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االنتهاك األمريكي للحدود يتفاعل :إرباك أمين  ...وإلغاء زيارة الوفد للمرفأ

احملكمة الدولية تستجوب شهوداً من «حزب اهلل»  ...نصراهلل يدعـو إىل توقيف الص ّديق !

احتل االنتهاك االمريكي
من
اللبنانية
للحدود
خالل تفقد اللجنة االمنية
االمريكية نقطة املصنع
حيزًا سياسيًا كبريًا ،حيث
الفعل
ردود
تفاعلت
هذه
على
االعرتاضية
اخلطوة االستفزازية ،اليت
ّ
متت تسل ًال خالفًا لألصول،
يف خضم االثارة االمريكية
لتهريب
االسرائيلية

من
صواريخ «سكود»
سوريا اىل «حزب اهلل»
 ،وانعقاد جملس األمن
ملناقشة تقرير األمني العام
لألمم املتحدة حول القرار
 ،1559فيما سجل تطور
كبري على صعيد احملكمة
اخلاصة بلبنان ،متثل يف
مساع حمققني دوليني
تابعني ملكتب املدعي العام
القاضي دانيال بيلمار،

كلينتون حت ّذر سوريا وإيران:

السالح حلزب اهلل قد يشعل نزاعاً

ّ
الرئيس
ادارة
حذرت
االمريكي باراك أوباما
ايران وسوريا امس االول،
من ان التزام الواليات
املتحدة أمن اسرائيل ال
يهتز ،وانهما جيب ان

تدركا عواقب تهديد الدولة
العربية.
وقالت وزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون
وزعت
مقتطفات
يف
(التتمة ص )21

قبل أيام قليلة لعدد من
عناصر «حزب اهلل» ممن
كان فريق التحقيق الدولي
قد طلب مساع افاداتهم

بصفة شهود ،خاصة يف
موضوع الشبكة اخللوية
املقفلة اليت مت رصدها يف
شواطئ العاصمة.

مصادر
تكتمت
وفيما
احملكمة
يف
رمسية
التفاصيل،
الدولية على
ِ
قال موظفون معنيون يف

اخلارجية
وزير
أعلن
الروسي سريغي الفروف
أمس االول ،أن موسكو لن
تقبل بامتالك إيران سالحًا
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نوويًا ،واصفًا طهران بأنها
«شريك صعب» ولكن «ال
مفر رمبا» من فرض عقوبات
عليها ،رافضًا يف الوقت

عينه اللجوء إىل عملية
عسكرية ضدها ملا لذلك
من «عواقب كارثية».
ويف دمشق ،أجرى الرئيس
السوري بشار األسد مع
النائب األول للرئيس
اإليراني حممد رضا رحيمي
أمس االول ،حمادثات
تناولت «أهمية إقامة تكتل
اقتصادي إقليمي جيمع
دول املنطقة».
وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف ويف كلمة
أمام جملس اوروبا يف

التعليق على األمر نهائيًا.
واكد االمني العام لـ «حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل
لتلفزيون
حديث
يف
«الراي» الكوييت حصول
صعيد
على
تطورات
احملكمة
مع
التعاون
متثلت برتتيبات بدأت يف
هذه االيام لالستماع إىل
بعض الشهود (احلزبيني)،
الفتا االنتباه اىل «حصول
بعض التأخري عن املوعد
االول الذي مت حتديده

ص
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ا
حل
قي

وت

دمشق وطهران تؤكدان أهمية إقامة تكتل اقتصادي إقليمي

موسكو :ال نقبل بامتالك إيران سالحاً نووياً
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* العماد عون والرؤساء بري ومحد بن جاسم بن جرب آل ثاني واحلريري يف عني التينة امس االول*

األمم املتحدة يف نيويورك
ان هذه اخلطوة كانت
تقنية وتندرج يف سياق
األعمال اليت يقوم بها
مكتب املدعي العام يف
بريوت وقد مشلت عددا
كبريا من األشخاص ـ
الشهود وبينهم سياسيون
واعالميون باالضافة اىل
أشخاص حمددين ،واكتفت
باالشادة بتجاوب احلكومة
اللبنانية و«حزب اهلل» مع
عمل احملكمة .ووصفت
نتائج عمل احملققني يف
بريوت بأنها كانت اجيابية،

فيما رفض «حزب اهلل»

هل احلرب االعالمية «االسراكية»
مقدمة حلرب فعلية على لبنان!
انطونيوس بو رزق

قة

عادة ما تبدأ احلرب من اجلو اي من االثري لـ «تسقط»
بعدها اىل «االرض» ..مبعنى آخر ان احلرب ُتشن
بوسائل االعالم لتباشر من ثم املدافع والصواريخ
والطائرات والبوارج وغريها من االسلحة عملها..
ملاذا االعالم اوال؟؟
الن االعالم أمضى سالح وأفعله وأخطره لشحن
النفوس وجتييش الرأي العام وتهيئته خلوض
احلرب نفسيا قبل ان يضغط االصبع على الزناد.
ويأتي اتهام كل من اسرائيل والواليات املتحدة
لسوريا بتزويدها «حزب اهلل» بصواريخ سكود من
متهد االرضية اخلصبة
باب احلرب االعالمية اليت قد ّ
للحرب الفعلية.
السؤال هو :هل تدخل هذه االتهامات يف اطار
التهويل االعالمي ام انها تؤسس حلرب ال يعرف
مداها ونتائجها اال اهلل؟
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مقاالت

هل احلرب االعالمية «االسراكية» مقدمة حلرب فعلية على لبنان!

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
هل احلرب االعالمية «االسراكية (االسرائيلية -االمريكية)
هي مقدمة حلرب فعلية على لبنان؟
من املعروف انه اذا اراد اي طرف شن حرب على طرف
آخر فانه يعمد اىل تصوير اخلصم بأنه أصبح على درجة من
القوة تهدد وجوده ليعطي نفسه ،امام شعبه والعامل ،مربرا
لالعتداء عليه.
ويدخل يف هذا االطار اتهام اسرائيل لسوريا بأنها زودت
«حزب اهلل» صواريخ سكود حيث من املعروف ان هذه
الصواريخ هي من «اجليل الصاروخي القديم» اذ يناهز
عمرها اربعني عاما وبالتالي فهي ليست عملية وقليلة
الفائدة يف اي معركة خيوضها «حزب اهلل» ضد اي عدوان
اسرائيلي على لبنان حيث انها حتتاج ملنصة ضخمة الطالقها
اضافة اىل عدم دقتها يف اصابة اهلدف ..فهذا النوع من
الصواريخ ال ميكن استعماله اال يف احلرب بني اجليوش
النظامية نظرا لضخامته والنكشافه امام العدو خصوصا اذا
كانت هناك شبكة من االقمار االصطناعية تعمل لصاحل هذا
العدو وتزوده بصور لكل ما
يدب على االرض حتى النمل.
ّ

ويف اطار سياسة «تكبري» اخلصم مقدمة لضربه نقلت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» عن ضباط بارزين يف اجليش اإلسرائيلي
خشيتهم من احتمال هجمات على مؤسسات يهودية وإسرائيلية
يف اخلارج ،من دون أن يستبعدوا احتمال شن هجوم على طول
احلدود بد ً
ال من ذلك.
فإن اجليش اإلسرائيلي أجرى مؤخرًا عددًا من
الصحيفة،
وحسب
ّ
املناورات اليت تستهدف اختبار معدل االستعداد القتالي للقوات
يف حال هجوم حمتمل من «حزب اهلل» .وقال مسؤول عسكري
يف جيش العدو إن هذه االجراءات االحرتازية إمنا تأتي من منطلق
االفرتاض بإمكانية وقوع أي حادث من دون وجود حتذير مسبق
من االستخبارات العسكرية ،مشريًا إىل أن «احلزب يتمتع بقدرة
شن هجوم على طول احلدود وجنودنا باشروا تدريبات متنوعة
حتى يتسنى هلم التعامل مع أي سيناريو».
نصدق ان ما تقوم به من تدريبات هو من
تريدنا اسرائيل ان
ّ
باب ردة الفعل وليس الفعل ،مبعنى ان املناورات اليت جتريها
هي «اجراءات احرتازية» حتسبا الحتمال قيام «حزب اهلل» بـ
«شن هجوم على طول احلدود» كما قالت الصحيفة.

هل هناك حرب؟

نائب الوزيرة األمريكية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان
كرر إن «مسألة صواريخ سكود تثري قلقا كبريا يف املنطقة»،
مشريا إىل أنها «جيب أن تقض مضجع مجيع من يريد االستقرار
يف املنطقة» معتربا يف مقابلة مع قناة «اجلزيرة» ،إن اإلدارة
أن «سوريا قامت بتزويد حزب اهلل بصواريخ
األمريكية تعتقد ّ
سكود ،وحنن نرى أن هذا ال خيدم مسار السالم».
اذًا ،كل ما ختاف عليه االدارة االمريكية وتعمل له هو «االستقرار
يف املنطقة» وخدمة «مسار السالم»ّ ،
اقله هذا ما تريدنا ان
نصدق ...امريكا يهمها السالم يف الشرق االوسط اكثر من
سكان هذا الشرق انفسهم!!! يا هلا من كذبة غري قابلة للهضم
وال تستطيع اجلبال محلها.
كيف تريد ان ينعم الشرق االوسط بالسالم وهي يف الوقت
تزود اسرائيل بكل ما هو حمظور استخدامه من االسلحة؟
ذاته ّ
كيف تريدنا ان ننعم بالسالم ووشنطن ال تردع تل ابيب عن
تهجري الفلسطينيني واقامة املزيد من املستوطنات؟
كيف تريدنا ان ننعم بالسالم وما زالت اجزاء من لبنان حمتلة

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :بتول يزبك
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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اضافة اىل هضبة اجلوالن السورية؟
ويبدو لنا ان اسرائيل تتبع مع «حزب اهلل» ولبنان سياسة
العصا واجلزرة بل تلعب هذه اللعبة فهي من جهة تهدد بشن
حرب على لبنان للقضاء على بنية احلزب العسكرية ومن جهة
أخرى تعلن انها لن تبادر اىل شن حرب حيث أعلن وزير الدفاع
ايهود باراك ،خالل مؤمتر صحايف مع نظريه االمريكي غيتس
يف البنتاغون ،ان اسرائيل لن تبادر اىل شن حرب على اجلبهة
الشمالية ،قائال ان «إسرائيل ال تعتزم إثارة صراع».
ملاذا تعمد اسرائيل اىل تصعيد وتوتري الوضع اآلن؟
برأينا ان لذلك اسبابا عدة منها:
اوال:ان سياسة اسرائيل يف هذه الفرتة القائمة على تهجري
الفلسطينيني وبناء املزيد من املستوطنات يلزمها عملية اهلائية
للرأي العام وعملية االهلاء هذه متثلت خبلق ما يسمى تزويد
سوريا حزب اهلل بصواريخ سكود.
ثانيا :لقد ساء تل ابيب عملية التقارب واجواء التوافق بني كافة
االحزاب واالطراف اللبنانية اليت كانت تعيش ضد بعضها البعض
انقسامات خطرية ومدمرة للبالد والعباد منذ حواىل سنتني.
ثالثا :ساء تل ابيب عملية التقارب بني لبنان وسوريا واملعروف
ان اي عملية تقارب بني الدول العربية تنظر اليها اسرائيل بعني
«فرق
الريبة وعدم االرتياح الن سياستها تقوم على مقولة
ّ
تسد».
ُ

