرياضة  العالي  املركز  يستضيفها  اليت  الطائرة، 
جممع الرئيس العماد اميل حلود الرياضي العسكري بالدكوانة حتى 
 0 26 نيسان، فاز يف اجملموعة االوىل السعودية على فلسطني 3 – 
9(. قاد املباراة احلكمان املرشح دولي   – 25 ،13  – 25 ،4  – 25(

اللبناني داني حبيب والدولي البحريين خالد الشوملي.
 3 السودان  اول على  فوزا  الثانية، حققت سوريا  ويف اجملموعة 
املباراة  قاد   .)20  –  25  ،13  –  25  ،19  –  25  ،25  –  23(  1  –
احلكمان الدولي االردني وليد النجار واملرشح الدولي اليمين امحد 

املرواني.
البحرين يف  وتقام اليوم ثالث مباريات: الساعة 15:00 السودان – 
لبنان، الساعة 19:00  اجملموعة الثانية، الساعة 17:00 السعودية – 

اليمن يف اجملموعة االوىل. فلسطني – 

ذهاب الدور نصف النهائي من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

فوز متواضع لبايرن ميونيخ على أوملبيك ليون 1 - 0
حقق بايرن ميونيخ األملاني فوزا متواضعا على ضيفه أوملبيك ليون 
0(، يف املباراة اليت أجريت  0 )الشوط االول 0 –  الفرنسي 1 – 
بينهما مساء امس على ملعب "أليانز أرينا" يف ميونيخ وشهدها 
69 الف متفرج، يف ذهاب الدور نصف النهائي من دوري االبطال 

االوروبي لكرة القدم. 
وتقام مباراة االياب الثلثاء املقبل على ملعب "ستاد جريالن" يف 
للمباراة  ليتأهل  نتيجة  بأي  التعادل  بايرن ميونيخ  ليون، ويكفي 
النهائية، بينما يتعني على ليون ان يفوز بفارق اصابتني وأكثر 

ليصعد بدال منه. 
باهلجوم  البادئ  مرات،  اربع  اللقب  حامل  ميونيخ،  بايرن  وكان 
وسنحت ملهامجيه فرص عدة قبل ان يطرد احلكم االيطالي روبرتو 
 37 الدقيقة  يف  ريبريي  فرانك  الفرنسي  ألعابه  صانع  روسييت 
ببطاقة محراء لدوسه كاحل مهاجم ليون األرجنتيين ليساندرو لوبيز. 
ويف الشوط الثاني تساوى الفريقان بعدما طرد احلكم مدافع ليون 
جريميي توالالن يف الدقيقة 54 حلصوله على بطاقتني صفراوين 

خالل دقائق. 
وبعد سلسلة من اهلجمات املتبادلة، سجل اجلناح الدولي اهلولندي 
أريني روبن، الذي خيوض مومسه االول يف املانيا، اصابة املباراة 
من  الفرنسية  املنطقة  خارج  الكرة  تلقى  عندما   69 الدقيقة  يف 
اناتولي تيموستشوك فراوغ العبا وملا انكشف املرمى  االحتياطي 
أمامه سددها بيسراه اصطدمت برأس زميله توماس مولر واحنرفت 
قليال عن مسارها وخدعت حارس املرمى هوغو لوريس لتستقر اىل 

ميينه.
دانيال  الم،  فيليب   - بوت  يورغ   - هانس  ميونيخ:  بايرن  مثل 
روبن  أريني   - كونتنتو  دييغو  دمييكيليس،  مارتن  بوينت،  فان 
برانييتش  دانييل  باستيان شفاينشتايغر،   ،)85 ألتينتوب  )محيد 
)ماريو غوميز 63(، فرانك ريبريي - توماس مولر - ايفيكا اوليتش 

)اناتولي تيموستشوك 45(.  
كريس،  ريفيري،  أنطوني   - لوريس  هوغو  ليون:  أوملبيك  ومثل 
كيم  غونالونس،  ماكسيم   - سيسوكو  علي  توالالن،  جريميي 
فرنانديس  )ميشال  ايدرسون  كامبوس  هونوراتو   - كالسرتوم 
باستوس 70(، مرياليم بيانيتش )جان ماكون 56(، سيزار دلغادو 
)سيدني غوفو 79( - ليساندرو لوبيز. قاد املباراة احلكم االيطالي 

روبرتو روسييت. 
أوروبا ليغ

وتقام اليوم مباراتا الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة أوروبا 
ليغ )كأس االحتاد االوروبي سابقا(. ويلتقي فريقا اتلتيكو مدريد 
االسباني وليفربول االنكليزي على ملعب "فيتشنيت كالديرون" يف 

مدريد الساعة 22:05 بتوقيت بريوت.

*مهاجم بايرن ميونيخ اهلولندي أريني روبن عقب تسجيله اصابة 
0 يف ميونيخ* فريقه يف مرمى أوملبيك ليون 1 – 

القطار من  ليفربول  ونظرا اىل توقف املالحة اجلوية، ركب العبو 
ليفربول اىل لندن، ومنها اىل باريس عرب نفق املانش، ثم اىل 
بوردو حيث ركبوا طائرة اىل مدريد، بعدما اجتازوا مسافة الفي 
كيلومرت. وسبق للفريق االنكليزي ان احرز كأس االحتاد االوروبي 
موينشنغالدباخ  بوروسيا  حساب  على   1973 اعوام  مرات  ثالث 
االملاني، و1976 على حساب اف سي بروج البلجيكي، و2001 على 
حساب فيتوريا أالفيش االسباني. ويغيب عن الفريق بضعة العبني 
اساسيني يف مقدمهم املهاجم الدولي االسباني فرناندو توريس 
الذي اجريت له جراحة يف ركبته االحد املاضي ستبعده عن املالعب 

ستة اسابيع.
اما اتلتيكو مدريد، فلم حيرز سوى كأس حاملي الكؤوس االوروبية 
عام 1962. ويغيب عن الفريق مهامجه االرجنتيين سريجيو اغويرو 

املوقوف.
ويستضيف هامبورغ أس يف االملاني فوالم االنكليزي، الذي اخرج 
النهائي شاختار دونتسك االوكراني  الدور نصف  يف طريقه اىل 
حامل اللقب املوسم املاضي، على ملعب "اتش اس اتش نوردبنك 
أرينا" يف هامبورغ الساعة 22:05 ايضا. وكان هامبورغ احرز عام 
مهامجيه  على  يعول  وهو  االوروبي،  االبطال  دوري  لقب   1983
البريوفياني باولو غرييرو واهلولندي املخضرم رود فان نيستلروي، 

علما ان املباراة النهائية ستقام على ملعبه يف ايار.

وفاة خوان أنطونيو سامارانش ثاني أطول رئيس لألوملبية الدولية 
تويف يف مستشفى كويرون بربشلونة عن 89 سنة الرئيس الفخري 
للجنة األوملبية الدولية ورئيسها السابق طوال 21 سنة 1980 – 
2001 االسباني خوان انطونيو سامارانش، وذلك نتيجة سكتة قلبية. 

وكان قد أدخل املستشفى االحد يف حال "بالغة اخلطورة".
وكان سامارانش انتخب عضوا يف اللجنة األوملبية الدولية 1966، 
1978، فرئيسا 1980، وأعيد انتخابه ثالث  ثم نائبا للرئيس 1974 – 
1997، واستمر رئيسا حتى متوز 2001. ومن   – 1993 مرات 1989 – 
أصل الرؤساء السبعة الذين تعاقبوا على الرئاسة، أمضى أطول 
مدة يف هذا املنصب بعد باعث االلعاب األوملبية للعصر احلديث 

.1925 البارون بيار دو كوبرتان 29 سنة 1896 – 



صفحة 21     

تتمـات

Page 21

»حزب اهلل«: احلرب على لبنان...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

إلزام إسرائيل تنفيذ القرار 1701 جبميع مندرجاته للكف عن انتهاكاتها 
ضد  جديدة  حرب  بشن  اخلطرية  تهديداتها  وعن  اللبنانية،  للسيادة 
من  تبقى  ما  حترير  أو  واسرتجاع  التحتية،  وبناه  ومؤسساته  لبنان، 
أراض لبنانية حمتلة كمزارع شبعا وتالل كفرشوبا واجلزء الشمالي من 
قرية الغجر بعدما متكن عام 2000 بتضامن شعبه وجيشه ومقاومته من 
حترير معظم أراضيه احملتلة ومواجهة اإلرهاب الذي يهدد استقرارنا 
الفلسطينيني  الالجئني  توطني  دون  واحلؤول  شعبنا  عيش  وهناء 
على أراضينا خالفًا حلقهم املشروع بالعودة اىل ديارهم الوطنية يف 

فلسطني«.
أبو  )اليوم( وزير اخلارجية املصري أمحد  وإىل بريوت يصل السبت 
الغيط يف زيارة يلتقي خالهلا رئيسي احلكومة سعد احلريري واجمللس 
النيابي نبيه بري وعددًا آخر من املسؤولني وجيري معهم حمادثات يف 

شأن جممل التطورات يف لبنان واملنطقة.
والرئيس احلريري رأس يف السرايا الكبرية مساء امس االول اجللسة 
االستثنائية جمللس الوزراء حيث متت املوافقة على خطة وزير الرتبية 
وشكل  اجلامعي،  قبل  ما  العام  التعليم  قطاع  منيمنة إلصالح  حسن 
مهمتها  املر  الياس  الدفاع  وزير  احلكومة  رئيس  نائب  برئاسة  جلنة 
إعداد االقرتاحات الالزمة الختاذ اخلطوات التنفيذية لوضع اخلطة موضع 

التنفيذ »وصواًل اىل واقع تربوي متطور يف لبنان«.
وأكد رئيس احلكومة خالل اجللسة »أن إصالح قطاع الرتبية والتعليم 
يتماشى مع ما ورد يف اتفاق الطائف ويف البيان الوزاري، وأن أي 
اسرتاتيجية لتطوير قطاع التعليم، تتطلب حتديث اإلدارة املدرسية، 
وتعزيز التنمية املهنية للمعلمني واملديرين، وتعميم رياض األطفال، 
وتطوير  التحتية  البنى  وتأمني  للطالب،  والنجاح  املتابعة  وتأمني 

املناهج«.
وقالت مصادر وزارية »إن األجواء داخل جملس الوزراء كانت اجيابية 
جدًا، ووصفت اجللسة بـ«املمتازة«، حيث أشاد اجلميع باخلطة اليت 
أعدها الوزير منيمنة، واليت تشمل كل مراحل التعليم ما قبل اجلامعي، 
ووضع مواصفات جديدة لألساتذة وتطوير اإلدارة املدرسية، فضاًل 
عن تأمني البنى التحتية حيث يلزم وصواًل اىل إقرار إلزامية التعليم 

للجميع«.
ولفتت املصادر نفسها اىل أن »مجيع الوزراء اتفقوا على أهمية ما 
قام به الوزير منيمنة يف هذه اخلطة الشاملة واليت من شأنها النهوض 
باملدرسة الرمسية كي ال تبقى كما ُيقال مدرسة الفقراء فقط، ألن 
عصرية  رمسية  مدرسة  اىل  سيفضي  اخلطة  تنفيذ  بعد  احلال  واقع 

حتاكي التطور احلاصل، وجتعل منها منافسًا للمدارس اخلاصة«.
اإلضراب

وتفاوت االلتزام بإضراب قطاع النقل الربي بني منطقة وأخرى، فيما 
مل يصمد قطع الطرق الذي فرضه السائقون يف بعض املدن الكربى 
وال سيما الطرق الرئيسية بني طرابلس وبريوت والطريق الدولية يف 
املنية وطريق كفرشيما الشويفات وغريها أكثر من ساعة حتت وطأة 

حركة املواطنني.
وحاولت بعض النقابات »احلزبية« إلزام السائقني اإلضراب بالقوة 
مهددين اياهم بتكسري سياراتهم وفاناتهم يف حال عملوا خالل وقت 
اإلضراب. وأقدم بعض املعتصمني على إفراغ السيارات العمومية من 
ركابها بالقوة ومنعوها من السري. وفرض هذا الوضع املتوتر نفسه 
ومل  وجامعات،  مدارس  أقفلت  حيث  البالد،  يف  العامة  احلياة  على 

يتمكن الكثري من املواطنني من الوصول اىل مراكز أعماهلم.
العمالي  االحتاد  برئيس  اتصااًل  القصار  عدنان  الدولة  وزير  وأجرى 
احلريري  سعد  احلكومة  »رئيس  أّن  وأبلغه  غصن،  غّسان  العام 
والوزراء كانوا متفقني خالل جلسة احلكومة مساء أول من أمس، على 
ضرورة التعاطي بإجيابية قصوى مع مطالب النقابات وتنظيم أسعار 

احملروقات«.
احلوار  إىل  العودة  »ضرورة  على  االتصال  خالل  القّصار  وشدد 
السلبية واللجوء إىل  بعيدًا عن  بواقعية  األمور  مع احلكومة، ومعاجلة 
االعتصامات والشارع، خصوصًا أّن احلوار هو احلل الوحيد يف سبيل 
حتقيق املطالب«، كاشفًا يف هذا السياق استعداد احلكومة والرئيس 
احلريري للبحث مع االحتادات العمالية »للوصول إىل صيغة ترضي 

مجيع األطراف«.
من جهته، قال وزير العمل بطرس حرب »إن ارتفاع أسعار احملروقات 
يشكل قضية كبرية ألصحاب الدخل احملدود«، مؤكدًا أن »احلكومة 
ستتعاطى جبدية ومسؤولية وشجاعة مع املطالب الشعبية وستحاول 

إجياد املخارج يف إطار إمكاناتها االقتصادية واملوازنة«.
حزب اهلل

الرمسية،  لألنباء«  اإلسالمية  اجلمهورية  »وكالة  اىل  حديث  ويف 
أي  الشيخ قاسم »أن  لـ«حزب اهلل«  العام  األمني  نائب  أوضح 
محاقة إسرائيلية ضد إيران ميكن أن تشعل املنطقة. فاملسألة ليست 
عادية وبالتالي ال تبقى حمصورة. لكن ليس لدّي تصّور نهائي لوضع 
املنطقة حينها فهذا األمر مرتبط بشكل االعتداء وتوقيته ومساحته«.
واستبعد الشيخ قاسم »حربًا صهيونية جديدة على لبنان أو سوريا«، 
موضحًا أنه »لو كانت إسرائيل جاهزة وقادرة وتعتقد أنها ميكن أن 
تربح حربًا يف لبنان لشنتها اليوم قبل الغد لكن ألن هناك تعقيدات 
سياسية  وتعقيدات  اهلل  حزب  لدى  الردع  بقدرة  عالقة  هلا  ميدانية 
بالسيطرة على  بأعمال داخل فلسطني سواء  بتوّرط إسرائيل  تتعلق 
أماكن يف القدس أو يف التضييق على أهل الضفة أو يف عدم وجود 
حمادثات مع الفلسطينيني أو يف اخلالف اإلسرائيلي األمريكي، كل 

هذه األمور امليدانية والعسكرية والسياسية ترينا أن احتمال احلرب 
يف املدى املنظور مستبعد«.