رابعا :يهم اسرائيل من عملية شحن االجواء هذه
التأثري على موسم السياحة واالصطياف يف لبنان.
نعود ونسأل :هل هناك حرب؟

يبدو ان اجملتمع الدولي متخوف فعال من ان يؤدي اي عمل
متهور يف املنطقة اىل نشوب حرب جديدة حيث قالت املمثلة
إن
العليا للسياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي كاثرين اشتون ّ
«االحتاد األوروبي يبدي قلقه حيال التصرحيات العلنية اليت
جرى تبادهلا أخريًا بني خمتلف األطراف يف الشرق األوسط ..إن
هذه التصرحيات تذهب يف االجتاه املعاكس للجهود اليت يبذهلا
االحتاد األوروبي وشركاؤه الرئيسيون ملصلحة عملية السالم يف
الشرق األوسط».
بدوره خفف املنسق اخلاص لالمم املتحدة يف لبنان مايكل
وليامز من وقع األجواء املشحونة اليت افتعلتها الواليات املتحدة
وإسرائيل على خلفية الـ«سكود» ،فاستبعد بعد لقائه رئيس
احلكومة سعد احلريري احتمال وقوع حرب ،متوقعا ان يرتاجع
التوتر القائم .كاشفا انه زار إسرائيل يف بداية األسبوع،
«وأبلغين املسؤولون هناك عن استمرار التزامهم تطبيق القرار
 ،1701كما مسعت مرة أخرى من الرئيس احلريري أن لبنان
سيبقى ملتزما بالكامل بالقرار .»1701
اىل ذلك ،علم انه وبعد مشاورات بني الرؤساء الثالثة ،استدعى
وزير اخلارجية علي الشامي السلك الدبلوماسي للقائه ،حيث
ابلغه رسالة واضحة فحواها «ان لبنان يتعرض على عتبة
تسلمه رئاسة جملس االمن يف االول من أيار املقبل ،لتهديدات
إسرائيلية تؤثر على استقراره السياسي واالقتصادي واالمين،
ما يستدعي الضغط على اسرائيل لوقف تهديداتها والتزام
مندرجات القرارات الدولية».
من جهتها ،نقلت صحيفة «جريوزاليم بوست» االسرائيلية
(يو.بي.آي) ،عن مبارك قوله ان «ال نية السرائيل لشن هجوم
عسكري على لبنان» .واشارت اىل ان مبارك قال للحريري ان
مثة اشارات «إجيابية» تلقاها بهذا الصدد من قبل املسؤولني
االسرائيليني.
وقال احلريري بعد لقاء مع الرئيس مبارك يف شرم الشيخ ردا
على سؤال حول استبعاد وزير اخلارجية املصري أمحد أبو الغيط
وقوع أي حرب إسرائيلية على لبنان :طمأنين الرئيس مبارك
إىل هذا املوضوع وأكد لي أن كل اتصاالته مبنية على هذا
األساس.
ال شك ان كل اجلهود الدولية لتفادي وقوع احلرب هي جهود
مشكورة ولكن التجارب علمتنا ان اسرائيل نادرا جدا ما تستجيب
لوسائط ومداخالت اجملتمع الدولي اذا قررت القيام بعمل ما..
ان ما يردع اسرائيل عن القيام بأي عمل هي حسابات الربح
واخلسارة وخاصة يف االرواح البشرية ،مبعنى ان القوة ال تردعها
ستعد للمئة قبل القيام بأي عدوان
اال القوة ولذلك فهي
ّ
جديد.
نرجح ما قاله نائب االمني العام لـ «حزب
أخريا ،وان كنا
ّ
اهلل» الشيخ نعيم قاسم الذي استبعد حربا اسرائيلية جديدة
على لبنان او سوريا ،حيث قال «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» اال انه ال ميكننا ان نتسبعد من حساباتنا ان
امكانية وقوع احلرب تبقى واردة وان الساحة مفتوحة على كل
االحتماالت حيث ان التاريخ يظهر ان احلرب ليمكن ان يشعلها
جمنون واحد فكيف اذا كان هناك جمانني باجلملة!

انطونيوس بو رزق

ثقافة اجلرمية الشرق اوسطية وثقافة
الكسر واخللع واالغتصاب االسرتالية
بطرس عنداري

نشرت صحيفة «دايلي تلغراف» الصادرة يف سيدني
حتقيقًا بتاريخ  9نيسان  2010عنوانه « :ثقافة اجلرمية الشرق
اوسطية» كتبه الصحايف البارز كريس ماسرتز.
تضمن التحقيق معلومات واسعة عن نسبة احملكومني
واملعتقلني من خلفيات شرق اوسطية بتهم االجتار باملخدرات
وسرقة السيارات وغريها.
وعبارة «الشرق اوسطيني» حتديدًا تعين اللبنانيني الذين
يشكلون نسبة تزيد عن  80باملئة من القادمني من الشرق
ّ
االوسط .ان اهم نقطة وردت يف التحقيق
املضلل هي ان
نسبة اجملرمني احملكومني من اجلالية الشرق اوسطية تفوق
النسبة العادية يف اجملتمع االسرتالي .ويقول ان السجون
تزدحم باعداد كبرية من السجناء ذوي اخللفيات اللبنانية.
لقد حصل الكاتب على معلوماته من مصادر حكومية ال شك
بصحة معظمها .وذكر يف حتقيقه جمموعة من االمساء املعروفة
ّ
يف عامل اجلرمية ال يزيد عددها عن عدد اصابع اليدين حماو ً
ال
اتهام جالية من نصف مليون نسمة باستقدام ثقافة اجلرمية
من لبنان وغريه.
ال ميكننا وال نريد ان ندافع عن اي خمالف للقوانني بل نطالب
مبعاقبة كل منحرف وكل خارج على القانون .ولكننا نلفت نظر
الصحايف كريس ماسرتز وغريه من الذين حاولوا تشويه مسعة
اجلاليات الشرق اوسطية اىل االمور التالية:
 -1ان مجيع احملكومني والسجناء واملتهمني واملالحقني من
اللبنانيني يف اسرتاليا مل يرتكبوا اي خمالفة وال سجالت
اجرامية هلم يف لبنان.
 -2ان  80باملئة من الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم سرقة
وجتارة خمدرات واغتصاب هم من مواليد هذه البالد العزيزة
والعشرين باملئة منهم حضروا اىل اسرتاليا وهم دون العاشرة
من اعمارهم.
 -3نؤكد للكاتب الكريم ان ال تاريخ ملا يسميه «ثقافة
اجلرمية» يف لبنان وسائر بلدان الشرق االوسط ..وعليه
ان يراجع السجالت الرمسية ليجد انه خالل  20عامًا من احلرب
االهلية وغياب الدولة واالمن يف لبنان كانت نسبة جرائم
ّ
سرقات املنازل والسيارات واالغتصاب
اقل بكثري عما هي
عليه يف وطننا العزيز اسرتاليا.
 -4هل يرضى حضرة الكاتب ان نتحدث عن «ثقافة للكسر
واخللع وسرقة السيارات واالغتصاب» يف اسرتاليا حيث
هناك يف سيدني وحدها جرمية من هذه «الثقافة» ترتكب
كل دقيقتني؟ ...اذا رضي املسرت ماسرتز فنحن لن نرضى
بل نطالب باحلزم
والتشدد يف تنفيذ القوانني كما نطالب كل
ّ
عائلة اي كل والد ووالدة ان يزيدوا مراقبة ابنائهم يف سن
ويتحمل الوالدان مسؤولية كبرية يف هذا اجملال.
املراهقة.
ّ
 -5اال يعتقد الكاتب ان اجواء احلرية واملغريات املادية تغري
الشبيبة باجتاه االحنراف؟
يف حقبة الثمانينات من القرن املاضي اي قبل اقل  30عامًا كثر
احلديث والضجيج االعالمي عن اجلرمية الفيتنامية وقبلها عن
املافيات االيطالية وعن جتار املخدرات الصينيني .فجأة
تتحول
ّ
االنظار حنو اللبنانيني .قال لي مسؤول يف الشرطة الفيدرالية
مرة ان مجيع جتار ومهربي املخدرات من اللبنانيني ال يوازون
ّ
ما يهربه تاجر واحد من احملرتفني الكبار من الصينيني  .وعذرًا
على ذكر عبارة »الصينيني» حيث اوردتها كما قال ذلك
الرجل .وحنن ّ
جنل وحنرتم اجلالية الصينية ونشاطها
املميز يف
ّ
كافة احلقول العلمية والتجارية والصناعية يف اسرت اليا.
ومن غرائب حتقيق الكاتب كريس ماسرتز اشارته اىل ان
خترج نوعا من الشباب من املنحرفني الذين ينخرطون
السجون ّ
يف شبكات اجرامية مثل حركة االخوان املسلمني.
يبدو ان الكاتب ال يعرف شيئًا عن حركة االخوان املسلمني بل
يعتقد انها شبكة متارس االرهاب على غرار تنظيم القاعدة.
كان على الكاتب ان يسأل القيمني على السجون واملؤسسات
االصالحية كيف يسمح ملساجني بتجنيد شبان داخل السجون
وتثقيفهم على التطرف وكراهية اآلخرين.
قد يكون ما ذكره الكاتب عن الدعوات املتطرفة داخل السجون
صحيحًا وحنن نرجح ذلك ..ولكنه مل يطلب من السلطات ان
تعمل على ابعاد السجناء عن بعضهم واخضاعهم لدورات
توعية اجتماعية ودينية.
لقد كتبنا سابقًا الكثري عن الصحافة االسرتالية ووصفناها
بصحافة االثارة والبعيدة عن العمق واملشهورة بتحريف
احلقائق كما خربنا ذلك.
ويؤسفنا ان
نكرر ذلك عن زمالء لنا نعرف الكثريين منهم
ّ
ولكن قلة تستحق االحرتام.
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لبنانيــات

وعد اللبنانيني بصيف «واعد جداً»

سليمان :اسرائيل تتهرب من التزاماتها واهلدف من قضية الصواريخ خلق فتنة داخلية

اكد رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان أن «لبنان اليوم دخل
مرحلة جديدة من االستقرار
الذي جيب أن ينعكس على
املغرتبني» ،مشريًا اىل أن
«الرحالت اليت نقوم بها اخلارج
«ليست بهدف خدمة االغرتاب
فقط ،رغم أنه امر يف غاية
االهمية بالنسبة اىل لبنان،
ولكنها أيضًا هلدف ديبلوماسي،
هو شرح وضع لبنان وتثبيت
موقعه على اخلريطة الدولية
ومحاية مصاحله» .ووصف
اإلغرتاب بأنه «امرباطورية
لبنانية يف اخلارج وهو ما أنقذ
لبنان من األزمة املالية العاملية
عرب التحويالت املالية ،فأعاد
بريوت مركزا ماليا وسويسرا
الشرق».
وقال يف مقابلة مع «املؤسسة
امس
لالرسال»
اللبنانية
االول« :لقد أجريت اتصاالت
كثرية مع املغرتبني واهليئات
اليت متثلهم وطلبت منهم أن
يتوحدواّ .
وألفنا جلنة يف وزارة
اخلارجية تضم سفريًا من رئاسة
اجلمهورية لكي نعمل معا باجتاه
هذا اهلدف ،ولدينا يف آب
مبدئيًا مؤمترا من املفروض أن
تتم وحدة االغرتاب فيه ،فاذا ما
متت الوحدة ،تسري االمور بشكل
جيد ،واذا مل ينجح االغرتاب
يف توحيد صفوفه يف اجلامعة
الثقافية سيكون لدينا مقاربات
أخرى ،كمحاولة فتح حوار طويل
بينهم ألن الظروف اليت أدت
اىل انقسامهم كانت تعكس
املشاكل يف لبنان».
ورأى أن «مشكلة التمثيل
الديبلوماسي يف لبنان جيب أن
تعاجل بشكل سريع عرب تعيينات
فخريني
وقناصل
السفراء
كفوئني .فلدى لبنان متثيل
ديبلوماسي ال بأس به بالنسبة
اىل باقي الدول ،ولكن لدينا
اغرتاب وانتشار كبري .فنحن
يف الربازيل يدير فريق من 4
ديبلوماسيني أوضاع  6إىل 8
ماليني لبناني .إذا جيب تعزيز
العالقات الديبلوماسية والتمثيل
الديبلوماسي لكي نسهل شؤون
املواطنني ،اضافة اىل تسهيل
عملية االنتخابات يف اخلارج
وعرب إجياد طريقة لكي ينتخبوا
من دون أن يذهبوا اىل لبنان،
وهذا ما بات إلزاميًا» ،موضحًا
أن هناك «جلنة مشرتكة من
وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية
بالتعاون مع االحتاد االوروبي
واالمم املتحدة والربامج االمنائية
لوضع آلية لتسهيل عملية انتخاب
املغرتبني ،اضافة اىل حبث
موضوع اجلنسية واستعادتها
من الذين فقدوها يف املاضي
بسبب االهمال .وهذا املوضوع
ليس بهدف التوازن الطائفي
ولكن لتمكني قدرة لبنان يف
اخلارج وربط املغرتبني بوطنهم
لبنان ألنه تبني أنهم قوة كبرية
له».
سئل :يف هذا االطار مسعنا
كلمتكم اليت كانت متوقعة يف
لقاء اجلالية يف «مونيت ليبانو-
برازيليا» ،وفهمنا أنه من

ضمن ملفات استعادة اجلنسية
اليت كانت متوقفة يف وزارة
اخلارجية ،استطعتم أن تعيدوا
جملموعة كربى من اللبنانيني؟
أضاف :لدينا حنو  7آالف ملف
الستعادة
االربعينيات
منذ
اجلنسية ،جيب مضاعفتهم 3
مرات ،أي أن هنالك حنو 12
ألف قيد تفرزهم اآلن وزارة
الداخلية منذ تأليف احلكومة.
وقد ُأجنز حتى اآلن فرز حنو
 2500ملف من بينهم  3000قيد
للربازيل او اكثر مت بتها حتى
اآلن ،والعملية مستمرة .ويبقى
موضوع إستعادة اجلنسية ،اذ
يوجد قانون يف جملس النواب،
اجتاز مرحلته االوىل ويبقى له
مرحلة ثانية».
ولفت اىل أنه «يتم إعداد
الكثري من القوانني واملشاريع
لتحفيز االستثمار بشكل عام يف
لبنان ،سواء من اللبناني املقيم
او املغرتب الذي سيحصل على
نصيبه أيضًا» ،مؤكدًا «حنن
نفتخر بأي شخص مثل كارلوس
سليم ،اللبناني الذي حقق أكرب
ثروة يف العامل .عندما أتى اىل
لبنان مل تكن لديه احلماسة
نفسها اليت محلها معه عندما
غادر لبنان .وهو مل يعد باستثمار
حمدد ولكن أكد أنه سيفكر يف
االستثمار يف لبنان».
واعلن أن «هنالك مغرتبني
يفكرون بإنشاء جلنة لدعم لبنان
إقتصاديًا يكون لديها مدارك
إقتصادية للبحث يف كيفية
حتسني الوضع االقتصادي يف
لبنان وحتفيز االستثمارات .وأنا
على استعداد لتقديم أي مساعدة
لكي ينجحوا يف ذلك».
«الدميوقراطية
أن
ورأى
تقتضي أن تسمع رأي اآلخرين،
وتستنج ورمبا تقتنع أحيانًا يف
تغيري رأي او تعديل رأي معني،
أما الثوابت فيجب أال تتغري»،
معتربًا أن «هناك فرقًا
بني كلمة حسم وبني رئيس
توافقي .واالوىل ال متنع وجود
الثانية .فالرئيس التوافقي
جيب أن حيسم ،وأكيد أن هنالك
حسمًا يف حمطات عدة ملصلحة
موقف يأخذه الرئيس ويقتنع
به .وهناك حمطات أخرى أصر
فيها على موقفه واستطاع عربه
أن حيقق الغاية املرجوة .وهذا
يدل رمبا على توالي االنتقادات
للرئيس من هذا الطرف وذاك،
وليس من الطرف نفسه».
وقال« :إن خطاب القسم
جيسد رؤية لرئيس البالد يريد
أن حيققها ،ولكن حتقيقها ال
يتم خالل سنة .لقد بدأ تنفيذ
أمور عدة من تلك اليت يريد
حتقيقها رئيس اجلمهورية.
وسنة  2009املنصرمة كانت
جيدة للبنان من كل النواحي».
«عدة العمل هي
وأكد أن
ّ
القانون ،والدستور واملؤسسات
الدستورية والوطنية واحلكومة.
فالعدة موجودة ،ويف بعض
ّ
احلاالت جيب إجراء حتسني يف
االداء واالشخاص وهذا ما يتم
تدرجييًا .ويف كل االحوال فإن
احلكومة تنتج بشكل صحيح،

خصوصًا يف ما يتعلق بقانون
االنتخابات البلدية ،الذي وافقت
عليه احلكومة وأقر جملس
الوزراء االصالحات فيه ،واليت
أصبحت أمرًا واقعًا سيتم عاج ًال
أم آج ًال وينسحب على االنتخابات
النيابية .وكذلك االمر بالنسبة
اىل آلية التعيينات ،اليت
عندما بدأنا طرحها ،كان اجلو
يدل على أنها لن حتصل أبدًا،
حبجة أن ذلك خيالف الدستور.
ولكن بعد املناقشة يف جملس
الوزراء ُأنتجت آلية التعيينات
وتقررت».
وشدد على أن «ما من أحد اال
ويشجع التوافق .نظام لبنان
الكامل واملتكامل مبين على
التوافق .إن التوافق أمر جيد
إال أن هذا ال يعين أنه جيب أال
جنري انتخابات ،فعلينا دائمًا
أن نعتاد على أن الدميوقراطية
ممارسة .وكلما حصلت إنتخابات
نيابية ،رئاسية ،بلدية ،نقابية،
ّ
كلما أنتجت زمخًا
جامعية...
للحياة الدميوقراطية أدى إىل
حتسني تداول السلطة».
ونفى الكالم عن أن رئيس
اجلمهورية لديه اجتاه معني
يف موضوع االنتخابات البلدية
وسيتدخل يف هذه البلدية أو
تلك ،مؤكدًا «أن الرئيس،
حبكم مسؤوليته ،ال ينتقم
وهو مل يصبه أمر لكي ينتقم.
إن االنتخابات جيب أن ختضع
للمعيار الدميوقراطي .وانا من
واجيب أن أمنع اي تدخل فيها
ومنع أي مؤسسة أو مسؤول
حكومي من أن يتدخلوا فيها.
ومن واجيب أيضًا أن تتعاطى
هذه املؤسسات مع نتائج
االنتخابات بشكل صحيح أيا يكن
الفائز .فإذًا هذا االمر ال يطرح
أمام رئيس اجلمهورية».
وكشف أن مشروع الالمركزية
«سيقرر يف هذا
االدارية
ُ
العهد ،حيث أنه ،وفورًا بعد
توجيه
سيتم
االنتخابات،
االسئلة املئة اليت وضعتها
وزارة الداخلية ،وستتخذ فرتة 3
أشهر إلستقبال االجوبة وسيبدأ
العمل بشكل جدي القرار قانون
الالمركزية .وهذا هو االصالح
يأخذ
واالصالح
االساسي.
دائمًا وقتًا ،وقانون الالمركزية
االدارية الذي ُذكر يف خطاب
القسم والبيان الوزاري سيرُ فع
قر بإذن اهلل»،
ويناقش
ُ
ُ
وي ّ
معربًا عن تفاؤله «بإصالح
قانون االنتخابات البلدية وبعده
قانون االنتخابات النيابية الذي
سيقر خالل سنة او سنة ونصف،
ُ
وفقًا لنظام النسبية عمومًا».
أضاف« :عندما نفكر دائما
بنظام دميوقراطي ناشف يتحدث
عن  % 51سنفكر بالنظام
اللبناني الفريد من نوعه،
ودستوره الفريد من نوعه الذي
يعطي الطوائف حصصًا يف
العمل السياسي وحيدد القيمة.
لذلك حنن يف صدد دميوقراطية
خمتلفة تسمى الدميوقراطية
امليثاقية يف لبنان واألهم هو
أننا نستطيع تشكيل حكومات
وحدة وطنية متثل مجيع الفئات