وأكد يف الوقت نفسه أن »حزب اهلل يتعامل مع اخلطر الصهيوني 
على أنه خطر قائم ويبين جاهزيته بصورة دائمة ألي احتمال«.

بارود
ويف الشأن االنتخابي، أوضح وزير الداخلية زياد بارود أن االستحقاقات 
االنتخابية »تعطي االستقرار للبلد« وعلى رغم كل ما حيصل يف 
املنطقة ولبنان هناك تصميم على إجراء االنتخابات وتطبيق القانون 

املوجود ودورنا كسلطة تنفيذية أن نطبق القانون مهما كان«.
وأعلن أن عدد الناخبني يف كل لبنان »بني ذكور وإناث ثالثة ماليني 
بلدية. وسيشارك يف  ألفًا سيصّوتون يف 963  وثالمثئة وأحد عشر 
العملية حنو 14 ألف موظف من بينهم 4 آالف جدد يف العملية االنتخابية 
كرؤساء أقالم أو كتبة، وعدد البلديات يف جبل لبنان 313 بلدية وعدد 
واملرشحون   ،1377 االختيارية  اجملالس  وعدد  خمتارًا،   735 املخاتري 

للبلديات يف جبل لبنان هم 7507 وملركز خمتار هم 1710«.
وأكد وزير الداخلية أنه ُجّند حلماية العملية االنتخابية يف جبل لبنان 
أكثر من 20 ألف رجل أمن. منهم 7500 عنصر أمن داخلي على أبواب 
واحلماية.  األمن  حفظ  اجليش  سيتوىل  اخلارج  ويف  االقرتاع،  مراكز 
اخلطة  على  األخرية  اللمسات  الدفاع  وزير  مع  وضع  أنه  اىل  وأشار 

األمنية »ولدينا الثقة الكاملة باألجهزة األمنية«.
جعجع

اللبنانية«  »القوات  يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  أكد  وبدوره، 
سعد  احلكومة  ورئيس  آذار   14 قوى  اهتمام  جعجع  مسري  الدكتور 
ويف  »الشكل  يف  طرحها  اىل  داعيًا  العمالية  باملطالب  احلريري 
املكان املناسبني«، لكنه الحظ أن االحتادات العمالية اليت تتحرك 
راهنًا وتعقد مؤمترات صحافية هي بأكثريتها احتادات وهمية، والذين 
حتركوا على األرض بالكاد بلغوا يف أحسن األحوال مئات األشخاص، 
التحرك  أن  واعترب  أقل«.  أو  األشخاص  أخرى عشرات  أماكن  ويف 
الذي سجل وما رافقه من حرق دواليب وقطع طرق كان أبعد ما يكون 

عن الروح العمالية والنقابية واملطلبية.
هذا  واجهات  بعض  أن  »املركزية«  اىل  حديث  يف  جعجع  ورأى 
التحرك مرتبط بفرقاء سياسيني موجودين على طاولة جملس الوزراء 
ملناقشتها  الطاولة  على  ميثلهم  من  خالل  من  مطالبهم  طرحوا  فهل 
والبت بها بشكل او بآخر؟ طبعًا ال. فأكثرية هذه االحتادات هي من 
خملفات املرحلة السابقة، ويف هذه املناسبة أريد أن أحيي االحتادات 
األخرى اليت مل تشارك يف اإلضراب والتظاهر وهي يف الوقت نفسه 
تقوم مبساع جدية مع املسؤولني ولكن بشكل دميوقراطي وحضاري، 
بهدف التوصل اىل إقرار ما ميكن إقراره من مطالب«. والحظ »ان 
البعض ومن خلفيات سياسية، فّضل النزول اىل الشارع وخرق الصفو 
حتى وصلوا  تبدل  الذي  فما  دواليب،  وإشعال  الطرق  العام وقطع 
اىل هذه الطريقة وال سيما أن املطالب ليست جديدة وعمر احلكومة 
املقابل،  جعجع، يف  وأعلن  استفهام«.  عالمات  أرسم  هنا  قصري؟ 
تأييده ملطالب املعلمني الفتًا اىل أن »خطواتهم تتم بشكل حضاري 
الوزراء ووزير الرتبية  الوقت نفسه تطرح مطالبهم يف جملس  ويف 
يتابعها«. والحظ أن البعض »حياول الضغط من خلفية سياسية 
وليس بهدف الوصول اىل حتقيق مطالب عمالية واأليادي اليت حترك 
هؤالء ليست خفية بل معلومة للزكزكة على احلكومة وهم ممثلون فيها 

لألسف«.
االنتخابات

بريوت
اىل ذلك، متنى عضو »كتلة املستقبل« النائب حممد قباني »أن 
ترضي  الئحة  هناك  تكون  كي  بريوت  اجلميع يف  بني  التوافق  يتم 
األكثرية الساحقة من أبنائها«، وأكد »أن املناصفة بني املسيحيني 
واملسلمني أمر نهائي وهذا القرار يشكل استمرارًا للعرف الذي أرساه 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري عام 1998 ثم يف العام 2004 وهو 

مستمر مع الرئيس سعد احلريري اليوم«.
وكشف أن اسم الدكتور بالل محد »رئيس مجعية متخرجي مؤسسة 
جديًا  مطروح  وامسه  والنزاهة  الكفاءة  يتمتع »بصفات  احلريري« 
تيار  كوادر  من  أن محد »ليس  مؤكدًا  البلدي«،  اجمللس  لرئاسة 

املستقبل«.
وأوضح عضو األمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق 
مصطفى علوش أن اجلو التوافقي موجود يف مدينة طرابلس، وأكد 
ردًا على ما قاله الرئيس عمر كرامي بأن هذا التوافق ما زال إعالميًا، 
»أن  معتربًا  كرامي«،  الرئيس  يشمل  التوافق  اىل  االجتاه  »إن 
تضخيم املطالب من قبل بعض األطراف قد يؤدي اىل معركة وإن 

كانت نتائجها وفق املعطيات احلالية تبدو حمسومة«.
وأشار، من جهة أخرى، اىل »أن الشارع السيّن متنّوع، على رغم أن 

الغلبة األكرب هي لتيار »املستقبل«.
رؤية  »زحلة  الئحة  دعمها  آذار   14 قوى  أعلنت  وفيما  زحلة،  يف 
زغيب،  أسعد  احلالي،  البلدي  اجمللس  رئيس  شّكلها  اليت  وإمناء« 
احلليف السابق للنائب السابق إيلي سكاف، وذلك بعد استمزاج رأي 
قسم كبري من العائالت، فإن سكاف ومعه النائب نقوال فتوش وقوى 
8 آذار، خصوصًا »التيار الوطين احلر« و«حزب اهلل«، ماضون 
ُيستبعد منها  يف مفاوضات مكّثفة للوصول اىل صيغة مناسبة، ال 

احتمال إعادة النظر بتسمية سكاف جوزف دياب املعلوف.
ويف جبيل، جيد الوزير السابق جان لوي قرداحي نفسه أمام حتالف 
الضرورة مع التيار العوني، معلنًا بوضوح أنه »مضطر للتحالف معه 
زياد  األعمال  رجل  الئحة  اكتملت  املقابل،  ويف  املعركة«.  إلجناح 
احلواط وسيعلنها السبت حتت عنوان »جبيل أحلى«، مستندًا اىل 
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دعم العائالت اجلبيلية.

نتنياهو يعقِّد املهمة اجلديدة مليتشل...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

التفاؤل، كرر نتنياهو بالتزامن مع وصول ميتشل ان الدولة العربية 
كان  فيما  املدينة،  من  الشرقي  الشطر  يف  االستيطان  توقف  لن 
احراز  يربط  جونز  جيمس  اجلنرال  االمريكي  القومي  االمن  مستشار 
تقدم يف عملية السالم يف الشرق االوسط بالعمل على عزل ايران.

)راجع العرب والعامل(
مع  اليوم  حمادثات  سيجري  ميتشل  ان  االسرائيلية  االذاعة  وبثت 

املسؤولني االسرائيليني والفلسطينيني.
احراز  أتت بعد   انها  وقالت ان توقيت زيارته كان مفاجئًا، ويبدو 
االوسط يف  الشرق  دائرة  رئيس  اجراها  اليت  االتصاالت  تقدم يف 
الشرق  اىل  اخلاص  املبعوث  ونائب  شابريو  دانيال  االبيض  البيت 

االوسط ديفيد هيل مع املسؤولني من اجلانبني يف االيام االخرية.
واوردت صحيفتا »يديعوت احرونوت« و«هآرتس« االسرائيليتان 
ان شابريو وهيل اللذين وصال اىل اسرائيل االربعاء، اجريا حمادثات 
موخلو  اسحق  احملامي  لنتنياهو   اخلاص  املبعوث  مع  سرية  مكثفة 

واملستشار السياسي لرئيس الوزراء رون درمير.
اىل  وصوهلما  قبل  التقيا  وهيل  شابريو  ان  »هآرتس«  وقالت 
اسرائيل الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف عمان وسلماه رسالة 

من أوباما.
عن  االسرائيلية  احلكومة  من  اجوبة  على  احلصول  ميتشل  وسيحاول 
مطالب قدمها اوباما اىل نتنياهو الشهر املاضي تتعلق بفتح مقرات 
مناطق  السلطة  وتسليم  الشرقية،  القدس  الفلسطينية يف  السلطة 
يف الضفة لتصري خاضعة للسيطرة االمنية الفلسطينية، وان يوافق 
نتنياهو على البحث يف كل قضايا احلل الدائم يف اطار مفاوضات 

غري مباشرة ايضا.
ونسبت »هآرتس« اىل موظف سياسي اسرائيلي رفيع املستوى، 
طوال  جرت  االمريكية  واالدارة  اسرائيل  بني  احملادثات  بأن  اقراره 
االسبوع االخري عرب اهلاتف وبواسطة السفارة االسرائيلية يف واشنطن 
االربعاء. وقال  اللذين وصال اىل اسرائيل  االبيض  البيت  ومبعوثي 
ان اسرائيل لن تسلم االدارة االمريكية ردا رمسيا على مطالبها على 
شكل ورقة عمل، وال حتى ردا شفهيا، وامنا سيحاول اجلانبان بلورة 
لن  انه  على  وشدد  السياسية.  العملية  دفع  طريقة  على  تفاهمات 

يسجل »حدث« يتم خالله تسليم رد اسرائيلي.
ومع وصول ميتشل اىل اسرائيل، صرح نتنياهو يف مقابلة مع القناة 
الثانية يف التلفزيون االسرائيلي: »سياستنا يف القدس لن تتغري. 
انها ليست سياسيت فقط، انها سياسة كل اساليف منذ 1967... لن 
يكون هناك جتميد للبناء يف القدس... ملاذا اضطر اىل االستسالم 

يف ما يتعلق بالقدس؟«.
اىل  ارتياحه  نتنياهو  ابدى  ميتشل،  زيارة  اىل  يتطرق  ان  غري  ومن 
مبادرات حسن النية االسرائيلية حيال الفلسطينيني. واعترب ان الكرة 
االن يف ملعبهم »واعتقد ان التفهم الكامل يبدأ بالتشكل االن، اكثر 
حتى من بداية، ان موضوع الشروط املسبقة هذا جيب ان يسقط«. 

وامل يف حل اخلالفات مع واشنطن.
واتهم ايران مبحاولة اقناع سوريا بأن هجوما اسرائيليا وشيكا يشن 
عليها، ووصف ذلك بأنه »كذبة«. وجدد اتهامه دمشق وطهران 

بتزويد »حزب اهلل« السالح.
وسئل عن الوضع على احلدود الشمالية السرائيل، فاجاب: »ال نريد 
احلرب. لكن هناك اسلحة تنقل اىل حزب اهلل عرب احلدود بني سوريا 

ولبنان، وهذا أمر  غري مقبول«.

مسؤولون أمريكيون ال يرون »مؤشرات«...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

دمشق.
وأوضح املسؤولون أن واشنطن تعتقد ان السوريني سعوا اىل نقل 
أن  إال  املطورة إىل »حزب اهلل«،  مزيد من صواريخ »سكود« 
وكاالت االستخبارات االمريكية مل تستطع تأكيد االتهامات االسرائيلية 

بأن الصواريخ قد نقلت فعاًل.
داخل  حصلت  قد  نقل  عملية  تكون  أن  يف  واشنطن  تشك  وفيما 
األراضي السورية بشكل ما، أكد اثنان من املسؤولني االمريكيني أن 
ال »مؤشرات لكون أي من صواريخ »سكود« قد نقل عرب احلدود 

اىل لبنان، وهي خطوة ميكن أن تزيد التهديد بشدة.
وقال أحد املسؤولني: »ال نعتقد أن سكود من أي نوع أو حجم قد 
احلسابات  اجراء  دومًا  عنهم  يعرف  ال  السوريون  لبنان...  اىل  نقل 
السياسية الصحيحة، ولكن يف هذه احلال هم يدركون بكل تأكيد أن 
نقل هذا النوع من األسلحة اىل حزب اهلل، وخصوصًا اىل حزب اهلل يف 

لبنان، ميكن أن يؤدي اىل تداعيات خطرية«.
لنقل  عملية  أي  برصد  ثقتهم  عن  أمريكيون  مسؤولون  وأعرب 
اللبنانية، وأكدوا ان هذه الصواريخ  »سكود« عرب احلدود السورية – 

الضخمة ال ميكن تفكيكها اىل قطع صغرية لتسهيل نقلها.
األستوني  نظريها  مع  مشرتك  مؤمتر صحايف  كلينتون يف  وحرصت 
أورماس بايت على هامش اجتماع لوزراء اخلارجية لدول حلف مشال 
األطلسي: »عربنا مباشرة للحكومة السورية وبأشد العبارات املمكنة 
تكنولوجيا  نقل  نوعًا من  ان هناك  اىل  روايات تشري  عن قلقنا من 

أسلحة اىل سوريا بغرض حمتمل هو نقلها الحقًا اىل حزب اهلل«.
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مبناسبة العيد الوطين للجمهورية العربية 
لبنان  يف  السوري  السفري  اقام  السورية 
اقيمت  كما  باملناسبة  احتفاال  علي  حممد 
مجيع  يف  ذاتها  باملناسبة  االحتفاالت 
البلدان اليت يتواجد فيها سفراء  وقناصل 
سوريون ومثل هذه االحتفاالت تقام عادة 
يف البلدان اليت احتلتها جيوش اجنبية ثم 
عادت واخرجت اجليوش منها وسوريا مثلها 

مثل باقي الدول اليت كانت حمتلة.
االهم  ولكن  طبيعي  شيء  هو  املوضوع 
يف  لسوريا  سفارة  وجود  وبعد  قبل  انه 
لبنان اي منذ اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
كانت قوى الرابع عشر من اذار او ما يسمى 
بهذه القوى قد قطعت عالقاتها مع احلكومة 
اىل  االتهام  اصابع  اليها  موجهة  السورية 
او  التعاطي  ميكن  وال  والشتائم  السباب 
التعامل مع سوريا االسد قبل جالء احلقيقة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية  يف  كاملة 

احلريري.
بها  قام  اليت  الشهرية  الزيارة  وبعد 
العماد عون اىل سوريا واالستقبال الرمسي 
قامت  له يف سوريا  اقيم  الذي  والشعيب 
به  ترجم  ال  مبا  ورمجوه  تقعد  ومل  الدنيا 

اسرائيل.
وبعد خروج وليد جنبالط من هذه القوى 
املفككة اصال ومل يعد له شرف البقاء ضمن 
صفوفها، عمل املستحيل وبعد شهور عدة 
وبعد مباركة مساحة السيد حسن نصر اهلل 
اليت  سوريا  زيارة  من  جنبالط  وليد  متكن 
مل يظهر فيها على شاشات التلفزة سوى 
مبثابة  جاءت  الزيارة  وهذه  عابر  حبديث 
هذه  من  تبقى  ما  على  الرمحة  خرطوشة 

القوى.
يتوسل  اليوم  منها  فرد  كل  واصبح   
اخلفاء  يف  وتارة  العلن  يف  تارة  مبفرده 
للحصول على بركة ومن اي جهة اتت ملثل 

هذه الزيارة اليت حظي بها وليد بيك.
السفري  اقامه  الذي  االحتفال  ويف 
السوري يف لبنان مبناسبة استقالل سوريا 
الرابع عشر  عنه كانت قوى  االعالن  وفور 
من اذار او ما يسمى بها يف تسلبق ال مثيل 
له اىل مكان االحتفال، البعض من اللقاء 
الدميقراطي والبعض من الكتائب اللبنانية 
ينتسب  ومن  القوات  من  االخر  والبعض 
نفوسهم  يغمر  واحلياء  للمشاركة   اليهم 

وقلوبهم خاشعني ونادمني....

قوى 14 اذار يف تسابق ال مثيل له 
بقلم صحايف عتيق

ترقبوا حفلة 
مجعية سيدة زغرتا 
يف شهر متوز 2010 
تابعوا اعالناتنا 

ترقبوا

حفلة مطرب املغرتبني بديع مظلوم يف 29 أيار 

القادم

إنه الفرح ...
إنه مثرة وقفات العز ...

يف السابع عشر من نيسان عام 1946 
سورية  أرض  على  احلرية  فجر  سطع 
أرضنا  عن  أألجنبية  اجليوش  وانسحبت 
 ، األشاوس  املقاومني  ضربات  حتت 
وسطر التاريخ على صفحاته بأحرف من 

نور اسم سورية احلرة أألبية .
دمشق  وهللت  البشع  أإلستعمار  رحل 
حلُب  ورقصت   ، ميسلون  وزغردت   ،
 ،ً فرحا  القاسيون  ومتايل  الشهباء، 
وأنشدت الآلذقية نشيد أإلنتصار وتعانق 

الشعب من مشال الوطن اىل جنوبه 
 ومن ساحله اىل جبله يف فرحة عظيمة 
ارضنا  عن  احملتلة  اجليوش  جالء  فرحة 

الغالية .
يف  الشعب  كان  اللحظات  تلك  ومنذ 
بأن  احلياة  قاموس  يف  يسجل  سورية 
املشرف  التاريخ  تكتب  وحدها  املقاومة 
بدماء الشهداء أألبطال ونضال أألوفياء ، 
وبان زمن اإلحتالل مهما طال فله نهاية 
، فهل يقرأ العامل اليوم ويفهم ما كتب 

.
اليوم  تدفعنا  العظيمة  الذكرى  هذه 
املؤامرات  صنع  ومن  العامل  نذكر  بأن 
وعمل لتقسيم أألمة وتفكيكها ، من وعد 
بلفور اىل سايكس بيكو ومن وراءها من 
قوى عاملية . نذكرهم بأن زمن الذل قد 
وىل وزمن اليأس مل يعد موجودًا وزمن 
إال مع حفنة  اإلستسالم واخلنوع مل يبق 

من العمالء واملأجورين . 
احلكيمة،  بقيادتها  اليوم  سورية  أما 
القومية  وأحزابها   ، الباسل  وجيشها 
إنتماءآتهم  بكل  أبناءها  والوطنية ومجيع 
القومية  القوة  يشكلون  واحدة  هم حلمة 
أألمة  حقوق  عن  للدفاع  دائما ً  اجلاهزة 
، هم قوة عظيمة واعية ومدركة لكل ما 

يرمسه األعداء . 
 فسورية هي أمة السالم وأم للمقاومة 
اليت باتت أألمل الوحيد للتحرير ، وهي 
القادرة على ضمان وحدة أألمة وضرب 

كل خمططات التجزئة .
ومن هنا من املغرتب أألسرتالي وعرب 
سعادة سفري اجلمهورية العربية السورية 
أألستاذ متام سليمان الساهر على مصلحة 
سورية دائماً  والعامل على توحيد الكلمة 
يف هذا املغرتب نبعث باحر التهاني اىل 
بشار  الدكتور  الرئيس  التارخيي  القائد 
وقيادتها  سورية  جيش  واىل   . األسد 
اجلالء  بذكرى  مهنئني  وشعبها  وأحزابها 
الوطن  يف  مجيعهم  أهلنا  نهنأ  كما 
املناسبة  هذه  أن  مأكدين  واملغرتبات 
إال  ال حيصل  اجلالء  بأن  تعلمنا  العظيمة 

بالتضامن والوحدة واحملبة القومية . 
لنذكر اجلالء ونتذكر باننا ننظر اجلالء من 
أرض جوالننا احلبيب ، وقدسنا الشريف 
وكل فلسطني وما تبقى من إحتالل يف 

جنوب لبناننا املقاوم .
للشهداء  ووعد  به  ونفرح  اجلالء  نذكر 
حتى  نناضل  سنبقى  بأننا  واملقاومني 
يتم اجلالء قريباً  عن كل شرب من أرضنا 
أنطون  اخلالد  الزعيم  قول  مرددين 

سعادة.
النصر ملا وجدنا  أردنا أن نفر من  لو 

اىل الفرار سبيال .
احلزب السوري القومي أإلجتماعي 
  املندوبية السياسية يف أسرتاليا  

خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

تهانينا لشعب سوريا إنه اجلالء ...
ولسعادة السفري سليمان 

بعيد اجلالء
اجلالء...جالء  اعياد  حلول  مبناسبة 
ارض  عن  واملستعمرة  احملتلة  اجليوش 
اجلمهورية  سفري  لسعادة  نرفع  سوريا 
سليمان  متام  االستاذ  السورية  العربية 
التهاني والتمنيات وعربه لشعب سوريا 
بقيادتها احلكيمة حتيات العز والعنفوان 
العاصمة  باحتفاالت  اعجابنا  ونؤكد 
االسرتالية كانبريا اليت جاءت تعبريا صادقا 
عن معنى املناسبة العظيمة... وبالتالي 
جاءت لتؤكد لشعب اسرتاليا العظيم ان 
ثقافة الوعي القومي واالنساني اليت تشع 
من اعمالكم واجنازاتكم يا سعادة السفري 
اجمليدة. املناسبة  وعظمة  بكرب   تأتي 

بوركتم علمًا سوريًا عربيًا تنشر مفاهيم 
العامل  لشعوب  وتوضح  والقيم  العدالة 
يف هذا اجملتمع املتعدد الثقافات عدالة 
واالضاءة  الكون  هّزت  اليت  قضيتنا 
متارسه  الذي  االرهاب  عن  الصادقة 
حبق  االستيطاني  بكيانها  الصهيونية 

شعبنا يف فلسطني ولبنان والعراق...
وتقديرنا  واعجابنا  تهانينا  اقبلوا 
لنشاطاتكم الواعية والواعدة.. انه العقل 

واحلكمة مفيكم. مربوك

سامي مظلوم 

قّداس وجناز االربعني 
لراحة  االربعني  وجناز  قداس  يقام 

نفس املرحومة

بدر انعام زينة
من سيدة بلدة كفرحبو قضاء الضنية 
الواقع يف 2010-5-2  وذلك نهار االحد 
الساعة احلادية عشرة صباحا يف كنيسة 
االرثوذكسية  االنطاكية  العذراء  السيدة 

على العنوان التالي:
295 Somerville Rd Kingsville Vic

االسفون: ابناؤها: مجيل واميل ومسري 
زينة وعياهلم 

بطرس  يوسف  زوجة  حياة:  بناتها: 
ناجية واوالد وعياهلم 

واوالدها  يزبك  منري  زوجة  جناة: 
وعائالتهم 

اوديت: ارملة املرحوم سايد ابو ديب 
وعائلتها 

وعائلتها  عيد  الياس  زوجة  جانيت: 
وعموم عائالت زينة 

لقيس- جريح- فجلون- عيسى- ناجية- 
عائالت  وعموم  وعيد  ديب  ابو  يزبك- 

كفرحبو وتربل يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة
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بعد  من  الثانية  الساعة 
املاضي  السبت  يوم  ظهر 
اخللوق  الشاب  زفاف  مت 
السيد  جنل  مسعود  روبرت 
برناديت  والسيدة  زخيا 
مسعود من االنسة اللطيفة 
ميشيل كرمية السيد هانس 
وذلك  اينابينيت  وريتا 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف 
املارونية حبضور حشد كبري 
من اهل واقارب العروسني 
واصدقائهم حيث  حضر من 
للمشاركة  خصيصا  سيدني 

قلبان مجعهما احلب تفاهما فتزوجا 

روبرت وميشيل قاال »نعم« معا اىل االبد

*والد العروس يشكر احلضور* *والد العريس زخيا مسعود يرحب احلضور ويشكر* *العريس يرحب ويشكر احلضور* *باتي عاصي بالعربية* *ريتا ملكون تقرأ الرسائل باالنكليزية*

*االب اندراوس يبارك االكليل* *اهل العريس* *العروس تدخل الكنيسة متأبطة ذراع والدها*

*العروسان يوقعان وثيقة الزواج * *اهل واقارب العريس من سيدني* *اهل العريس واقارب وحضور*

*االشبينات* *العروسان يرقصان * *االطفال حيملون الزهور*

العريس  عمة  راشد  يوسف  زوجة  ثريا  املناسبة  هذه  يف 
وعائلتها وطوني راشد وعائلته وجو راشد وعائلته وباتي 
عاصي وعائلتها وروزماري زوجة السيد دوني غبش وندى 
زوجة فادي شالال وعائلتها وشكري وجفري شاهني وطوني 
شليطا وعدد من اقارب اهل العروس الذين حضروا من 
افريقيا هذا وبارك االكليل قدس االب ادمون اندراوس 
رئيس دير مار شربل يف ملبورن وامام مذبح الرب قال 

العروسان روبرت وميشيل »نعم« معا اىل االبد.
كان االشابني مرسال واندرو مسعود شقيقي العريس 
ودوري مسعود ابن عم العريس  وهينز اينابينيت شقيق 
العريس  شقيقة  مسعود  كاتي  واالشبينات  العروس 

وصديقات العروس سوسن وراشيل ووكيلي.