*رئيس اجلمهورية ميشال سليمان*

بشكل صحيح يف احلكومة .وما
حصل اننا تأخرنا يف تشكيل
احلكومة وكان هذا إمتحانًا
جيدًا يدل على أن الدميوقراطية
خبري».
وشدد على وجوب «أن نسعى
اىل القيام بإرادتنا الذاتية حبل
أمورنا من دون اي تدخل»،
معتربًا أن «التوافق السوري
ـ السعودي ينعكس مناخًا جيدًا
على لبنان ،ولكن مل يتدخل
أحد ال باالختيارات وال باالمساء
وال باحلصص وال اي موضوع
آخر».
وأعرب عن اعتقاده «اننا خطونا
خطوة جيدة ومهمة يف موضوع
التعيينات ،ولن امسح ان حتصل
احملاصصة ،سيفتح اجملال امام
موظفي الفئة الثانية للرتشح
ملناصب الفئة االوىل وفق ما
ينص عليه القانون ،وسيفتح
اجملال ايضًا امام شباب لبنان
للرتشح ألي منصب اداري
ضمن اآللية احملددة اليت سيتم
االعالن عنها وعن الشروط
املوضوعة» ،نافيًا ما يقال عن
رغبته يف ان يكون شريكًا يف
احلصص «بل ارغب يف ان
اكون شريكًا يف االصالح ويف
ايصال الشباب وفتح اجملاالت
وتكافؤ الفرص امام اجلميع».
وأكد أن «القرار هو يف
الدستور ويف كيفية تطبيقه،
ورئيس اجلمهورية هو حامي
الدستور بالدرجة االوىل ورئيس
السلطة التنفيذية ،وحني يقوم
بواجباته هذه ينتظم عمل الدولة
وتنتظم املؤسسات ايضًا»،
مشريًا اىل أن «علينا ان
ورئيس احلكومة ان نلعب دورًا
متكام ًال اليصال البلد اىل شاطئ
االمان ،ولتحقيق االصالحات.
علمًا اننا يف نظام فريد من
نوعه يف العالم امجع ،يرتكز
على امليثاقية .واذا جنحنا يف
تطبيق الدميوقراطية وترسيخ
النظام السياسي وارساء االمن
وحتسني االقتصاد كما هو
حاصل اليوم ،فهذا امر جيد جدًا،
ولكن يبقى اظهار قدرتنا على
تنفيذ االصالحات» .وقال:
«الرئيس (سعد) احلريري ميلك
افكارًا اصالحية جيدة ،ويتجاوب
مع االفكار اليت يسمعها مين او
من سواي ويقتنع بها».
ولفت اىل ان «موضوع الغاء
الطائفية السياسية دستوري
ايضًا ويرتكز على التوافق
الذي حيدده الدستور كأولوية
يف كل امر ،حتى يف تعيني

املدير العام ،فيقول بالتوافق
واذا تعذر فالتصويت لنيل
اصوات الثلثني» ،معتربًا ان
تشكيل هيئة الغاء الطائفية
السياسية «امر ضروري امنا
يلزمه التوافق .واذا مت تشكيل
هذه اهليئة فلن يكون اهلدف
الغاء مشاركة الطوائف بالنظام
يف لبنان ،بل على العكس
التحدي املوجود اليوم يف كل
دول العامل هو القدرة على
اشراك كل االطراف ومكونات
اجملتمع يف ادارة السياسة،
هذه ميزة يتحلى بها لبنان وال
جيوز التخلي عنها ،امنا علينا
ابعادها عن املذهبية السياسية
او ما كان يعرف يف املاضي
السياسية»
بـ»املارونية
او «شيعية سياسية» او
«سنية سياسية» .علينا ان
جنعل مشاركة الطوائف بشكل
فاعل وكاف ومتعادل من دون
ان يكون االصطفاف مذهبيًا
سياسيًا وهنا تكون قدرتنا على
اجناح هذا التحدي».
واكد أن على اسرائيل «ان تنفذ
وتلتزم قرارات االمم املتحدة
بدءًا بالقرار رقم ،»1701
مشريًا اىل «ان اسرائيل
تتهرب من تنفيذ التزاماتها،
وتهرب اىل االمام وتقوم
بتضخيم االخطار احمليطة بها يف
لبنان وسوريا وصو ً
ال اىل ايران
للتهرب من التزاماتها» .ونفى
املعلومات حول دخول صواريخ
«سكود» اىل لبنان ،مؤكدًا
أن «االمن ال يتجزأ ،فاجليش
يقوم بواجبه يف مراقبة احلدود
الربية واقامة احلواجز مع القوى
االمنية االخرى ،واذا مر اي
سالح ،وفقًا للقوانني واملهمة
املنوطة باجليش ،فهو سيصادر
السالح».
وعما اذا كانت إثارة صواريخ
«سكود» لتدويل احلدود
اللبنانية السورية ،قال« :هذا
امر غري ممكن ،وغري مقبول.
وال تدول احلدود بيننا وبني
سوريا ،بل على العكس نتعاون
على ضبط احلدود» .واعترب أن
«اهلدف من قضية الصواريخ
هو خلق فتنة داخلية بني مؤيد
ومعارض».
وعما اذا كانت اسرتاتيجية
رموش العيون اليت حتدث عنها
تفرغ هيئة احلوار من مضمونها،
اوضح ان «املقصود من
موضوع محاية املقاومة برموش
العني ،هو انه كما حتمي هذه
الرموش العني من االذى،
فإن مجيع املسؤولني وعلى
رأسهم رئيس اجلمهورية حيمون
املقاومة من االذى وااليقاع بها.
هذه ليست اسرتاتيجية فنحن ال
نتحدث عن محايتها عسكريًا
بل عدم االيقاع باملقاومة اليت
استطاعت حترير لبنان يف العام
 ،2000وضحت بكوكبة كبرية
من الشهداء وكذلك االمر يف
العام  .2006امنا هيئة احلوار
تدرس االسرتاتيجية الدفاعية
كيف حنمي لبنان بتضافر
القدرات القومية ،قدرات اجليش
والشعب واملقاومة».

ورأى ان «اجتماع اللبنانيني
من خمتلف االطراف والفئات اىل
طاولة احلوار يف قصر بعبدا هو
امر مفيد جدا للبنان ،وقد ثبت
ذلك يف الفرتة املاضية»،
مؤكدًا «اننا سوف نتوصل اىل
اقرار االسرتاتيجية الدفاعية،
اليت سوف توضع للحرب
والسلم ،ولكل املراحل».
وذكر بأن «جتارب لبنان تثبت
ان حماولة تطويع الرئاسة تؤدي
اىل نتيجة معاكسة ،وتاليا اىل
تصلب الرئاسة» .ولفت اىل
ان الرئيس السوري بشار االسد
«يقف اىل جانب كل امر يقرره
اللبنانيون» ،واصفًا العالقة
بينهما بأنها «جيدة جدا».
وشدد على أن «لبنان غري
معروض للتلزيم وهو يعيش
اليوم حالة استقرار امين وال
ضرورة لتدخل اي فرد او جهة
بأموره» ،موضحًا ان «لبنان
يتأثر بالعالقات بني الدول
العربية ،ويتفاعل معها ،لذلك
نتمنى ان تكون هذه العالقات
جيدة على الدوام ،.وهي اليوم
كذلك وتسري يف اجتاه جيد».
وعن القول انه اذا اتهمت احملكمة
الدولية بقرار ظين جمموعة من
«حزب اهلل» باغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ورفاقه،
فهناك خشية من تداعيات امنية،
اجاب« :مثة شكوى من هذه
التسريبات اليت وكأنها تشكل
احياء بتدخل سياسي يف عمل
احملكمة .نريد ان تكون احملكمة
بعيدة من التدخل السياسي
وتصدر احكامها وفقا لنتائج
حتقيقاتها .ولندع احملكمة تتخذ
القرار الذي تراه مناسبا وهي
املسؤولة عن قراراتها شرط اال
يتم التسريب باحياءات سياسية
او يتم تدخل سياسي او تتم
تصفية حسابات سياسية .ان
االمن يف مطلق االحوال هو
يف عهدة اجليش وقوى االمن
الداخلي وهما يقومان بواجباتهما
بشكل جيد».
واعلن «ان تسليح اجليش
بالشكل الذي ميكنه من مقاومة
اي اعتداء اسرائيلي بشكل
كامل مبفرده غري متوافر باملدى
القريب».
واشار اىل «ان احلكومة مسؤولة
عن امرين اساسيني للقيام
بعملها :او ً
ال تنفيذ االستحقاقات
اي
مبواعيدها
الدستورية
االنتخابات ،ووضع املوازنة.
هذان املوضوعان مهمان لنجاح
كل حكومة ،اما االمر الثالث
فهو القيام باالصالحات وتأهيل
املؤسسات وكل ما يدخل يف
سياق العمل االصالحي»،
مؤكدًا أنه «ال ميكننا اآلن
حتميل الناس ضرائب اضافية
لزيادة ارقام املوازنة ،هناك
حلول اخرى لزيادة ارقام
املوازنة واهمها زيادة االستثمار
عن طريق اللجوء اىل الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص»،
معتربًا أن «ال حاجة حاليًا اىل
اي تعديل حكومي».
ووعد اللبنانيني بـ»صيف واعد
جدًا».
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لبنانيــات

أشاد جبهود احلريري وانتقد احلملة على حناس

التقدمي استغرب حماولة إعادة
إحياء نظريات حتييد لبنان
استغرب احلزب التقدمي
االشرتاكي «بعض املواقف
السياسية اليت تصور االوضاع
االقليمية بشكل مغاير للواقع
وحتاول اعادة احياء نظريات
حتييد لبنان من خالل وضع
اسرائيل وايران يف مرتبة
واحدة ،متغاضية عن كل
االسرائيلية
التهديدات
اليومية املتصاعدة اليت تنذر
بعواقب وخيمة على لبنان
واملنطقة والصراع العربي
– االسرائيلي برمته ،واليت
جتدد الدعوة باطنيا اىل حياد
لبنان».
واذ اشاد يف بيان أمس
االول بـ»اجلهود اليت يبذهلا
رئيس احلكومة سعد احلريري
من خالل حركة االتصاالت
العربية والدولية الواسعة اليت
يقودها استباقا الي عدوان
اسرائيلي ضد لبنان» ،دعا
اىل «اعادة النظر يف بعض
املواقف السابقة اليت ال
تصب يف اطار متتني اجلبهة
الداخلية ،بل انها تسعى اىل
اعادة بث مناخات التفرقة

بني اللبنانيني .وعلى مجيع
القرار
بتطبيق
املطالبني
 1701املطالبة ايضا بقرية
الغجر ومزارع شبعا اليت ال
تزال حمتلة».
وجدد موقفه لناحية «ضرورة
ّ
عرض االتفاق االمين الذي
وقعته قوى االمن الداخلي
على جملس الوزراء لدرسه
ومناقشته بهدوء بعيدا عن
حماوالت التسلل االمين وخرق
السيادة اللبنانية باكثر من
شكل ،وال سيما كما حصل
باالمس من خالل زيارة بعض
االمنيني االجانب للحدود
اللبنانية – السورية ،وهي
غري مقبولة».
ورأى «ان احلملة على وزير
حناس
شربل
االتصاالت
املشهود له بالكفاية غري
مربرة وال تساهم يف حصول
نقاش هادئ حول هذا امللف
احلساس».
وعلى الصعيد املطليب ،دعا
املعلمني
«انصاف
اىل
وطياري شركة طريان الشرق
االوسط».