صالة  اىل  املدعوين  مجيع  انتقل  الزفاف  مراسم  وبعد 
يلتيما يف ضواحي مدينة ملبورن حيث اقيم حفل عامر على 

شرف العروسني.
ويف املناسبة القى والد العروس كلمة شكر فيها كل 
من  الذين حضروا  ابنته وخص  فرحة  الذين شاركوه يف 
مسعود  زخيا  السيد  العريس  والد  والقى  كما  افريقيا. 

كلمة جاء فيها:
اخواني واخواتي اهال وسهال بكم يف هذه الفرحة العامرة 
بوجودكم واملشعة بقلوبكم الطيبة يسرني ان ارحب بكم 
مجيعا امجل ترحيب وانتم تشاركوننا يف فرحة ولدنا احلبيب 
هذه  فيكم  اقدر  اني  اذ  ميشيل  احللوة  وعروسه  روبرت 
الذي  الرائع  اليت غمرمتونا بها حبضوركم  النبيلة  العاطفة 

يدل على الصداقة واالخوة فيما بيننا.
انها بالنسبة لي ولرفيقة عمري برناديت هي اورع وامجل 
مناسبات العمر  حيث حنتفل بفرحة احد فلذات كبدنا حبيبنا 

روبرت.
على  االعزاء  واالخوات  باالخوة  ارحب  ان  ويسرني  كما 
اىل  للوقوف  سيدني  من  خصيصا  حضروا  الذين  قلوبنا 
جانبنا يف هذه الفرحة السعيدة واقول هلم اهال وسهال بكم 
يف بيوتكم وينب اهلكم واحبائكم ويف الواقع ارحب بكم 
مجيعا واعترب هذه املناسبة هي مناسبتكم كلكم فالف اهال 
وسهال بكم وليقّدرني اهلل على رد مجيلكم يف مناسباتكم 
باالفراح  عامرة  دياركم  تبقى  وان  واملفرحة  السعيدة 

واملسرات.
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*اهل واقارب العروس*

*اهل واقارب العريس* *االشابني*

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

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

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

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar BakeryULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

÷bíãfl@Ôflbé@ZbËjybó€
حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

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

bib†@ÑÓì€a@Úèé˚fl
ŸÁ �ß<ÿÈ∂<^„fu^í÷<

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

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

Ph: 9354 9649

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

فنيا احيا هذه الليلة العامرة الفنان الكبري هاني فرح.
وعند منتصف الليل قطع العروسان قالب الفرحة ثم غادرا اىل 

ملبورن لتمضية شهر العسل بعد ان تقبال تهاني املدعوين.
يشكران  العريس  والدا  برناديت  وزوجته  مسعود  ذخيا 

*والد العريس،جورج ملكون، دوري وطوني مسعود وخملوف خملوف* *موريس نادر وزوجته واقارب*

مجيع الذين حضروا من مجيع احناء فيكتوريا وشاركوهما يف 
فرحة ولدهما روبرت وخيصان بالشكر كل الذين حضروا من 
والية سيدني دون تسمية املني ان يشاركا اجلميع بافراحهم 

ومسراتهم.

*جوان مسعود واميلي برصونا*

*والدا  العريس واالب اندراوس*
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PERTH:

68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744
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HEAD OFFICE MELBOURNE 
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062

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

SYDNEY:

195199- Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية



Page 26صفحة 26      2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

تحقيق

إعالنات أدوية االعشاب املشعوذة حتتل شاشات التلفزيون
القانون ال يطال الفضائيات فمن مينع الضرر احملقق عن املواطن ؟ 

جتتاح اعالنات االعشاب شاشات التلفزيون من دون استثناء تقريبًا، 
والويل ملن جيرؤ من االعالميني على عرض حلقة ضمن اي برنامج 
"يطري"  فقد  الصحة،  على  وخطرها  الشعوذات  هذه  عن  تتحدث 
من عمله ألن مدخول عدد ال بأس به من هذه التلفزيونات قائم 
على االموال اليت يدفعها املعلنون. والغريب يف االمر انه عندما 
طلب وزير الصحة العامة استيضاح دائرة اجلمارك عن حجم املواد 
املستوردة كاستعمال متممات لالعشاب، مل يتعد حجمها السنوي 
الـ200 الف دوالر فقط. اذًا من اين هذا التمويل االعالني الضخم؟ 
وما هو مصدر هذه االموال "النظيفة"؟ كيف ستطبق التلفزيونات 
يبث  ومعظمها  االعشاب،  عن  االعالن  مينع  الذي  اجلديد  القانون 
فضائيا؟ هل سيمارس جملس الوزراء صالحيته مبالحقة املخالفني، 
ارضيًا وفضائيًا، كما اكد وزير االعالم؟ وهل نصدق ان العقوبات 

القصوى ستطبق وفق ما قاله وزير العدل؟
لوقف  املختصة،  الوزارات  مع  النيابية،  الصحة  جلنة  حترك  بعد 
االعالنات اخلاصة بأدوية األعشاب على التلفزيونات ألنها خطر على 
التلفزيونات احمللية  احد  انتقل  للقوانني،  صحة املواطن وخمالفة 
فجأة اىل البث الفضائي للتهرب من اي قانون قد يطاله. اذا ما 
الفائدة من وضع هذه القوانني اليت ستبقى من دون تطبيق، متاما 
كما عدد ال بأس به من القرارات اليت اصدرها وزير الصحة حمذرا 
ومل تنتقل اىل حيز التطبيق؟ وهل صحيح ان القانون يف لبنان 

يوضع ليخرق؟ 
"خبري االعشاب" وراء الشاشة على كل شيء قدير، فهو ينتحل صفة 
الطبيب مرتديا لباسه، يعاجل ويطبب، و"قدراته اخلارقة" متكنه من 
خالل صوت املستمع او املشاهد من ان يصف الدواء. واملدهش 
ان لديه لكل داء دواء شافيًا، واملشكلة الكربى انه حيفز املريض 
استعمال مستحضراته  اىل  واللجوء  الكالسيكية  ادويته  ترك  على 
واحدًا  نوعًا  ان  والغريب  حياته.  حساب  على  وغالبا  اعدها،  اليت 
من هذه االدوية يعاجل عددا من االمراض اليت تكون يف معظمها 
خطرية وجّدية، فهو "حاّلل املشاكل"، من أمل الرأس حتى سرطان 
واملستعصية  كالسكري،  املزمنة  باالمراض  مرورا  الربوستات، 
ما  اىل  اجلنسي...  والضعف  والبدانة،  الشعر  مجيعها، ومشكالت 
من  الشفاء  جلهة  ان  املريض،  خميلة  تدغدغ  مواضيع  من  هنالك 

مشكلة خطرية، او من حيث حتسني املظهر والفاعلية اجلنسية. 
التلفزيونات،  الكربى يف ان وسائل االعالم، وخصوصا  والكارثة 
تبث هذه املواد االعالنية دون تنبيه املواطن اىل ان ما يشاهده 
هو اعالن جتاري مدفوع يّدعي عالج االمراض كافة، وهو يصدقها، 
مزمنة  المراض  االدوية  تناول  من  يئس  الذي  املريض  وحتديدا 
فيتوجه اليها غري مدرك مدى الضرر الكبري الذي تسببه والذي قد 
يودي به اىل املوت. واخلطورة يف هذه االعالنات انها تتوجه اىل 

العامة مبوضوع يعنيهم يف الصميم وهو صحتهم. 
منذ حنو شهر صدر قانون نشر يف اجلريدة الرمسية يقضي مبنع 
االعالنات والدعايات عن االعشاب اال بعد الرجوع اىل وزارة الصحة 
لتؤكد صحة املعلومات وإمكان الرتويج هلا، النه من حيث املبدأ 
اليوم مل  اىل  ولكن  الدواء.  وملا هو حبكم  لالدوية  الرتويج  مينع 

نلمس اي جدية يف التطبيق: املخالفات ال زالت مستمرة.
قرارات وال من يلتزم!

نقيبة الصيادلة السابقة الدكتورة ليلى خوري حتدثت عن الدرب 
الطويل الذي بدأته النقابة من خالل ارسال كتب على مراحل عدة 
على  الشرعية  غري  االعالنات  وقف  اىل  ليصار  الصحة  وزارة  اىل 
وتصون  القوانني  على  اليت حتافظ  التدابري  واختاذ  التلفزيونات، 
الصحة العامة من خطر هذا النوع من الدعاية اليت تلحق االضرار 

باملواطنني وتصرفهم عن العالج الصحي السليم. 
بعد ذلك اصدر وزير الصحة العامة، قرارًا قضى بتنظيم االعالنات 
املتعلقة باالعشاب الطبيعية واملتممات الغذائية، وفيه منع الجراء 
إال  االعالمية املسموعة واملرئية واملكتوبة  الوسائل  االعالنات يف 
يف  الصحي  واالرشاد  التثقيف  دائرة  قبل  من  موافقة  اخذ  بعد 
وزارة الصحة العامة، وحتدث من خالله عن الشروط اليت جيب على 
اساسها وضع االعالن، ومنها عدم التشخيص املرضي املباشر او 
الطبية، وان يعلن يف شكل  الوصفات  اعطاء  غري املباشر وعدم 
واضح ومتكرر اثناء االعالن بان هذه املستحضرات ليست ادوية 
املرض  لتشخيص  الصحيح  املرجع  وان  الدواء،  مقام  تقوم  وال 
ووصف الدواء هو الطبيب املتخصص، وان املريض ال جيب عليه 

وقف تناول دوائه اال بعد مراجعة طبيبه. 
العامة  املديرية  اىل  ُبّلغ  الذي  القرار  هذا  يلتزم  مل  احدا  ان  اال 

للصحة، واملديرية العامة لالمن العام ووزارة االعالم.
وبعد مرور شهر على القرار االول الذي صدر يف ايار 2008 صدر 
آخر يف حزيران 2008 يتعلق بتنظيم االعالنات اخلاصة باالعشاب 

الطبية الطبيعية واملتممات الغذائية. وجاء فيه:
"- وجوب التقّيد بآلية االعالنات وعدم االحياء للمواطنني بان هذه 
املستحضرات هي دواء او بديل له، وعدم االسرتسال يف تشخيص 

االمراض عرب املكاملات اهلاتفية ووصف االدوية. 
- جيب االعالن بوضوح عن ان هذه املستحضرات ليست ادوية، 

وان املريض، حتى ولو استعمل هذه املتممات اىل جانب الدواء، 
عليه عمل ذلك حتت اشراف طبيبه املختص.

- تطلب وزارة الصحة العامة من نقابات املهن املعنية، من طب 
هلا  اجاز  مبا  ومتارس صالحيتها  مسؤوليتها  تتحمل  ان  وصيدلة، 
اصحاب  لتذكري  املهن  هذه  أصول ممارسة  من  اللبناني  القانون 
كل  على  وباالدعاء  مهنتهم  مزاولة  باصول  يتقيدوا  بان  املهنة 

منتحل صفة امام القضاء املعين.
او  تسجيل  عند  عليه  والتوقيع  التعميم  بهذا  وااللتزام  التعهد   -

ترخيص اي مستحضر او متمم غذائي من قبل اصحاب العالقة".
... وايضا كما القرار السابق بقيت االمور على حاهلا ومل يلتزم 

احد من املعنيني به.
"بتجميد  2010 قضى  اذار  آخر يف  قرارًا  الصحة  وزير  اصدر  ثم 
بعض القرارات املتعلقة باالعالن عن االعشاب الطبيعية واملتممات 
بعض  ان  مبا   )...(  " فيه:  جاء  تنظيمها"  اعادة  بغية  الغذائية 
املتممات الغذائية قد حصل اصحابها على قرارات جتيز هلم االعالن 
القرار ومضمونه واستعملوها  انهم ختطوا هذا  اال  واالعالم عنها، 
العامة وختطوا  الصحة  وزارة  اصناف غري مسجلة يف  لالعالم عن 
مضمون وهدف الرتويج حيث اصبحوا ميارسون التشخيص والعالج 
االلتزام  يتم  مل  كذلك  معا،  ان  يف  والصيدلة  الطب  ومهنيت 
بالتعهدات اليت قدموها اىل وزارة الصحة العامة، تقرر ما يأتي: 

جتمد الرتاخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة لناحية املوافقة 
على نص اعالني للرتويج عن اي مستحضر أو متمم غذائي، وعلى 
عما سوف  كامل  مبلف  العامة  الصحة  وزارة  من  التقدم  اصحابها 
يتم االعالن عنه ليصار اىل اختاذ القرار املناسب يف شأنه وهي 

التالية: شركة زيناتات وشركة امانة كري انرتناسيونال".
... وبلغ هذا القرار اىل كل املعنيني، اال ان احدا مل يلتزم!. 

موضوع مبالغ فيه؟
وزير الصحة حممد خليفة يعترب ان املوضوع مبالغ فيه، ويف العامل 
والتوجه  التقليدية،  الكيميائية  االدوية  عن  لالبتعاد  نزعة  هناك 
االدوية  يتناولون  الذين  املرضى  ومعظم  االعشاب،  ادوية  حنو 
املزمنة، مثل دواء السكري او الدهنيات او امراض الكبد، يبحثون 
الطريق املسدود بسبب  عن جماالت اخرى من جراء الوصول اىل 
العالجات املوجودة، وخصوصا مرضى السرطان الذين ال يفيدون 
من االدوية التقليدية، فيتوجهون اىل االعشاب. القصة نفسية، 
غري  االدوية  او  االعشاب  الدوية  االنتشار  هذا  اىل  ادت  وهي 
عّرف  العامل  على  واهلند  الصني  وانفتاح  العامل،  يف  التقليدية 
الناس اكثر على بعض االساليب املتبعة، مثل الوخز باالبر والعالج 
للمنتجات  الدول املتطورة اصبح هناك منو سريع  باالعشاب، يف 
املسماة متممات غذائية كمدخل ليستخدمها الناس، مع ان املتممات 
العاملي، كمتممات غذائية  او  التعريف االوروبي  الغذائية واضحة 
وبعض الفيتامينات او اهلورمونات او الغذاء الطيب املخصص الذي 
حيتاجه اجلسم، فتعريف املتممات الغذائية الذي توسع يف العامل 
ذات  االعشاب  على  القائمة  املنتجات  بعض  لتسرب  جمااًل  خلق 
لالعشاب خصائص  ان  ننفي  ال  العالج،  على  املساعدة  املفاعيل 
عالجية، ولكن جيب ان نعرف ان هذه النباتات حتتوي على مواد 
كعالج،  استعماهلا  يصعب  واليت  املعايري،  متحكمة  وغري  سامة 
من هذا املنطلق هناك اعشاب تقليدية، مثل الشومر واليانسون 
االعشاب،  هذه  استعمال  سوء  ولكن  فيها،  مشكلة  ال  واخلبيزة، 
ووضعها مكان الدواء ادخل اىل الناس ذهنية خمتلفة، فاصبحوا 
يرتكون ادويتهم ويلحقون باالعشاب وهذا ضرر كبري. واالعشاب 
غري مسجلة كأدوية وهناك ما اكتسب شرعيته من خالل التقليد، 
مثل الشاي والقهوة، وهذا بسبب ممارسة تقليدية. ولكن توسيع 
وخصوصا  والتفلت  الضرر  خلق  الفوضوية  بالطريقة  االمور  رقعة 
ق كدواء وعالج، وكذلك الظهور عرب االعالن بهذا  انها اصبحت تسوَّ
وكأنها  االعشاب  الستعمال  تسوق  ألنها  للمجتمع،  مضر  الشكل 
بالبعض  دفع  مما  وحيدة  عالجية  وطريقة  عالجيًا  وسببًا  االدوية 
اىل وقف دوائهم االصلي، كما ذكرنا، والتوجه اىل هذا الدواء. 

وهؤالء املروجون تسرتوا ببعض الدراسات اجلدية اليت متت بطريقة 
علمية يشرف عليها صيادلة متخصصون بعلم االعشاب، وانطلقوا 
يروجون ليس لالعشاب يف حالتها الطبيعية، بل املصنعة مع مواد 

كيميائية، ومن غري املعروف مدى ضررها لالنسان. 
خالل  من  ال  منظمة،  ليست  الشرعي  االطار  خارج  الظاهرة  هذه 
اذ ال مراقبة عليها، وقد يكون  الوزارة وال من خالل االسترياد، 
االسترياد حتت خانة العلف مثال او نباتات زراعية، هلذا ال ميكن ان 
تسجل يف وزارة الصحة كأعشاب. وضع االعشاب حببة او كبسول 
او مرهم او وصفه كدواء جيب ان خيضع لقانون االدوية، وهذا 
غري حاصل يف لبنان. عند استيضاح دائرة اجلمارك عن حجم املواد 
السنوي  حجمها  يتعد  مل  لالعشاب،  متتم  كاستعمال  املستوردة 

الـ200 الف دوالر فقط. 
امام القرارات اليت اختذناها سابقا ومل تنفذ حتركت جلنة االدارة 
ليصبح  قانون  مشروع  طرح  ومت  النيابية،  الصحة  وجلنة  والعدل 
جدي.  شكل  وتنفيذها يف  القرارات  الختاذ  ضوابط  يضع  قانونا 
االجراءات  امنا  القانون،  على  املوافقة  صحة  كوزارة  صالحياتنا 
مرتبطة بوزارات اخرى مثل العدل واالعالم. املشكلة اليوم ليست 
لبنانية فقط وحصل ذلك يف دول عديدة والربهان، ان اليوم هناك 
اكثر من 13 فضائية تبث االعالنات وتروج هلذه العالجات، خارجًا 

عن سلطة اي دولة. واحلل هو يف وعي املواطن. 
ان  قال  جمدالني  عاطف  الدكتور  النيابية  الصحة  جلنة  رئيس 
وزير الصحة اخذ قرار بعد تقديم اقرتاح القانون يف العام 2008 
بتعديل املادة 73 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "حيظر االعالن 
والرتويج للمتمات الغذائية واالعشاب الطبية ذات الصفة العالجية" 
والقانون يف لبنان مينع االعالن عن الدواء. لذلك ازلنا هذه الثغرة 
 11 منذ  نافذا  واصبح  النيابي  عليه اجمللس  القانون وصوت  من 
اذار 2010، يف اول آذار 2010 اصدر وزير الصحة قرارًا بسحب 
الن  القضاء  من  الطلب  اىل  أتوجه  واليوم  االعالنات،  تراخيص 
يتحرك، وارسلت قرصًا مدجمًا لوزيري االعالم والعدل وفيه مناذج 

من االعالنات املخالفة للقانون، مع نسخة عن القانون. 
اجملال،  هذا  اصبحت صحيحة يف  لنخالفه"  قانون  "اصنع  مقولة 
الشاشات  على  واملخالفات  يتحرك،  احد  وال  صدر  القانون  ألن 
يومية. نطالب حبماية صحة املواطن من الغش واخلداع، ألنه يقع 
فريسة هذه االعالنات والدعايات الكاذبة فيرتك الدواء ويتوجه اىل 
االعشاب، وهناك حاالت معروفة، مريض ختلى عن دواء السكري 
مستعيضا عنه باالعشاب وصل اىل املستشفى يف حال الغيبوبة، 
عن  الصادرة  القوانني  تنفيذ  ومراقبة  واحملاسبة  املراقبة  مهمتنا 
على  ومصرون  املوضوع  هذا  يف  جديون  حنن  النيابي.  اجمللس 

مالحقة تنفيذ القانون ألننا مصرون على محاية املواطن وصحته.
العقوبات القصوى للمخالفني

منذ  اثري  "املوضوع  ان  قال  جنار  ابرهيم  الدكتور  العدل  وزير 
وعممنا  غامن،  روبري  النائب  مع  والعدل  االدارة  جلنة  شهرين يف 
على النيابات العامة واحملاكم لتطبيق العقوبات القصوى والتشدد 
بذلك، وتطبيق القانون بقسوة، وقد عممت ذلك على النيابة العامة 
التمييزية، وليس فقط يف موضوع الصحة بل الزراعة والنفايات 
متشددا،  يكون  ان  القضاء  من  نطلب  مرحلة  يف  حنن  والبيئة، 
ولكن هذا متن  القضاة،  قناعة  بالدخول يف  لنا  وان كان ال حق 
العامة  النيابات  يف  باستكشاف  قمت  لقد  العامة.  النيابات  على 

واملعلومات حتولت اىل النائب روبري غامن. 
معظم  على  يومي  شكل  يف  متر  االعالنات  ان  من  الرغم  وعلى 
شاشات التلفزة، يقول رئيس جلنة االدارة والعدل النائب روبري 
غامن ان نقابة الصيادلة ونقابة االطباء مل يقوما بواجباتهما كاملة 
امام النيابات العامة، وقضاة التحقيق، تقدموا بشكاوى من دون 
تقديم االدلة املطلوبة على الرغم من ان هذه االدلة واضحة. من 
جهة ثانية هناك امور اخرى ادارية على وزارة الصحة كما وعدت، 
العالج يف  توضيح عن  اجياد  واالعالن اىل حني  االعالم  ان جتمد 
اهليئة  على  واحيل  االقرتاح  على  االدارة صدقت  جلنة  االعشاب. 
مسؤولية  املالحقة  باالعشاب  يتعلق  ما  يف  صدقته  اليت  العامة 
ودور  الصحة،  وزارة  مع  بالتنسيق  والصيادلة  االطباء  نقابيت 
القضاء يف املرحلة الالحقة عندما تقدم له االدلة وهي واضحة عليه 

اختاذ االجراءات الالزمة.
شكوى يف "اجلارور"

واوضحت نقابة الصيادلة انها تقدمت بدعوى قضائية منذ عامني 
وال زالت واقفة "بشي جارور" كما قال نقيب الصيادلة الدكتور 
زياد نّصور، وتقدمت النقابة بشكوى جديدة اىل وزير العدل منذ 
شهرين بناء على طلب جلنة االدارة والعدل وجلنة الصحة النيابية 
وقال  ننتظر".  زالنا  ما  ولكن  بذلك،  "ووعدنا  الوضع  لتحريك 
وتتابع  جبدية  املوضوع  هذا  تالحق  النيابية  الصحة  "جلنة  نّصور: 
مع االشخاص املعنيني، وتتجه االمور يف شكل جدي، على االقل 
من حيث املالحقة. هناك عملية غش متارس على املواطن من خالل 
التالعب بعقله، ألن ما يراه املريض على التلفزيون يعتربه صحيحا، 



Page 27صفحة 27     

متفرقات

2010 نيسان   24 Saturday 24 April 2010السبت 

عيد رعَية القّديس يوحنّا احلبيب يف غرين 
أيكر وعيد األمَّهات

برعاية صاحب السيادة املطران عصام يوحّنا 
ّي الوقار درويش الكلِّ

ة القّديس يوحّنا احلبيب يف غرين أيكر  حتتفل رعيَّ
هات، وذلك حسب الربنامج  بعيد شفيعها، وبعيد األمَّ

التالي:
ة يوم العيد السبت يف  ا اإلهليَّ -1 حنتفل بالليرتجيَّ
2010/05/08 الّساعة العاشرة والنصف صباحًا.

نوي الّساهر يف متام الساعة الّسابعة  -2 احلفل السَّ
والنصف من مساء يوم السبت الواقع فيه 2010/05/08  

بانكستاون.  يف فونتانا دي تريفي— 
-3 حنتفل بالقّداس اإلهلي اإلحتفالي الذي يرأسه 
يادة املطران عصام يوحّنا درويش،  صاحب السِّ

ّي الوقار وذلك الّساعة العاشرة  ة، الكلِّ راعي األبرشيَّ
والنصف من صباح يوم األحد الواقع
ة عيَّ  فيه 2010/05/09 يف كنيسة الرَّ

صال بأمانة  ملزيد من املعلومات واحلجز، يرجى اإلتِّ
ة على الرِّقم Ext 5 0222 9758 أو  سر املطرانيَّ
دة مهى طّيار على الرَّقم 5514 9750  يِّ بالسَّ

 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

صحيحا، فال مييز اخلطأ من الصح، وبالتالي عملية التضليل حتصل 
يف غياب االعالن عن ان ما يراه هو اعالن مدفوع وترويج لبضائع 
معينة. والغش بهذه الطريقة يقنع املواطن ويوهمه، فتعطى صفة 
عالجية ملادة فاعلة تستخرج من عشبة عن طريق التصنيع وتعطى 
ان  جيب  االمور  وهذه  مرهم،  او  كحبة  مثال  صيدالني  شكل  يف 
ختضع اىل قواعد التصنيع اجليد يف هذه احلال، ولكن الواقع هو 
غري ذلك. هناك امجاع يف جملس النواب داخل معظم الكتل النيابة 
على ضرورة وقف هذا االمر، مل يفصح احد عن الدفاع عن هؤالء 
ننتظر كيفية  امام استحقاق جدي وحنن  القضاء  اليوم  الدّجالني. 