الدامور :معركة حامية بني الئحتني

\احتدمت االنتخابات البلدية
واالختيارية يف الدامور بعد
«خلط االوراق» بني العائالت
وخصوصًا االساسية منها واليت
يبدو البعض منها منقسمًا على
ذاته .واذا كانت االحزاب
والتيارات السياسية واحلزبية
غالبًا ما
ترجح صوت املعركة،
ّ
فإن العائالت االساسية يف
البلدة الساحلية تشكل بيضة
القبان ،وهي عائالت عون
وغفري
وغريب والقزي وابو
ّ
عبداهلل وابو مرعي وشعيا وداغر
وعقل وغريها.
وتدور رحى املعركة االنتخابية
االحد املقبل بني الئحتني االوىل
«الوفاق والتوافق» برئاسة
رئيس البلدية احلالي شارل
غفري ويدعمه نائب الدامور ايلي
عون والعائالت ،والثانية أعلنت
امس وحتمل اسم «الدامور
او ً
ال» برئاسة العميد املتقاعد
فريد ابو مرعي.
ومع انقسام بعض العائالت بني
مؤيد هلذه الالئحة وتلك ،تبذل
فاعليات وتيارات سياسية جهودًا
استثنائية جلمع اكرب عدد ممكن
من الناخبني الذين يصل عددهم
اىل حنو  9200يقرتع منهم ما
بني  3800و 4200ويف افضل
االحوال  4500ناخب خصوصًا يف
االنتخابات النيابية.
«املعركة
استعرت
وفيما
العائلية» حتاول االحزاب اخذ
االمور اىل منحى اقرب اىل

A & R Wrought Iron & Powder Coating Service
Aluminium or steel Gates- Fences- Security
Doors & Hand Railings – Security Grills
جلميع احتياجاتكم
من تركيب بوابات
احلديد واالملينيوم
والدرابزين وابواب
االمان وغري ذلك...

اتصلوا بالسيد
امحد
عبد احلميد
خربة طويلة..
صدق يف املعاملة..
دقة يف املواعيد..

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

الوفاق وال سيما ان «اجلرافة»
العائلية تقتحم كل االسوار
للوصول اىل اهلدف.
تأخذ الئحة «الدامور أو ً
ال»
على الالئحة املنافسة ،قبضها
على زمام البلدية منذ اعوام عدة
وتقصريها يف تلبية احلاجات
االساسية للبلدة ،او انها حتاول
مصادرة البلدية والنيابة (علمًا
ان فئة غري قليلة من عائليت
عون وغفري – كما تقول الئحة
الدامور او ً
ال موجودة عندها».
اما الئحة «الوفاق والتوافق»
فتبدو اكثر ارتياحًا كما تقول
اوساطها ،وتعترب ان مثة اكثرية
معها ،وان البلدية عملت خالل
الفرتات املاضية بشكل حثيث
على تأمني حاجات البلدة.
الدامور ذاهبة حنو معركة انتخابية
قد تكون قاسية االحد املقبل،
واجلواب مرتوك للصناديق.
• اعلنت يف احتفال يف الدامور
الئحة «الدامور أوال» وقوامها:
الياس حبيب العمار ،فريد حبيب
بومرعي ،ايلي حبيب ابو فيصل،
جورج الياس عقل ،عميد يوسف
عون ،جهاد ميشال فاضل ،مهى
الياس عون ،عماد يوسف زهران،
مروان عزيز املتين ،عبداهلل
يوسف ابو عبداهلل ،جورج نديم
عون ،جورج ابرهيم اندراوس،
جوزف الياس الغريب ،طوني
توفيق صادق ،جنيب بوسرحال،
انطوان بشارة عبود جابر سليم
القزي والياس وديع ابو نصر.

جعجع :معركة بريوت
إلرباك احلريري

ّ
علق رئيس اهليئة التنفيذية
يف حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع على اخللوة اليت
مجعت رئيس الوزراء القطري
الشيخ محد بن جاسم بن جرب
آل ثاني ورئيس جملس النواب
نبيه بري ورئيس جملس الوزراء
رفيق احلريري والنائب ميشال
عون يف عني التينة.
وقال يف دردشة اعالمية امس
االول« :إذا كان اهلدف ّ
حل
أزمة الشرق األوسط ،فنتمنى
هلم التوفيق .اما اذا اجتمعوا
من أجل بلدية بريوت ،فنوضح
ان األفرقاء املسيحيني هم
التمثيل
مناقشة
املوجلون
املسيحي واخلروج بالنتائج
املطلوبة».
وختوف من وجود «قرار
سياسي خلوض معركة من
اجل املعركة بغية إرباك رئيس
احلكومة ،باعتبار ان ال أمل
لفريق  8آذار يف الفوز ولو
مبقعد واحد» ،مشريًا اىل
ان «جلسات أولية للبحث
يف املقاعد واألعداد مل تعقد
ذهب الوضع يف اجتاه
بعد ،بل
َ
معركة» .ومتنى ان يعتمد
اللبنانيون خطة «لتجنيب لبنان
احلرب عرب وضع قرار الدفاع
عن لبنان بيد احلكومة».

اىل ذلك ،استقبل جعجع
رئيس «حركة االستقالل»
معوض الذي وضع
ميشال
ّ
اللقاء يف اطار التنسيق
لالنتخابات البلدية ومناقشة
شؤون قوى  14آذار .ودعا
اىل «وضع القدرات الدفاعية
بيد الدولة».
تناول
البحث
إن
وقال
االستحقاق البلدي يف زغرتا
 الزاوية وبريوت ،كاشفاعن «تطور متقدم» عقب
اللقاء الذي مجعه مع النائب
سليمان فرجنية ،وقال« :من
املمكن فتح افق التوافق يف
املنطقة» .وأعلن ان اللقاء
اتى نتيجة مبادرة «اليد
املمدودة» اليت طرحتها قوى
 14آذار ،الفتًا اىل ان «النائب
فرجنية بادر اىل نصف الطريق
لتجنيب زغرتا  -الزاوية معركة
انتخابية» .وأعرب عن تفاؤله
بالتوافق البلدي.
وإذ اشار اىل انه مثل قوى
14آذار يف اللقاء ،حتدث عن
لقاء مرتقب جيمعه والنائب
فرجنية بعد عودته من السفر،
متوقعا «تقدمًا نوعيًا يف
احملادثات سيؤدي اىل الوفاق
والفصل بني االمناء والصراع
السياسي».

بإدارة
طنوس مرون

افخر
أنواع
البيتزا
على احلطب

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

نؤمن طلبات كافة املناسبات
املطعم يتسع لـ 100شخص يف الداخل مع جلسة رائعة من اخلارج

برنامج فين مساء كل مجعة وسبت

نفتح من الثالثاء حتى االحد من الـ 5:30مساء
حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

للحجز والطلبيات:
Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands
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لبنانيات

بري للحريري :موقف صفري من الطائفية متق ّدم
ومن يوفّر التوافق يف صيدا يوفّره يف بريوت

بعد الكالم االخري للبطريرك
املاروني الكاردينال مار نصراهلل
بطرس صفري عن اهليئة الوطنية
اللغاء الطائفية السياسية يف
مطار رفيق احلريري الدولي وهو
يف طريقه اىل روما االسبوع
رد له رئيس جملس
املاضيّ ،
النواب نبيه بري «التحية»
واتبعها باستقباله الثلثاء يف عني
التينة وفدًا من املطارنة طالب
باجراء تعديالت قانونية العفاء
االوقاف الكنسية من الضرائب
ومنع خمالفات يف قانون االحوال
الشخصية.
ووافق بري على اكثر النقاط اليت
طرحها الوفد ،مبديًا مالحظات على
عبارة «الطوائف غري احملمدية»،
يف اشارة اىل املسيحيني .وسأل
«ما املانع من ذكر اوقاف
الطوائف املسيحية؟» ،وهو
املصطلح املستعمل منذ ايام
العثمانيني.
ويردد انه ال يؤيد هذه التسمية
مذ كان طالبًا يف كلية احلقوق
يف اجلامعة اللبنانية يف اوائل
ُ
ختل اجللسة من
الستينات .ومل
بعث رسائل اىل صفري مرحبة
بكالمه االخري عن الغاء الطائفية.
وأبلغ بري الوفد انه يدعم وال
يعارض ما جاء لطرحه ،وخصوصًا
جلهة مساواة اللبنانيني ،مسلمني
ومسيحيني ،يف قضايا االوقاف
والضرائب واالرث.
وقد اجرى هلذه الغاية اتصا ًال

*رئيس جملس النواب نبيه بري*

برئيس جلنة االدارة والعدل
النائب روبري غامن ،طالبًا منه زيارة
البطريرك صفري والوقوف على
رأيه بعد انتهاء جملس النواب من
مناقشة املشاريع اليت محلها الوفد
الكنسي اىل بري ،علمًا ان رئيس
اجمللس ابدى حرصه الشديد على
«توفري العدالة واملساواة بني
مجيع اللبنانيني».
وسيزور غامن بكركي االسبوع
املقبل هلذه الغاية.
وعلى رغم انهماك بري مبلف
االنتخابات البلدية واالختيارية،
فإنه ال يوفر مناسبة الثارة تأليف
اهليئة الوطنية اللغاء الطائفية
السياسية ،وهذا ما عرضه
تفصي ًال مع وفد املطارنة الذي
دعاه اىل ابالغ البطريرك صفري
للبدء باختيار نواة امساء اهليئة
«حتى لو وصلنا اىل حتقيق هذا

هاشم علم الدين يف ذمة اهلل

غيب املوت مساء أمس االول،
ّ
عضو تكتل «لبنان أو ًال» نائب
املنية هاشم علم الدين بعد صراع
مع املرض .ويشيع جثمان الفقيد
بعد صالة عصر اليوم يف بلدة
املنية.
ولد علم الدين يف املنية عام
 .1940والده النائب السابق
املرحوم حممد مصطفى علم
الدين ،كان أول من مثل املنية
يف الندوة الربملانية عام 1960
ولدورتني متتاليتني .متأهل من
ليديا علم الدين ،وله منها ابنة
وحيدة هي أالنا صوفيا .تلقى
علومه يف املدرسة االجنيلية وكلية
الرتبية والتعليم االسالمية يف
طرابلس .وحائز على دبلوم يف
اهلندسة الزراعية من األكادميية
الزراعية يف صوفيا يف بلغاريا،
ونال دكتوراه دولة يف اهلندسة
الزراعية من البلد نفسه.
شارك علم الدين يف أنشطة
طالبية ثقافية واجتماعية أثناء
فرتة دراسته .وعمل أستاذًا
حماضرًا يف جامعة وهران يف
اجلزائر من العام .1990 - 1980
ترشح إىل االنتخابات النيابية يف
العام  1992عن املقعد السين يف
منطقة املنية يف الشمال ،لكن
احلظ مل حيالفه يومها.
فاز يف االنتخابات النيابية
يف العام  2005على الئحة
«املصاحلة واإلصالح» .كما
فاز يف االنتخابات النيابية يف
العام .2009
مبزيد من اللوعة واألسف انتقل

إىل رمحته تعاىل بعد صراع مع
املرض املأسوف على شبابه
عضو كتلة املستقبل نائب املنية
البار النائب الدكتور هاشم علم
الدين.
÷ نعت كتلة نواب املستقبل
املغفور له علم الدين ،يف بيان
هلا ،مشرية إىل أنه «آملها فقدان
ركن من أركانها وعلم من أعالم
منطقة الشمال احلبيبة ومرجع من
مراجع مدينة املنية املوقرة».
وأعربت الكتلة عن «حزنها
وأسفها هلذه اخلسارة الكبرية يف
هذا الظرف حيث كان للمغفور
له الدور الكبري يف حتقيق
الكثري من طموحات أبناء منطقته
ومدينته».
توجهت بالتعزية احلارة إىل
كما
ّ
عائلة النائب الفقيد وأبناء مدينته
ومنطقته واللبنانيني عمومًا راجية
من املوىل أن يتغمده بواسع
رمحته ويسكنه فسيح جناته.