تعاطيه مع املوضوع".
نقابة االطباء تقدمت مع نقابة الصيادلة ومجعية محاية املستهلك 
جورج  الربوفسور  االطباء  نقيب  وقال  القضائية،  الدعوى  بهذه 
افتيموس انه "بعد املراجعة وجدنا ان القضية تركت يف االدراج، 
يتمتعون  بأنهم  وافادوا  عليهم  املدعى  اىل  االستماع  مت  النه 
برتخيص من وزارة الصحة. طلبنا التوسع يف التحقيق، خصوصا 
اهلواء مما يشكل  االمراض على  ان هؤالء املشعوذين يشّخصون 
عن  ناهيك  للطب،  مشروعة  غري  وممارسة  الطبية  لالداب  خمالفة 
انتحال الصفة، ان التذرع بعدم اثبات الدليل هي حجة واهية ال 
تستقيم، ويكفي ان يفتح اي مسؤول يف اي وقت من االوقات 
على اي حمطة تلفزيونية لريى هؤالء املشعوذين على اهلواء. لقد 
زود النائب الدكتور عاطف جمدالني النقابة بقرص مدمج يتضمن 
تسجيال هلذه الوقائع سنسلمها للمراجع املختصة يف وقت قريب. 
حنن كنقابة ال منلك السلطة االجرائية، وعلى املسؤولني ان يتحملوا 
مسؤوليتهم مثل وزير العدل، والقضاء املختص، ووزير الصحة، 

ووزير االعالم.
املطلوب موقف حازم من جملس الوزراء

وزير االعالم الدكتور طارق مرتي اجاب لدى سؤاله عن املشكلة: 
وهل لوزير االعالم صالحيات؟ الصالحيات اصبحت للمجلس الوطين 
لالعالم، كل ما يتعلق باملرئي واملسموع معظم الصالحيات انتقلت 
نظريا اىل اجمللس الوطين الذي يبدو وكأن دوره بات استشاريا، 
دور وزير االعالم هو يف نقل اقرتاحات اجمللس الوطين اىل جملس 
الوزراء، واذا مل حيصل على اقرتاحات من جملس الوزراء بظروف 
معينة يف امكانه ان خياطبه. اذًا الصالحية جمللس الوزراء باختاذ 
ختالف  اليت  واملسموعة  املرئية  االعالم  وسائل  حبق  القرارات 

القانون. 
املشكلة هي اذا ذهبت اىل جملس الوزراء وقلت له ان احملطات 
لنباتات ذات طبيعة  تروج  اعالنات  وتبث  القانون  الفالنية ختالف 
البث  اىل  واملسموعة  املرئية  االعالم  وسائل  كل  ستلجأ  عالجية 
الفضائي، كلها ما شاء اهلل تبث فضائيا، املشكلة ان ال قوانني 
ترعى البث الفضائي، فاالذن يؤخذ من وزارة االتصاالت من دون 
علم وزارة االعالم. احلل اجلذري هلذه املشكلة هو مبوقف حازم من 
جملس الوزراء جمتمعًا وبسن قانون متعلق بالبث الفضائي، ألنه 
يف حال ال قانون فهو غري خاضع للقانون املرئي واملسموع، لذلك 
جيب ملء الفراغ القانوني. املشكلة اننا نعيش وضعًا سيئًا نصدر 
قانونًا وال نتمكن من تطبيقه، ووسائل االعالم اخلاصة، خصوصا 
التلفزيونات، تتمتع بنفوذ اقتصادي ودعم سياسي ونفوذ معنوي 
جتعل اجمللس الوطين يرتدد قبل اقرتاح انزال اي عقوبة حبقها. 
لقد ارسلت اىل اجمللس الوطين لالعالم املرئي واملسموع القانون 
رأيه  وأنتظر  ختالفه،  اليت  والفضائية  احمللية  اللبنانية  واحملطات 
وعند حصولي على الرد سأتوجه اىل جملس الوزراء، وهو يف امكانه 
فرض العقوبات على احمللي والفضائي على الرغم من ان القانون 

الفضائي ليس تفصيليًا كما احمللي.
انا اعرتف مبشكلة االعالن امنا املشكلة هي يف ترويج هذه البضائع 
يف السوق اللبناني من دون اي رقابة طبية وال حتى على مضمونها. 

اذا جنحنا مبنع االعالن فاملنتج سيباع حتى عند البقالني. 
تعريف

املستحضرات العشبية منتجات او ادوية حتتوي على عقاقري واجزاء 
عشبية كمواد فعالة، مثل اجلذور والقشور وأوراق الزهور والثمار. 
الزيوت  إلفراز  احلي  النبات  بتجريح  املأخوذة  العصارات  وتشمل 
والصموخ واملفرزات. وتصنف هذه االعشاب، كما اتى يف قانون 

مزاولة مهنة الصيدلة، اىل:
- نباتات جتارتها حرة شرط ان تباع يف حالتها الطبيعية، مع االسم 

العلمي من دون اي داللة عالجية. 
- النباتات مع دالالت عالجية، مبفردها او خملوطة، تكون خمتصة 

بالصيادلة ضمن الشروط العلمية اخلاصة بها. 
- نباتات سامة ذات تأثري سليب حاد تكون جتارتها ممنوعة.

رىل معوض     

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

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

بدانة األوالد تهدد األمن القومي األمريكي 
حذر 130 مسؤوال عسكريا أمريكيا متقاعدا من ان ارتفاع معدالت 
يف  القومي  األمن  يهدد  واملراهقني  األوالد  أوساط  يف  البدانة 

الواليات املتحدة. 
اليت  الرحبية  غري  األمريكية  استعداد"  "مهمة:  جمموعة  وأشارت 
تضم أدمريالت وجنراالت وكبار املسؤولني املتقاعدين يف اجليش 
األمريكي ، إىل ان "حنو 9 ماليني شاب راشد يعانون من الوزن 

املفرط الذي مينعهم من الدخول إىل اجليش".
وأعدت اجملموعة تقريرًا حيمل عنوان "بدين جدًا للقتال" أشار إىل 
ان وزن أكثر من 9 ماليني راشد أو حنو 27 يف املئة من املراهقني 
والراشدين الذين ترتاوح أعمارهم بني 17 و24 سنة يتخطى احلدود 

املقبولة للدخول إىل اجليش".
وقال اجلنرال املتقاعد نورمان سيب "نعتقد ان مسألة بدانة األوالد 

خطرية جدًا وأصبحت تهدد أمننا القومي". 

Melkite Welfare Association Harmony Project

Relations with other faiths
Interfaith Project “Sacred Food Sacred Space

Under the Umbrella of The Melkite Catholic Eparchy, the Melkite Welfare Association by the 
lead of its Project Officer Maha Tayar is working on an Interfaith Project “Sacred Food Sacred 
Space” supported by The Most Reverend Bishop Issam John Darwish and funded by the 
Department of Immigration & citizenship.

Our group from different faiths and different cultural background: sikh, Coptic, Jew, Mandaean, 
Muslim Sinna & Muslim Shia, Won Budhist, Uniting Church, Anglican from Indigenous 
heritage, Melkite Catholics, Hindu, and Catholic from Indigenous heritage, meet every Thursday.

The aim of our workshops is to build Community harmony and understanding between 
Australians. A change in attitude towards each other, build trust between the communities and 
stop racism.
We organise visitations to places of worships, we meet to share our traditional dishes and talk 
about our differences.

The end product of our weekly meetings will be presented by 2011 calendar, featuring photos of 
each week workshop of the programme, recipes of the dishes we share, and definitions of each 
religion.

Bronwyn a member of our group from the Uniting Church wrote “as we sit around a table, 
feasting on beautiful home-cooked food and chit-chatting about clothes, religion, food, 
meditation, how to use chopsticks……..I feel part of a wonderful, invigorating, diverse 
community”

Our ultimate goal is to encourage peace within the structure of governance, our present focus is 
creating awareness and peace-related trough dialogue and discussion around the table of our 
weekly meetings.
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يقام قداس وجناز 
االربعني للفقيد املرحوم 

جرجس فارس نصر حرب
يوم  وذلك  تنورين  من   
 2010/5/9 يف  االحد 
مساء   5,00 الـ  الساعة 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف 
املارونية يف هارس بارك.

حكايات عن هجرات املسيحيني وتوطنهم واقتالعهم من »ساحل النصارى« )2(
من وادي شحرور اىل برج الرباجنة والربازيل: ضياع النسب العائلي والعودتان

احللقة الثانية من ذكريات الرجل الثمانيين خليل خالد )الفغالي( عن 
"ساحل النصارى" وعن ضيعته املرجية منذ مطالع القرن املاضي وحتى 

العام 1985.
برج  يف  )الفغالي(  خالد  خليل  ولد  حيملها،  اليت  اهلوية  تذكرة  يف 
حي املرجية يف 27 حزيران 1934، ويف السنة 1931 وفقًا  الرباجنة – 
العائلي  بيتهم  اخلزانة يف  على  خالد  انطون  االستاذ  والده  ملدونات 
القديم. ويف منزله حيث يقيم وحيدًا اليوم يف الطبقة االرضية من 
بناية يف الشارع الرقم 11 يف البياضة بني الرابية وقرنة شهوان يف 
املنت، روى صاحب التاريخ املزدوج لوالدته، ان جده اخربه نقال عن 
جده ان آل خالد يف برج الرباجنة يعودون بنسبهم اىل خالد منصور 
القرن  يف  رمبا  شحرور،  وادي  يف  اهله  موطن  ترك  الذي  الفغالي 
القز  شرانق  قطف  يف  ليعمل  الرباجنة  برج  اىل  ووفد  عشر،  الثامن 
ومجعها. وألن خالد منصور الفغالي مل يعد اىل موطن اهله وديرتهم 
)وادي شحرور(، فقد أوالده يف موطنه وموطنهم اجلديد )برج الرباجنة( 
كنيتهم العائلية )الفغالي(، فصاروا يعرفون بآل خالد، نسبة اىل اسم 
العلم الشخصي للذي غادر ديرته وأهله وانفصل عنهم ليقيم ويستقر 
ويعمل يف ديار "غريبة" أو جديدة بني اهل جدد اسقطوا عن ذريته 
نسبهم العائلي الذي كان حيمله والدهم، واكتفوا بنسبتهم اىل اسم 
ابيهم الشخصي الذي صار كنية عائلية )خالد( لنسله وذريته يف برج 

حي املرجية. الرباجنة – 
اهلجرة والتملك

تشري هذه الواقعة، وغريها الكثري من امثاهلا اىل ان االنتقال من وادي 
شحرور اىل برج الرباجنة على مسافة ال تزيد عن 2 - 3 كلم، كان هجرة 
كاملة، وانقطاعًا كاماًل يف مقاييس ذلك الزمن البطيء، زمن امارة جبل 
العائالت  السابق على عهد املتصرفية، حينما كانت فروع من  لبنان 
من  واهلجرات  الرتحال  من  حال  املارونية، يف  وخصوصا  املسيحية، 
اعالي اجلبال الشمالية حنو املنخفضات والروابي والسهول الساحلية 

اجلنوبية اليت ستسمى "ساحل النصارى" بني انطلياس والدامور.
العائلية  اليوم كنيته  الذي يستعيد  خالد  اي جد خليل   - الراوي  جد 
القدمية )الفغالي( ويضيفها اىل امسه، بعد مخسة اجيال او ستة على 
زوجته من  مع  - هاجر  والتهجري  اهلجرات  الكثري من  وبعد  سقوطها، 
برج الرباجنة اىل الربازيل يف اواسط العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر. وهناك عمل تاجر "كشة"، قبل ان يؤسس متجرًا وينجب ثالثة 
اوالد، عبداهلل وجنفياف وليندا. ومن ما وفره من اموال اهلجرة، بعث 
اىل والده مبلغا اشرتى به قطعة ارض )عودة( يف سقي برج الرباجنة. 
والد جد الراوي، وهوعبداهلل ديب خالد، كان يعمل وكيل امالك رئيس 
جملس ادارة جبل لبنان، الذي يدعوه االهالي "املري فندي" شهاب، 
ويدعون زوجته عليا شهاب )الست عليا(. وكان الوكيل عبداهلل خالد، 
هو الذي يقوم بتقدير مواسم بساتني "املري فندي" و"الست عليا"، 

وتضمينها للمزارعني الذين جينون حماصيلها.
األوالد وضياع امللك

يف ذكريات الراوي العائلية املتناقلة عن االجداد كان لقصر "املري" 
و"الست" عشرون قنطرة على تلة كاشفة يف سبنيه. وكانت امالكهما 
والكحالة شرقا،  بريوت مشاال  ونهر  جنوبا  الدامور  بني  ما  متتد  اليت 
حتدرت اليهما من اواخر عهد االمارة الشهابية، وال يعرفان حدودها 
الفعلية اال بواسطة الوكالء والنواطري واملضمنني الذين يعملون فيها. 
وكان عدد ابناء سليلي االمارة الشهابية هذين، مثانية شبان وفتاة 
واحدة امسها مريم او ماري اليت تزوجت االمري حارث فارس شهاب 
املنحدر من ساللة االمري بشري الشهابي الثالث الذي كان ضريرا وقتل 
يف حوادث 1860 اليت انهت االمارة الشهابية. اما االمري حارث زوج 
مريم، فكان مديرًا لساحل النصارى عشية احلرب العاملية االوىل ويف 

نهاية عهد املتصرفية يف جبل لبنان.
ويف رواية الراوي اليت تشبه بنيتها بنية القصص الشعيب، ان والد 
جده، عبداهلل خالد، كان جالسًا اىل "الست عليا" على شرفة قصرها، 
له همها  بها، فشكت  عّما  الغم، فسأهلا  من  حال  انها يف  ملا شعر 
قائلة انها و"املري فندي" شارفا على السنوات االخرية من عمريهما، 
"الست  وشرحت  الضياع.  من  الكبرية  امالكهما  على  خائفان  وانهما 
قضبان  من  حزمة  مثل  الثمانية  اوالدها  ان  قوهلا  يف  خوفها  عليا" 
التوت، وهي و"املري فندي" مثل قشرة التوت اليت جتمعهم وتربطهم، 
ويف حال موتهما سوف تنقطع القشرة اليت جتمع مشل القضبان، اي 
االوالد، فيتفرقون وينفرط عقدهم، وتتفرق االمالك وتتوزع وتضيع.