احللم الوطين بعد ثالثني عامًا».
وخاطب الوفد« :املهم ان نبدأ
ببناء هذا املدماك الوطين».
واذا ما تلقى بري اي اشارة
اجيابية يف هذا الشأن ،فسيتوجه
اىل بكركي للقاء صفري والشد
على يديه لتطبيق ما أعلنه.
وكالم صفري حضر ايضًا يف لقاء
بري ورئيس جملس الوزراء سعد
احلريري يف جملس النواب اول
من امس ،ووصف االول كالم
البطريرك حيال موضوع الطائفية
بـ»املوقف املتقدم» ،وكرر
على مسمع احلريري جمددًا فوائد
تأليف هذه اهليئة واالنطالق بها.
ويف املعلومات ان الرئيسني
تطرقا ايضًا اىل ملف االنتخابات
البلدية ورياح التوافق اليت تلفح
اكثر من مدينة وبلدة ،وعرضا
ما حيصل يف بريوت وخصوصًا
التصرحيات املتبادلة بني «تيار
املستقبل» و»التيار الوطين
احلر» .وعلم ان بري مييل اىل
عقد لقاء بني احلريري ورئيس
«تكتل التغيري واالصالح»
النائب العماد ميشال عون على
قاعدة ان من يوفر ويعمل على
التوافق يف بلدية صيدا ميكنه ان
يفعل ذلك يف العاصمة لتشكل
النموذج الوطين التوافقي الذي
جيمع سائر االفرقاء وجينب
بريوت معركة انتخابية قد تكون
هلا انعكاساتها على مسار العمل
احلكومي.
كذلك حضر موضوع انتخابات
بريوت يف اخللوة الرباعية اليت
مجعت يف عني التينة امس
االول ،بري واحلريري وعون
ورئيس الوزراء القطري الشيخ
محد بن جاسم بن جرب آل ثاني.
وخاطب رئيس اجمللس احلريري
وعون« :ما دمتما جمتمعني يف
هذا اللقاء ،باشرا التوافق على
انتخابات بريوت».
وقال بري« :ملست من االثنني
انهما اجيابيان على امل ان يلتقيا
وحيال هذه املسألة».
وقوم بري يف اجتماعه مع احلريري
ّ
مالحظات على اداء عمل جملس
الوزراء يف بعض احملطات،
وسأله« :ما الفائدة من تراكم
هذه اللجان اليت ّ
تولد اللجان؟».
اما ملف البلديات وتسمية اللوائح
واالتصال مبفاتيح العائالت،
فلها حصتها يف جدول اعمال
بري ولقاءاته هذه االيام ،وهو
هلذه الغاية يستقبل اليوم يف
عني التينة أعدادًا ال بأس بها
من اللوائح احملسوبة على حركة
«امل» او املدعومة منها يف
اطار التحالف مع شريكه «حزب
اهلل».
يف غضون ذلك ،وضعت احلركة
ملساتها االخرية على اللوائح
املدعومة من الطرفني يف
حمافظة جبل لبنان حتضريًا هلذا
االستحقاق االحد املقبل .كذلك
انهت تسمياتها يف حمافظة البقاع
قبل ان يأخذ رئيسها طريقه اىل
«اجلنوب در» ليربمج من دارته
يف املصيلح اللوائح املشرتكة مع
احلزب .وعلى جبهة البقاع ،تتحدث
احلركة عن اعلى درجات التفاهم
مع «حزب اهلل» ،بدءًا من
بعلبك وصو ًال اىل سائر اجملالس
البلدية.

احلريـري وعـون مل يقرتبا من التوافق يف بيـروت

استبعد مصدر بارز يف التيار
الوطين احلر ان يكون لقاء عني
تطرق اىل الشأن
التينة قد
ّ
البلدي يف بريوت .وقال ان
االمر اقتصر على جمامالت بني
رئيس احلكومة واجلنرال عون.
واوضح مصدر قريب من
الرئيس سعد احلريري ان
اللقاء الرباعي يف عني التينة
حصل مببادرة من الرئيس بري
الذي سعى اىل تقريب املسافة
بني احلريري وعون حتى من

الباب الشكلي لكسر اجلليد،
وقد كان اللقاء قصريا ومل
يتم الكالم فيه حول املسألة
البلدية.
وابقى املصدر احتمال عقد
لقاء بني احلريري وعون قائما،
اال ان املوضوع البلدي يف ما
خص العاصمة منوطة مسؤولية
التفاوض يف شأنه مع العماد
عون بنواب الدائرة االوىل يف
بريوت.
جتدر االشارة اىل ان احلريري

رسم صورة قامتة لنتائج
االتصاالت حينما غمز امام
مساء
البريوتية
العائالت
امس االول من قناة العماد
عون بقوله« :لقد سعينا اىل
التوافق ،ولكن البعض أراد
هذا التوافق على قياسات
ال متثل هذه الروحية ،وهو
يريد مشاركتنا يف كل
شيء ،ويرفض ان يشاركه
احد يف شيء ،وهذا أمر غري
مقبول».

أوغاسبيان :ال عالقة للجنة التقنية بزيارة الوفد األمريكي للحدود

أكد وزير الدولة جان اوغاسبيان
ان «ال عالقة للجنة التقنية»
اليت يرتأسها «بأي زيارة لوفد
امريكي للحدود وال باي وفد آخر.
وطالب جلنة حتقيق برملانية يف
هذه املسألة.
ترأس اوغاسبيان اجتماعا امس
االول يف السرايا ضم ممثلني
والداخلية
الدفاع
لوزارات
واخلارجية ورئاسة جملس الوزراء
املالحظات
لدرس
خصص
واالقرتاحات التطويرية لالتفاقات
املوقعة يف إطار معاهدة االخوة
والتعاون والتنسيق بني لبنان
وسوريا ،استكماال للزيارة اليت
قام بها الوفد التقين اللبناني
مطلع الشهر احلالي لدمشق.
وقال ان «اللجنة اخلاصة تابعت
االقرتاحات على االتفاقات ،على

*وزير الدولة جان اوغاسبيان*

ان يصار اىل درس املوضوع مع
اجلانب السوري .حنن ال نزال
يف طور االتصاالت باألشقاء يف
سوريا للتوصل اىل صيغ نهائية
لكل االقرتاحات اليت قدمناها».
وسئل عن حديث النائب حسن

فضل اهلل عن زيارة وفد امريكي
للحدود اللبنانية  -السورية،
فاجاب« :أؤكد أنين واللجنة
ليست لنا أي عالقة بأي زيارة
للوفد االمريكي او اي وفد
آخر ،وليس هذا املوضوع ضمن
صالحياتي ،هناك وزارات معنية
تهتم وتتابع وتقرر .جملس
الوزراء كلفين ترؤس جلنة تقنية
لوضع دراسة عن مراقبة احلدود
وضبطها وعن املعابر احلدودية
بني لبنان وسوريا ،وعن اإلمناء
االجتماعي واالقتصادي لكل
القرى احلدودية .وشاركت يف
أربع وزارات
هذه الدراسة
أساسية حسب قرار جملس
الوزراء ،هي :الدفاع ،والداخلية،
واخلارجية
العامة
واألشغال
(.)...
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لبنانيــات

«ال للتعديل احلكومي وكل اخليارات االنتخابية ممكنة يف بريوت»

نصر اهلل :احلرب مستبعدة  ..وضجيج «سكود» للتهويل

إستبعد أمني عام «حزب اهلل»
السيد حسن نصر اهلل ،يف
مقابلة مع تلفزيون «الراي»
التعديل
إمكانية
الكوييت،
احلكومي يف لبنان ،مشريًا يف
الوقت نفسه ،اىل ان اخليارات
االنتخابية يف بريوت مفتوحة.
ودعا اىل اعتقال «الشاهد»
يف قضية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،حممد
زهري الصديق ،واذ رأى ان
الضجيج املثار حول صواريخ
للتهويل،
هو
«سكود»
استبعد إمكانية احلرب.
اهلل
نصر
السيد
استهل
حديثه باالجابة عن سؤال حول
االتهامات يف شأن صواريخ
«سكود» وقال... :يف
احلقيقة ،يف كل مدة ويف
كل مرحلة من املراحل يتم
اجياد حالة من التهويل واحلرب
االعالمية والكالمية والنفسية
اليت تستهدف املقاومة ،إرادة
املقاومة.
وجود
املقاومة،
اما السالح فهو تفصيل يف
املقاومة ألن املشكلة ليست
يف انها متلك سالحًا .مسألة
املقاومة يف املنطقة واملقاومة
يف لبنان ترتبط بإرادتها،
هدفها،
قرارها،
عزمها،
توجهها ،جتربتها ،تطلعاتها،
ولذلك فإن هذه املقاومة هي
دائمًا يف دائرة االستهداف.
قبل أشهر عدة بقينا يف لبنان
لنحو ثالثة أشهر متواصلة نسمع
تهديدات اسرائيلية باحلرب
اعلنت
على لبنان ،إىل ان
ُ
موقفًا واضحًا ،وبعدها هدأت
التهديدات ،او فلنقل انها
هبطت اىل أدنى مستوى هلا.
قبل مدة ،عاد الضجيج حول
موضوع الـ«سكود» ،علمًا
ان كل الذين حتدثوا عن
الـ«سكود» مل يقدموا اي
دليل .اهلدف هو التهويل على
لبنان والتهويل على سوريا
والضغط على لبنان وسوريا
والشعب
املقاومة
وحركة
اللبناني والشعب السوري.
سئل :هل تعتقدون انهم وصلوا
اىل هذا اهلدف اليوم؟
ـ ال ،بالعكس ...اليوم ومبعزل
عما اذا كانت سوريا سلمت
«حزب اهلل» هذا النوع من
الصواريخ ...هذا الضجيج
الذي حصل ما هو انعكاسه على
الذين حيتلون فلسطني ،اي
على الصهاينة؟  ...االنعكاس
هو ملصلحتنا وليس ملصلحة

االسرائيليني .حتى بالنسبة اىل
الشعب اللبناني ولكل الذين
تعنيهم املقاومة ،فبالتأكيد
انهم عندما استمعوا اىل هذه
االخبار ازدادوا اطمئنانًا ،ألنه
عندما اقول قبل اسابيع انه حنن
كمقاومة سندافع عن بالدنا واذا
دمرمت مبنى عندنا سندمر أبنية
عندكم ،ثم يأتي االسرائيليون
واالمريكيون يتحدثون عن هذا
النوع او غريه من الصواريخ،
هذا سيجعل الناس عندنا يثقون
اكثر مبا اقوله أنا.
سئل :حتدثتم عن معادلة
«العني بالعني» يف أي
حرب مقبلة ،وكما اشرمت إىل
أنه إذا دمروا مطار الشهيد
رفيق احلريري تدمرون مطار
بن غوريون  ...وكأنكم توحون
انكم متلكون ما هو ادهى من
«السكود» ،هل هذه جمرد
حرب نفسية أم ان االسرائيليني
يفهمون ما تعين به؟
ـ لنكن دقيقني .انا مل اقل
ادهى او غري ادهى .انا اقول
ان املقاومة قادرة على ان تفي
بهذه االلتزامات الدفاعية .يف
حرب متوز ـ يوليو  ،2006اثبتت
املقاومة ان لديها قدرات جيدة
على اكثر من صعيد وفاجأت
وأقول
االسرائيلي.
العدو
ان االسرائيليني مل يفاجأوا
فقط ببعض التفاصيل كوجود
صاروخ ارض ـ حبر وصواريخ
استهدفت ما بعد حيفا او
ما شاكل ،هم فوجئوا بكامل
املشهد ...واليوم حنن نقول
اننا لن نسمح بقصف مدننا.
هناك خطوط محر يف احلرب،
واذا حصلت هذه احلرب ،هم
هددوا بضرب البنى التحتية،
سنرد على بناهم
وقلنا اننا
ّ
التحتية .حنن قادرون على ان
نفي بهذه الوعود وااللتزامات
 ...لكن ما هي انواع هذه
الصواريخ ،وما هي تفاصيلها،
فهذه امور ال نتحدث عنها يف
وسائل االعالم.
سئل :يف ضوء اسرتاتيجية
الدفاع بالتكافل والتضامن،
اليت قيل ان لقاء دمشق الثالثي
افضى اليها ...هل ستكون
اسرائيل هذه املرة امام جبهة
واحدة اذا قررت الذهاب اىل
خوض مغامرة جديدة؟
ـ اعتقد ان االوضاع يف املنطقة
خمتلفة عن اي ظروف سابقة.
رسالة اللقاء يف دمشق
هي رسالة واضحة وقرأها

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق
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واالمريكيون
االسرائيليون
وغريهما ،وعلينا ان نكتفي مبا
قرأوه .لكن انا اؤكد لكم ان اي
حرب اسرائيلية جديدة على اي
كان يف املنطقة ستكون مغامرة
كبرية وغري حمسوبة  ...وقلت
سابقًا ومتشبث بهذا الكالم
بانها ستؤدي اىل تغيري خريطة
املنطقة.
سئل :هل ترى ان هذه احلرب
قريبة؟
ـ ال استطيع ان اقول انها
قريبة .انا واالخوة يف «حزب
اهلل» نرى ان الكثري من هذا
التهويل ال خيفي وراءه حربًا،
بالعكس ،لو كان هناك صمت
وهدوء وسكوت ،فكان على
اجلميع ان حيذروا.

انتخابات بريوت

سئل :تلويح البعض باالنسحاب
من طاولة احلوار يؤشر اىل
استمرار اخلالف على طريقة
مقاربة االسرتاتيجية الدفاعية مبا
فيه طبعًا موضوع سالح «حزب
اهلل»  ...اي افق هلذا احلوار؟
ـ الذي حتدث عن احتمال
االنسحاب هو من حلفائنا
وليس من خصومنا ،فزعيم
«التيار الوطين احلر» العماد
ميشال عون اشار اىل هذا
املوضوع احتجاجًا على بعض
االطراف االخرى املوجودة على
طاولة احلوار اليت ال تناقش
على الطاولة وامنا تستغل كل
مناسبة ،ملهامجة سالح املقاومة
خبلفيتها
املقاومة
واتهام
ونياتها واهدافها .وهذا االمر
مؤمل ومزعج .وممثل «حزب
اهلل» يف هيئة احلوار (النائب
حممد رعد) سأل وبكل صراحة
عما اذا كانوا يريدون مناقشة
او
الدفاعية
االسرتاتيجية
املزايدات واخلطابات ،فاذا كان
املوضوع للمزايدات واخلطب
االعالمية فعندنا خطباء مفوهون
وكتاب ومنطق ودليل وحجة
ورؤية ،واذا كان املطلوب ان
نتجادل يف االعالم نذهب اىل
االعالم ،واذا كان املطلوب
النقاش على طاولة احلوار
فلنتناقش على الطاولة ،اي
علينا ان خنتار.
ما من احد مينع احد من مناقشة
موضوع سالح املقاومة ،لكن
ما حيصل يف لبنان هو ان
بعض القوى السياسية اليت
هلا موقف وهلا تاريخ يف هذا
االمر تطرح املوضوع ليس من
باب النقاش بل عرب الشتائم
واالتهامات وحتميل مسؤوليات
مسبقة .ويصل االمر ببعض
االطراف اللبنانية ذات العالقة
القدمية مع اسرائيل  -االن ال
ادري عندهم عالقة ما عندهم
عالقة ،حنن لسنا فاحتني هذا
يتحدث عن
امللف  -اىل حيث
ّ
ان وجود سالح املقاومة هو حجة
لتشن حربًا على
كافية السرائيل
ّ
لبنان .أساسًا أستغرب كيف
ميكن النسان لبناني او وطين
ان يطلق موقفًا من هذا النوع.
طبعًا حنن ندين هذا النمط من
السجال والنقاش وال نرضى
به وهو خالف االخالق والقيم

واملصاحل الوطنية.
من جهة اخرى ،هناك خالف
قديم وليس جديدًا وال عالقة له
بالتطورات االقليمية والدولية
ومبا جرى يف األعوام االخرية يف
لبنان .منذ تأسيس لبنان هناك
خالف  ...ونعتقد ان طريق
حله تكمن يف احلوار واملنطق.
ولذلك جتاوبنا مع هيئة احلوار
وذهبنا اليها وكنا اول من قدم
رؤية يف هذا االطار وليس
االخرون املوجودون على طاولة
احلوار.
غري ان البعض مطلوب منه
دائمًا ،وهو يعلن ،وانا ال احلل
وال اجتهد يف هذا االمر ،فهناك
نصوص صادرة من قيادات يف
الطرف االخر تقول :حنن نصر
على طرح موضوع سالح املقاومة
يف اخلطب ووسائل االعالم
ويف املناسبات املختلفة لنؤكد
انه موضوع خاليف سجالي .يف
املقابل أنا اعرتف انه موضوع
ّ
يعذبون
خاليف سجالي فلماذا
انفسهم؟ اساسًا كنت اكرر
دائمًا ان املقاومة ال حتتاج اىل
امجاع وطين ،ويف التاريخ ما
من مقاومة حصلت على امجاع
وطين ...فمن الطبيعي ان
يكون هناك خالف يف لبنان
وسجال.
سئل :لبنان يعيش اجواء
انتخابات بلدية ،ونالحظ ان
«حزب اهلل» اختار يف مناطق
كثرية املواجهة مع «تيار
املستقبل» بعدما كان التفاهم
حصل على «التوافق» .أال
تعتقدون ان من شأن ذلك
تأجيج الصراع السين ـ الشيعي
يف هذه املرحلة االقليمية
الالهبة...
ـ السؤال كله مبين على معلومة
غري دقيقة .حنن لسنا يف
مواجهة مع «تيار املستقبل».
وأساسًا ليست لدينا مواجهات
بلدية .يف مجيع االمكنة اليت
نوجد فيها كناخبني او كقوى
ناخبة ذهبنا اىل اشكال متنوعة
من التوافقات .وأؤكد ان ليس
لدى «حزب اهلل» اي معارك
انتخابية يف اي مكان .لو اخذنا
صيدا مث ًال فنحن شجعنا على
التوافق يف صيدا .نعم بقيت
بريوت ،وحتى يف بريوت
حنن ال نتحدث عن معركة
انتخابية .حنن ُعرض علينا أن
حيصل ائتالف عريض وهو امر
جيد ،وان املطلوب مشاركة
«حزب اهلل» وان يشارك
«التيار الوطين احلر» وحزب
«الطاشناق» .وقلنا بكل
بساطة لدولة رئيس احلكومة
سعد احلريري ان ال مانع لدينا
من املشاركة يف هذا االئتالف
العريض وال نناقش يف حصة
لنا ،واننا حاضرون للمشاركة،
لكن يف مسألة العماد (ميشال)
عون عليك التفاهم معه فنحن ال
نفاوض بالنيابة عنه ،وما يقبل
به العماد عون نقبل به ألن هذا
شأنه ومتثيله ،و(قلنا ان) هناك
جهة اخرى يطلقون عليها اسم
املعارضة السنية متثل شرحية
كبرية جدًا على املستوى الشعيب

والسياسي ،ونريد ان تتمثل
يف هذا االئتالف العريض ،ومل
نطرح حجمًا متثيليًا هلا ليقال
اكرب من حجمها او مزعجًا وما
شابه ،وحنن نريد ان تتمثل،
وقلنا ان مشاركتنا يف االئتالف
البلدي البريوتي رهن مبشاركة
حلفائنا .قد نذهب اىل لوائح
متعددة وانتخابات ،وقد خنرج
من املسألة كليًا ،فاألمور
كلها مفتوحة ومرتوكة لنتائج
املفاوضات.
وعن امكانية حصول تغيري
حكومي ،قال نصر اهلل :مل أمسع
بهذا االمر ،ومل يتحدث احد معنا
حول هذه املسألة ،ولكن قرأت
عنها يف بعض الصحف ،ومل
أمسع ان امرًا مطروحًا يف هذا
االطار من السياسيني اللبنانيني
بتشكيل
املعنية
واجلهات
الربملانية
والكتل
احلكومة
االساسية .من سيطرح هذه
الفكرة سيقول ملاذا التعديل
وما اهلدف منه؟ كل شيء
سيكون قاب ًال للنقاش ،لكن
اذا سألتين هل «حزب اهلل»
يطرح تعديالت او تغيريات على
املستوى احلكومي ،اقول ان ال
داعي لذلك ،واحلكومة مل تأخذ
بعد الوقت الكايف للحكم عليها
والقول انها حتتاج اىل تغيري او
تعديل او ما شاكل.
احلريري والعالقة مع دمشق
سئل :رعيتم «وصل ما
انقطع» بني رئيس «اللقاء
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط وسوريا يف الوقت الذي
ُتفتح «صفحة جديدة» بني
رئيس احلكومة سعد احلريري
ودمشق  ...هل ترون اليوم ان
الطريق اصبحت سالكة وعلى
اخلطني بني احلريري وسوريا؟
ـ نعم الطريق سالكة ،لكن
ما أمسعه وما أعرفه ان االمر
حيتاج اىل نوع من املتابعة
اجلدية .وهناك بعض النقاط
حتتاج
اليت
وااللتباسات
اىل معاجلة وليس فقط اىل
توضيح ،وأعتقد ان هناك
مساعي ملعاجلتها .ال يكفي ان
يأتي فريق سياسي ويقول اننا
نريد بناء عالقة جيدة مع سوريا
والتضامن
التعاون
ونريد
ومناقشة االتفاقات ،ثم يبقى
جزء اساسي من هذا الفريق،
نواب حاليون ،نواب سابقون،
قادة ،سياسيون ،وسائل اعالم
يتكلمون اللغة القدمية نفسها،
يشككون ويهامجون .اعتقد ان
هذه الطريقة ال ميكن ان تبين
ثقة وتعزز جسور الثقة وجتعل
الطريق سالكة ذهابًا وايابًا ،وال
ان تطور العالقة .هذا واحد من
االمثلة .واملعاجلة اجلدية هلذه
االمور جتعل العالقة تتحسن.
وسأحتدث عن مثال آخر يتعلق
مبا أحتفنا به الفريق اآلخر على
خص
مدى االعوام اخلمسة يف ما ّ
االتفاقات بني لبنان وسوريا،
وانها كانت من طرف واحد
ُ
وفرضت على لبنان وال حتقق
املصلحة الوطنية .وصحيح ان
سوريا كانت الطرف االقوى
ولبنان الطرف الضعيف يف