الكناية ومرجعها املادي
مرجعها يف  او  ان يرتك حكايته هذه من دون سندها  الراوي  يأبى 
والقيم  واملعاني  اللغة  كانت  ايام  عنها  اليت صدرت  املادية  احلياة 
والعبارة اقرب اىل كنايات عن زمن احلياة املادية واشيائها، حينما 
كان البشر يتعقلون حياتهم وعالقاتهم وادوارهم واوقاتهم وتقلباتها، 
ويعربون عنها بالكنايات، او على حنو رمزي يستعريونه او يستمدونه 
من اعماهلم وصنائعهم وخرباتهم ومن الطبيعة وحتوالتها. هكذا يصري 
الكالم اقرب اىل احِلَكم واالمثال اليت تفسر الوقائع وتشرحها وتقوهلا 

وتكين عنها يف وقت واحد. 
فقضبان التوت وحزمها والقشور اليت حتزم القضبان يف حكاية الراوي 
احلرير  لصناعة  الزراعي  الزمن  صنيعة  هي  عليا"،  "الست  عن  نقاًل 
يف  وتنتهي  نيسان  يف  الراوي،  وفق  تبتدىء،  اليت  القز  ومواسم 

حزيران من كل عام. ويف هذه املواسم كان املزارعون يقصون من 
االوراق فيعّرونها ويضعونها  الكثيفة  النامية  التوت قضبانها  اشجار 
الدود.  ليطعموا  القز(  دود  لرتبية  غرف صغرية  )هي  اخصاص  يف 
وجيمعونها  يقشرونها  فكانوا  واملستقيمة،  اللينة  التوت  قضبان  اما 
أماكن  يف  الصيف  طوال  احلزم  ويعلقون  ُحزمها  بالقشور  ويربطون 
مشمسة، كي جتف ويتبس. ويف فصل الشتاء يفكون حزم القضبان 
اليابسة، وينقعون القشور باملاء يف مستنقع صغري يسمونه الغّبيط، 
كي تلني وتصري قوية متينة كحبال الليف، فيستعملونها حلزم صناديق 
بامللفوف  ميألونها  اليت  اخليش  اكياس  ولرتق  واخلضر،  الفواكه 
بالقشور، قبل نقلها  اىل  والقنبيط والباذجنان، ويربطون االكياس 
أسواق اخلضر. أما قضبان التوت اليابسة فيستعملونها إلشعال مواقد 
الطبخ واخلبز وحتضري املؤونة من رب البندورة واملربيات وسلق القمح 

قبل تشميسه وجتفيفه وجرجه برغاًل.
العودة والبئر

استلهمت "الست عليا" شطرًا من أدوار احلياة الزراعية )حزم قضبان 
أجلها وأجل  باقرتاب  الداهم  للعبارة عن شعورها  التوت وقشورها(، 
حزم  كتفرق  وتفرقهم  أوالدها  عقد  انفراط  من  خوفها  وعن  زوجها، 
الذي  الشتاء  فصل  يف  بالقشور  واملربوطة  اليابسة  التوت  قضبان 
وتكين  زوجها.  وعمر  عمرها  شتاء  عن  وكالمها،  عبارتها  يف  يكين، 
أجداده(  عن  نقاًل  الراوي  حكاية  السمنة يف  )الشديدة  اهلرمة  املرأة 
بانفراط حزم القضبان نفسها، عن مصري أمالكها الواسعة )مرياثها( 
بعد رحيلها وزوجها اىل العامل اآلخر. وكما تنفرط القضبان قبل أن 
تأكلها نريان املواقد الشتائية، تتوقع "الست عليا" أن تضيع االمالك 
وتتبدد، بعد رحيل واسطة عقد االوالد واالراضي الفسيحة اجملتمعة 

واملتصلة مبالك واحد.
والرواية هذه ليست من تأليف "الست عليا"، قدر ما هي استعادة 
حرفية حلكاية قدمية وجمهولة املصدر، جيري تداوهلا كاحِلَكم واالمثال 

الشعبية.
تبثه  كانت  فالذي  عليا".  "الست  خماوف  الراوي  رواية  تكذب  ال 
خماوفها على شرفة قصرها على تلة سبنيه، أي وكيل أمالكها عبداهلل 
الظروف"  بـ"استغالل  فكر  ما  سرعان  الراوي،  جد  والد  خالد،  ديب 
واملري  أنا  متنا،  إذا  له:  تقول  عليا"  "الست  كانت  فيما  لصاحله، 
فندي، سوف ينفرط عقد أوالدنا الثمانية، وتضيع أرزاقنا. ومل يتأخر 
الوكيل يف التهيؤ الستغالل الظروف، فبعث إلبنه املهاجر يف الربازيل 
)جد الراوي( خربًا ينبئه فيه بأنه سوف يشرتي له أعظم قطعة أرض 
)عودة( يف برج الرباجنة، وهي االرض القريبة من بئر الضيعة. وطلب 
األب من إبنه املهاجر أن يرسل له املال الالزم لذلك، فاستجاب االبن 

طلب أبيه.
ما أن تويف "املري فندي" وزوجته "الست عليا"، وآلت أمالكهما اىل 
أوالدهما الثمانية - ومنهم "املري خليل" الذي كان يتنقل يف حصته 
من أمالك أبيه على صهوة فرس يف سقي برج الرباجنة - حتى نّفذ 

الوكيل مأربه. ويف رواية الراوي أن "املري خليل" كان يف كل رحلة 
يرتجل  حيث  الضيعة،  بئر  قرب  اىل  يصل  فرسه،  على  له  أسبوعية 
ويقعد على كرسي قرب البئر، فيأتي له الوكيل بنرجيلة يروح "املري" 
يدخنها طالبًا إحضار زجاجة ويسكي. لكن الويسكي مل تكن متوفرة يف 
برج الرباجنة، لذا كان الوكيل حيضر له زجاجة منه من فرن الشباك. 
وهنا عّلق الراوي قائاًل إن "املري خليل" وإخوته الثمانية، شأنهم شأن 
الذهب.  أفواههم مالعق من  الذين يولدون ويف  الورثة  االبناء  مجيع 
واشرتى الوكيل من "املري" الوارث ومدخن النرجيلة وشارب الويسكي 
قرب البئر، قطعة االرض املوعودة، فحسده أهالي برج الرباجنة عليها، 
وأرسل البنه املهاجر خربًا يفيده فيه بأنه سوف حيرص على )العودة( 
إكرامًا له وللبئر، حتى عودته من مهجره الربازيلي، لتؤسس )العودتان( 

جذرًا ونسبًا ثابتني للعائلة يف برج الرباجنة و"ساحل النصارى".

رواية خليل خالد )الفغالي( - كتابة حممد أبي مسرا    

التيار  كان  العامل  وحول  اسرتاليا  نضاله يف  تاريخ  مدى  على 
الوطين احلر ”هدفًا“للهجومات املتالحقة وهدفًا للتطاول والتجريح 

املستمر ، إن من أعدائه او من الذين يدعون صداقته ودعمه .
وال خترج احلملة األخرية على التيار الوطين احلر عن هذا السياق 
توضيح  من  بد  ال  كان  ولذا  مقبول  غري  سقٍف  اىل  وصلت  وقد 

األمور التالية : 
1- إن العمل  ضمن هيكلية التيار الوطين احلر هو فعل  تطوعي 
وقرار إرادي يتخذه الشخص الراغب يف العطاء، املرتسل من أجل 
لبنان للدفاع عن قضياه والذود عن مصاحل شعبه، وعندما يشعر 
أن  أحالمه يستطيع  احلر ال ميثل  الوطين  التيار  إطار  بأن  املتطوع 

يتخَلى عن إلتزاماته جتاه التيار ويف سبيل لبنان. 
ميثلون  أنهم  األشخاص  بعض  يَدعي  واألخرى  الفينة  بني   -2
ليست هلم  منتحلني صفات  بإمسه  ويتحدثون  احلر  الوطين  التيار 
وهذا فعل يعاقب عليه القانون باإلضافة أنه ينتزع من الشخص 
صدقيته ويظهره عاريًا أمام اجلميع ولذا فإن الذين يتحدثون بإسم 
التيار الوطين احلر هم أولئك املعتمدون رمسيًا وأولئك امللتزمون 
احلقيقيون مبسرية التيار الوطين احلر الذين ومهما تغريت الظروف 
ال يتخلون عن املسرية النضالية اليت هي ألكرب وأمشل وأوسع من 

العالقات الشخصية الضيقة .  
ويهم التيار الوطين احلر أن يذًكر، اجلالية اللبنانية عامة واملدعني 
فيها  يرفع  ال  اليت  الوحيدة  املؤسسة  إنه  خاصة،  للتيار  بالوالء 
احملازبون قسم اليمني وهو يتعامل معهم على أساس انهم أحرار 

يف إختاذ قراراتهم يف العمل ضمن هذه املؤسسة أو غريها. 

ومنعًا ألي التباس إقتضى التوضيح . 
التيار الوطين احلر  - اسرتاليا   
صادر عن هيئة األعالم     
خنله بيطار                                                                       
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قداس وجناز االربعني

 ارملته: مريانا بو سليمان حرب، اوالده فارس 
وحنا وفرج حرب وعياهلم، مي الصباغ وعائلتها 
ومسرية سعيد وعائلتها وعموم آل حرب واهالي 

تنورين يف الوطن واملهجر.
لنفسه الراحة ولكم كم بعده طول البقاء 

الدعوة عامة 
الفقيد  باوالد  صداقة  تربطها  اليت  "اهلريالد" 
تطلب من اهلل عز وجل ان يسكنه فسيح جنانه 

ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان. 
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وال  متكررة  احيانًا خبيبات  نيسان(:تصاب   20  – آذار   21( احلمل 
سيما انك تثق بكل الناس وال تشك بنيات االصدقاء، ولكن اخليبة 

ال جتعلك تتخلى عن احالمك وال جتربك على اختيار العزلة.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:سعادتك احلقيقية اىل جانب الشريك 
لتنهي  وسالم  هدوء  اىل  وحتتاج  العائلة  وافراد  واالصدقاء 
مشاريعك وتبحث عن راحة تلزمك لتصل اىل اهدافك اليت تؤمن 

لك االستقرار.

العاطفية  العالقة  مع  تتعامل  حزيران(:ال   20  - ايار   21( اجلوزاء 
كأنها حمور حياتك بل تريد ان تعيش التنّوع وال ترضى ان حياسرك 

شريكك ويعاملك كأنك ملكه اخلاص. تستمتع باحلب كأنه هواية.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:ال تتخلى عن شريكك بسهولة وال 
تتنازل عن حبك وان تعذبت من اجل اجناح العالقة العاطفية. تتعلق 

باملاضي وتعيشه كأنه حاضرك. نادرًا ما تعيش اللحظة.

االسد )21 متوز - 21آب(:تتعامل باجيابية مع كل ما حيصل معك 
يف  بسطحية  تعيشها  انتقالية  مرحلة  جمرد  كأنها  خيبات  وتعاجل 

انتظار مستقبلك الزاهي. يشعر االصدقاء اىل جانبك باالمان.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:اميانك بأنك ضعيف الشخصية وشعورك 
بأنك ال تقدر على هجر شريكك بسهولة متى تعلقت به هما من 

التفاصيل اليت جتعلك تهرب من العالقة العاطفية.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تتعلق باملظاهر السطحية للعالقات 
معتدلة  وتريدها  املتأججة  العواطف  النك ختشى  فيها  تغوص  وال 

متامًا كشخصيتك. خييفك الشغف اذا تعدى حدود املنطق.

وجودية  أسئلة  نفسك  على  ت2(:تطرح   22  - ت1   23( العقرب 
وتبحث عن خمتلف الطرق اليت تستطيع من خالهلا ان جتد احللول 
تأخذ كل  احلياة. ال تبحث عن حل عاجل بل  ما يواجهك يف  لكل 

وقتك لتتأكد من النتيجة.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تعيش االرتباك العاطفي فال تستطيع 
ان تستقر على شريك واحد بل تريد ان تعيش اكثر من عالقة يف 

الوقت نفسه خشية ان يفوتك من احلياة شيء. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تثق بنفسك وبقدراتك وتعرف ان حتقق 
احالمك فتخطط طوياًل قبل ان تغوص يف مشاريعك املستقبلية، 

لكنك ال تضّيع وقتك يف التحليل والتفكري بل تعيش اللحظة.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:جتد ان احلب احلقيقي ينجح عندما يرتكز 
وال  اآلخر  احدهما  يسجن  فال  الشريكني،  بني  متينة  على صداقة 

خينقه بأحاسيس مفرطة. الشغف يف رأيك مقربة احلب الوحيدة.

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال تتحمل مواجهة اآلخر بسهولة فتلجأ 
اىل كل ما يساعدك على اهلرب من الواقع. يشعر الشريك احيانًا 
االنغماس يف  العالقة بعمق بل متضي وقتك يف  بأنك ال تعيش 

اخليال.

تسلية
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Feltman: Hizbullah receiving Scuds would be <incendiary> action
The Obama 
administration’s top 
diplomat for the Middle 
East says the United 
States has warned 
Syria numerous times 
in recent weeks that 
transferring ballistic 
missiles to Lebanon’s 
Hizbullah could lead 
to war in the region. 
Assistant Secretary 
of State for Near East 
Affairs Jeffrey Feltman 
said Wednesday 
giving such weapons 
to Hizbullah would 
be “an incendiary, 
provocative action.” 
He would not confirm 
reports that Syria has 
sent Scud missiles to 
Hizbullah, but he said 
the administration 
viewed the matter with 
the gravest concern. 
Feltman told a 
c o n g r e s s i o n a l 
committee that Syria’s 
leaders need to 
understand the risks 
of arming Hizbullah, 
which he said “could 
affect war and 
peace in the region.” 
Israel, which regards 
Hizbullah as a major 
threat, has accused 
Syria of providing the 
group with Scuds. 
Prime Minister Saad 
Hariri had reiterated in 
comments published 
on Wednesday that 
Syria has not provided 
Hizbullah with long-
range Scud missiles, 
following comments 
from the US State 
department that 
arms transfers were 
“provocative and 
counterproductive.” 
“These accusations 
are reminiscent 
of the weapons of 
mass destruction 
allegations against 
Saddam Hussein; they 
were never found, they 
did not exist,” Hariri 
told Italy’s La Stampa 
newspaper following 
meetings with his 
Italian counterpart. 

During a media 
briefing on Tuesday, 
US State Department 
Assistant Secretary 
Philip Crowley said 
that no judgment 
had been made over 
claims made by Israeli 
President Shimon 
Peres that Syria was 
providing Hizbullah 
with missiles capable 
of hitting all of Israel. 
“We haven’t reached 
any particular 
judgment at this point 
as to whether any 
transfer has taken 
place,” he said. “But 
we made it clear … that 
this is something we 
have great concern 
about.” 
A top US senator 
repeated previous 
claims of arms 
transfers on 
Wednesday. 
“I believe there is 
a likelihood that 
there are Scuds 
that Hizbullah 
has in Lebanon. 
A high likelihood,” 
Senate Intelligence 
Committee Chair 
Dianne Feinstein, a 
Californian Democrat, 
said in an interview 
with AFP. 
“The rockets and 
missiles in Lebanon 
are substantially 
increased and better 
technologically than 
they were and this is 
a real point of danger 
for Israel,” Feinstein 
added. 
Her comments were 
echoed by former 
US presidential 
candidate John Kerry, 
who repeated the 
official US stance of 
there being no proof 
to back up Israeli 
claims. He said the 
arms transfer “has not 
been confirmed. 
“I think it’s safe to say 
we’re inquiring and 
trying to get more 
information about it. I 
wouldn’t comment on 

what it is, or isn’t at 
this point in time,” he 
added. 
Kerry, currently 
US Senate Foreign 
Relations Committee 
Chairman, added: 
“There are concerns 
about rocketry in 
general, and clearly 
Hizbullah has been 
rearmed, but I don’t 
think there’s clarity 
as to which weapons 
yet, with specificity, 
and where. Where is 
very important in this 
question.” 
Repeating comments 
made during a joint 
press conference with 
Italian Prime Minister 
Silvio Berlusconi, 
Hariri slammed Israel 
for fabricating a 
threatening scenario. 
“Israel is trying to 
reproduce the same 
scenario [in Iraq] 
for Lebanon. The 
rumors about Scuds 
are only a pretext 
for threatening my 
country,” he added, 
labeling Israeli claims 
as “false.” 
For its part, Syria 
repeated its denial that 
arms were entering 
Lebanon from its 
territory, with Foreign 
Minister Walid al-
Moallem claiming the 
allegations cleared 
the way for a possible 
Israeli offensive. 
“Syria has already 
issued an official 
statement strongly 
denying the Israeli 
allegations that aim 
at creating more 
tension in the region 
and an atmosphere 
to set the stage for 
a possible Israeli 
aggression,” Moallem 
said in remarks 
published by Beirut 
media Wednesday. 
The Syrian Embassy 
in Washington was 
also defiant. Following 
the summoning of 
Syria’s Deputy Chief 

of Mission Zouhier 
Jabbour by the 
State Department 
on Monday, 
Syrian Embassy 
spokesperson Ahmad 
Salqini told pan-Arab 
daily Ash-Sharq al-
Awsat that Damascus 
“condemns such 
Israeli accusations 
and regrets the US 
adoption of such 
stories.” 
“We stress that the 
purpose behind such 
stories is to come up 
with a pretext to create 
more tension in the 
region in preparation 
for a possible Israeli 
aggression,” Salqini 
said. 
The same newspaper 
quoted Free Patriotic 
Movement leader 
Michel Aoun as saying 

that Lebanon had the 
right to arm itself in 
whatever manner it 
saw fit. 
He said Hizbullah’s 
arsenal was 
necessary, due to 
the relative dearth of 
equipment possessed 
by the Lebanese 
Army. 
Aoun said it was 
difficult to broach 
the subject of 
Hizbullah’s arms with 
Israel continually 
threatening Lebanon. 
“How can we discuss 
Hizbullah’s arms under 
Israeli pressure?” 
Israel has long 
held that Hizbullah 
has increased its 
arsenal of rockets 
and missiles in the 
wake of the summer 
war of 2006. Although 

Hizbullah refuses to 
discuss its weapons, 
the group’s leader, 
Sayyed Hassan 
Nasrallah, warned 
Israel that it has the 
capability of striking 
Ben Gurion Airport 
in Tel Aviv, should it 
receive provocation. 
Answering questions 
on Tuesday, Crowley 
said that Hizbullah 
possessing any 
weapons was 
a concern to 
Washington. 
“The arming of 
Hizbullah represents 
a significant threat to 
regional stability,” he 
said. “This is not about 
any one country or 
any one concern. This 
is about a pattern of 
activity that threatens 
regional stability.”

Assad, Franjieh stress need to build stronger 
bilateral ties between Syria, Lebanon 

President Bashar 
Assad and Marada 
Movement leader MP 
Suleiman Franjieh 
stressed Wednesday 
the importance 
of promoting 
Lebanese-Syr ian 
ties on all levels 
and of strengthening 
relations between 
both nations, 
particularly in light 
of ongoing Israeli 
threats. 
During a meeting at 
the People’s Palace 
in Damascus, 
Assad and Franjieh 
discussed the 
prospects of future 
relations in order to 
serve both countries’ 
best interests, a 
statement by the 
Syrian state run 
News Agency said 
Wednesday. 
Staunch critic 
of Damascus 
between 2004 and 
2008, Progressive 
Socialist Party leader 

MP Walid Jumblatt 
visited Syria last 
week to meet the 
country’s Assistant 
Vice President 
Mohammad Nassif 
after meeting with 
Assad last month. 
Jumblatt moved 
closer to Syria’s 
allies in Lebanon 
after withdrawing 
from the March 14 
alliance following the 
2009 parliamentary 
elections, paving 
the road to a visit to 
Damascus. 
Along with figures 
of the opposition 
and envoys of 
top Lebanese 

officials, March 14 
politicians rallied 
late Monday to the 
Beirut International 
Exhibitions and 
Leisure center to 
participate in the 
c o m m e m o r a t i o n 
of Syria’s National 
Day upon invitations 
issued by the Syrian 
Embassy. 
Prime Minister Saad 
Hariri is expected 
to visit Damascus 
soon to discuss 
with the Syrian 
premier the potential 
amendment of 
bilateral agreements 
and the ratification of 
new ones if needed. 
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Palestinian armed factions grave threat to Lebanon>s security - Ban 
The continued presence of 
Palestinian armed factions 
in Lebanon constitutes a 
serious threat to national 
and regional security, 
according to United 
Nations Secretary General 
Ban Ki-moon. 
The alleged transfer of 
Syria-exported Scud 
missiles to Hizbullah is 
also a major cause of 
international concern, the 
UN chief said. 
In his latest interim report 
on the implementation 
of UN Security Council 
Resolution 1559, seen 
by The Daily Star on 
Tuesday, Ban encouraged 
Lebanese leaders to 
exert pressure on groups 
possessing arms outside 
of state power. 
“The existence of armed 
groups outside government 
control is a fundamental 
anomaly that stands 
against the democratic 
aspirations of Lebanon 
and threatens domestic 
peace,” the UN chief said. 
“It is also an obstacle to 

the prosperity and welfare 
that the Lebanese people 
deserve.” 
Earlier this month fighting 
broke out between 
members of the Popular 
Front for the Liberation 
of Palestine-General 
Command (PFLP-GC) in the 
eastern Bekaa Valley. This 
followed clashes between 
Fatah al-Islam partisans 
in the Ain al-Hilweh 
Palestinian Refugee camp 
in March. 
Ban issued a strong rebuke 
to such incidents. 
“I remain deeply concerned 
at the maintenance 
of paramilitary 
infrastructures by 
Palestinian militias outside 
the camps which pose a 
threat to the stability of 
Lebanon,” he said. 
Ban also indirectly 
addressed recent 
allegations from 
Washington and Tel 
Aviv that Hizbullah was 
receiving long-range 
scud missiles – capable 
of striking any target in 

Israel – across Lebanon’s 
mountainous border with 
Syria. 
“I continue to receive 
reports asserting that 
Hizbullah has substantially 
upgraded and expanded 
its arsenal and military 
capabilities, including 
sophisticated long-range 
weaponry,” he said in 
reference to comments 
made last week by 
Israeli President Shimon 
Peres and White House 
Spokesperson Robert 
Gibbs. 
The UN head added that 
although he had received 
several reports from 
member states about 
weapons-transfer activity 
“across the land borders,” 
the UN “does not have the 
means to independently 
verify” such information. 
“I am concerned that 
such activities have the 
potential to destabilize 
the country and could lead 
to another conflict,” Ban 
said. 
Resolution 1559 was 
drawn up in 2004 and 

stipulates that Lebanon’s 
sovereign territory be 
respected. Since its 
inception, several clauses 
have been implemented, 
including the withdrawal 
of Syrian troops from 
Lebanese soil after 
three decades of military 
tutelage. In spite of such 
progress, “the situation 
remains fragile,” Ban said. 
He asked that both 
Lebanese and Syrian 
governments redouble 
efforts to demarcate their 
shared border in order 
to better patrol the flow 
of goods leaving and 
entering over the Anti-
Lebanon Mountains. 
“The government of 
Lebanon can extend its 
authority throughout the 
country only if it, and all 
other relevant parties, 
know what the entirety of 
the territory of Lebanon 
is,” Ban said. 
The UN chief praised 
the recent resumption 
of the National Dialogue 
sessions, designed to 
establish a coherent and 
united defense strategy. 
Ban called the sessions 
“the best forum to address 
the disarmament of armed 
groups in the country 
through an inclusive 
domestic political 
process.” 
The sessions have been 
marred by disagreement 
and were postponed again 
for several weeks following 
their reconvention last 
week. The main source 
of antagonism is that of 
Hizbullah’s arms, with 
politicians split over their 
legitimacy to remain 
as part of Lebanon’s 
resistance against Israel. 
Ban said this dispute “has 
generated tension and 
worsened the political 
climate, in the wider 
context of an escalation 
of rhetoric at the regional 
level.” 
He reminded Lebanon that 
the issue of Palestinian 
weapons outside its camps 
had been raised in the 
2006 dialogue sessions, 
when leaders had agreed 
to bring various factions 
under control. 

Turning to the situation 
within Palestinian camps 
in Lebanon, Ban urged 
the government to 
improve living standards, 
linking poor conditions 
to lawlessness in some 
cases. 
“There needs to be further 
progress toward improving 
the conditions in which 
Palestinian refugees 
live in Lebanon,” the UN 
secretary general said. 
“The refugee camps 
continue to provide a 
safe haven for those who 
seek to escape the state’s 
authority, such as militants, 
extremists, criminals 

and arms smugglers, in 
addition to Palestinian 
armed factions across all 
party lines.”
Ban praised Premier Saad 
Hariri’s visit late last year to 
Syria for injecting “positive 
momentum into Lebanon’s 
political scene.” One of 
1559’s requirements was 
the establishment of full 
diplomatic ties between 
Beirut and Damascus. 
He criticized Israeli over 
flights, which persist over 
large areas of Lebanese 
airspace on a near-daily 
basis, condemning them 
for breaking international 
law.

Hariri: Scuds story similar to US claims of Iraq WMDs 
Lebanese Prime Minister Saad 
Hariri compared accusations 
that Hizbullah had obtained Scud 
missiles to charges that Iraq had 
weapons of mass destruction 
ahead of the 2003 US-led 
invasion. 
After talks over the Mideast peace 
process with Italian President 
Silvio Berlusconi Tuesday, 
Hariri said during a joint news 
conference with Berlusconi  that 
a real opportunity presented 
itself to achieve a comprehensive 
peace. 
Hariri expressed his faith that 
moderate stances could defeat 
extremism, adding that a peace 
could be reach based on the 2002 
Arab peace initiative.
For his part, Berlusconi stressed 
Rome’s commitment to support 
Lebanon at the economic level 
and promote commercial and 
cultural ties with the Lebanese 
state. 
“We are today the second biggest 
exporter to Lebanon after China,” 
Berlusconi said. 
The Italian president added that 
his country would maintain its 
participation in the UN Interim 
Forces for Lebanon (UNIFIL) 
as he stressed UNIFIL’s former 
commander General Claudio 
Graziano’s efforts to guarantee 
stability on the southern border. 
Hariri’s comments concerning 
allegations of Scud transfers to 
Hizbullah, made late Monday in 
Italy, come after Israeli President 
Shimon Peres accused Syria last 
week of providing them to the 
resistance. 
Syria has denied the charges of 
providing Scuds, which can carry 
a warhead of up to 1 ton, making 
them far larger than the biggest 
rockets previously in Hizbullah’s 
arsenal. Hizbullah has neither 
confirmed nor denied the Israeli 

claims. 
Allegations that Saddam Hussein 
was developing weapons of mass 
destruction were the main US 
rationale behind the 2003 US-led 
war in Iraq, but none were found 
after the 2003 invasion. 
“The media suddenly started 
reporting there were Scuds in 
Lebanon. Do you know what a 
Scud missile means? I believe it’s 
as big as this room,” Hariri said.
“Threats that Lebanon now has 
huge missiles are similar to what 
they used to say about weapons 
of mass destruction in Iraq,” he 
added. “These are arms they did 
not find and are still searching 
for,” Hariri said, adding that “they 
are trying to repeat the same 
scenario with Lebanon.” 
Hizbullah’s leader, Sayyed 
Hassan Nasrallah, has said his 
group has over 30,000 rockets 
which are capable of hitting 
anywhere in Israel. Those 
claims match Israeli intelligence 
assessments. 
Hizbullah and Israel fought a 
34-day war in 2006 that left 
some 1,200 Lebanese and 
160 Israelis dead. During the 
conflict, Hizbullah fired some 
4,000 rockets at Israel, including 
medium-range missiles that for 
the first time hit Israel’s third-
largest city, Haifa. 
The US State Department Monday 
summoned Syria’s Deputy 
Chief of Mission in Washington 
Zouheir Jabbour and accused 
Syria of “provocative behavior” in 
supplying arms to Hizbullah. 
A statement from the State 
Department did not specifically 
mention the alleged Syrian arms 
deals. It did allude to the transfer 
to Hizbullah of Scud ballistic 
missiles, but did not explicitly 
state that Syria was behind such 
a deal.
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