هذه االتفاقات ،ولكن عندما
ُأجنزت االتفاقات ،كانت سوريا
تتعاطى على ان لبنان معها،
كأن لبنان
وكي ابالغ اكثر،
ّ
جزء منها ،وبالتالي ،االتفاقات
اليت عقدت كان جزء كبري
يصب يف مصلحة لبنان.
منها
ّ
وعندما مت تشكيل حكومة الوحدة
ّ
تفضلوا
الوطنية احلالية وقيل
وقدموا مالحظاتكم
ايها العظماء
ِّ
على االتفاقات اللبنانية ـ
السورية ،ماذا حصل؟ اتضح ان
االمر يتعلق مبالحظات بسيطة
ومتواضعة .بالعكس ،تبينّ
ان االخوة السوريني يطالبون
ببعض التعديالت املهمة على
االتفاقات النه يف احلقيقة،
اجلزء االكرب من هذه االتفاقات
كان ملصلحة لبنان اكثر منه
ملصلحة سوريا.

«حزب اهلل»
واحملكمة الدولية

سئل :رغم «مرافعة الطعن»
بصدقية احملكمة الدولية اليت
قدمتموها يف اطاللتكم األخرية،
حظي ابداء استعدادكم للتعاون
بأصداء اجيابية  ...هل حصلت
تطورات جديدة ترمجة هلذا
التعاون؟
 نعم ،يف هذه االيام بدأتترتيبات االستماع إىل بعض
ممن طلب ان يستمع
الشهود ّ
اليهم ،ورمبا حصل بعض التأخري
الن اول موعد اعطوه كان 19
نيسان وهو املوعد الذي طلبوا
ان يلتقوا فيه باالخوة الذين هم
بعنوان الشهود ابتداء من ذلك
التاريخ.
كنا جاهزين ،لكن الغبار
الربكاني يف اوروبا ،منع وفد
ّ
احملققني من اجمليء ،واعتقد
انهم حضروا اآلن.
وهذه االيام ،معلوماتنا انه
سيكون هناك لقاء وترتيبات
لبدء االستماع للشهود ضمن
االجراءات القانونية املرعية
االجراء .حنن نظرتنا للتحقيق
قلتها يف االطاللة االخرية،
وبالتالي حنن ليس لدينا ثقة،
ليس قلة ثقة بل ال توجد ثقة ال
بالتحقيق وال باحملكمة .ولدينا
شواهد وأدلة كثرية وحجج
كثرية لعدم الثقة بالتحقيق
وعدم الثقة باحملكمة.
انا مل اقل كل ما عندي او ما
عندنا يف هذا اجملال ،لكن،
حنن احببنا ان نعطي فرصة
للجنة التحقيق الدولية او مكتب
املدعي العام ان يعاجلوا مشكلة
الثقة اليت ليست عندي فقط،
أوعند «حزب اهلل» بل هي
عند جزء كبري من اللبنانيني.
جَ
يعال شيء ولكن
ولالسف ،مل
ال زال هناك وقت ،ومث ًال يف
االيام االخرية ظهر الشاهد امللك
حممد زهري الصديق  -الذي ال
اعلم من اين ظهر ،وهو يقول
انه يف هولندا يف الهاي ،فهل
واقعًا هو موجود يف هولندا
ام ال زال يف االمارات ،ويف
االمارات اين هو؟ هل هو يف
السجن ام يف قصر؟
والول مرة حممد زهري الصديق
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لبنانيات
يدخل على خط اتهام كوادر
من «حزب اهلل» ويقول ان
هؤالء كان هلم دور لوجسيت
او ما شابه.
هناك شاهد ثبت للمحكمة
الدولي
التحقيق
وللجنة
وللبنانيني وللعامل امجعني انه
شاهد كاذب ،ولكن ما زال
طليقًا ويتحدث بوسائل االعالم
ويوجه االتهامات ،واحملكمة
الدولية اليت قام بتضليلها
وجلنة التحقيق اليت قام
بتضليلها اربع سنوات ،يظهر
احد املسؤولني االعالميني -
وهي سيدة  -الناطقة باسم
املدعي العام او احملكمة
الدولية وتقول حنن غري معنيني
بزهري الصديق ،كيف انت غري
معين؟
هناك شخص ضلل التحقيق
الدولي اربع سنوات وبناء على
شهادته ادخلتم ضباطًا كبارًا
 أهم ضباط  -يف البلد إىلالسجن ،وبناء على شهادته
كانت ستصبح هناك حرب
اقليمية واصبح هناك عداوات
بني اللبنانيني والسوريني،
العمال
عشرات
وقتل
السوريني يف لبنان وبعد هذا
التحقيق الدولي يقول حنن غري
معنيني!!
ونعد من خالل حمامني
سنطالب
ّ
 ال اعرف اذا اجنزوا االمر اوليس بعد ،سنقدم طلبًا للقضاء
اللبناني وسنطالب احلكومة
اللبنانية باعتقال حممد زهري
الصديق بعنوان مزور ،بعنوان
شاهد او حمرض على الفتنة او
انه بناء على ما ادىل به من

شهادات كاذبة ادى إىل ما
ادى اليه من جرائم ومصائب
حلقت باللبنانيني والسوريني
يف لبنان ،وسنطالب القضاء
اللبناني واحلكومة اللبنانية
باعتقال حممد زهري الصديق.
ان يعتقل ويتم توقيف حممد
زهري الصديق ونعرف حقيقة
من وراءه من الذي لفق
الشهادات والسيناريو ومن
الذي خبأه وأمن له املكان
يف لبنان وباريس واوروبا
واالمارات ...ومن ما زال
وامن له جوازات
ينفق عليه
ّ
السفر ليجمع هذه السفرات؟!
هذا كله اذا مل يكشف ويقال
حبق ال اعتقد ان هناك احدًا
يقبل ان نستمر بالتعاون.
اعطيكم مثال واحدا من جمموعة
االستمرار
بالنهاية
امثلة،
بالتعاون شرطه االساسي
اقتناعنا بان التحقيق الذي
جيري تقين ومطمئن ويريد
حتقيق العدالة اذا مل نشعر او
حنصل على هذا االطمئنان يف
اي حلظة من اللحظات قد نتخذ
قرار التوقف عن التعاون.
اضاف :حتى اآلن كل ما كتب
يف الصحف منذ بداية تشكيل
جلنة التحقيق الدولية من 2005
وما بعد كل ما كتب كانت
تقوم به جلنة التحقيق ،وهذا
يعين اما جلنة التحقيق تقوم
مبا تكتبه الصحف وإما الصحف
تكتب ما تسربه جلنة التحقيق
او جهات مقربة منها.
اذًا تقولون ان االمور اآلن
ستذهب يف هذا االجتاه يعين
اذا صدقت «لو فيغارو»

اليت كتبت مقاهلا يف آب
 2006بعد سكوت املدافع
بايام قليلة وبعدها كتبت
الكويتية
«السياسة»
وبعدها «ديرشبيغل» واخريًا
«اللوموند» اذا صدقت هذه
الصحف فال داعي لكل هذا
التحقيق ،ان مسودة القرار
الظين ألفراد يف «حزب
اهلل» جاهزة يف مكتب املدعي
وكل هذا التحقيق هو متثيلية.
هذا اذا صدقت هذه الصحف.
على كل فإن مسار التحقيق هو
الذي جيعلنا نفهم ونتأكد ان
التحقيق الذي جيري هو تقين
لتحقيق العدالة ام هو متثيلية
ومسرحية إلخراج ما مت اختاذه
من قرارات بعد انتصارنا يف
حرب متوز .2006
هذا نرتكه لاليام وتسألون عن
امكانية اصدار اتهام نقول ان
كل شيء ممكن ،الن هذا الكالم
مكتوب يف الصحف ويقال يف
الصالونات السياسية وآخر
ناس مسعوا به حنن ،واالخوة
الذين يستدعونهم للتحقيق
بعنوان الشهود.
سئل :حتدثت عن القرار
الظين ،وهناك من يتحدث
عن معادلة «اما العدالة واما
االستقرار» ...مباذا تنصح
الرئيس احلريري؟
 انا ال اوافق على هذااملنطق ،والذين قالوا هذا
الكالم قالوه من موقع احلرص
النهم صادقون فيما قالوا،
لكن انا ارسلت هلم واقول
لكم من خالل هذه املقابلة
ان هذا املنطق يعين القبول

حمالت أبو مرعي
للخضار والفواكه
بإدارة
جوزيف أبو مرعي
وعائلته

خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة

حسومات كبرية على االسعار اسبوعياً

جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق الغسيل والعصري
وغري ذلك...

اسعار مهاودة وخدمة جيدة

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

Tel: 96377511
24 good st Granville

باتهامنا وحنن نرفض هذا
االتهام مجلة وتفصيال وندين
اي اتهام يصدر الي اخ من
اخواننا ،وهذا املنطق بانه
ليس اتهامًا للحزب امنا الفراد
يف احلزب ،هذا منطق مرفوض
بالنسبة لنا.
حنن ال ندعو الرئيس سعد
احلريري وال احد يف لبنان
إىل ان حيدث او يوجد توازن
بني العدالة واالستقرار ،بل
ندعوهم للعدالة ،والعدالة يف
حتقيق تقين فين حقيقي جاد،
هذا الذي يوصل للعدالة.
والتحقيق الذي اجري من اربع
سنوات حتى اآلن يوصل للفتنة
واحلرب والالاستقرار كما حصل
خالل السنوات املاضية.
اصرار التحقيق اآلن مثال،
اعطين اسرائيليا واحدا مت
التحقيق معه!! هناك رؤوس
خيوط ومؤشرات تؤخذ على
جلنة
ولكن
االسرائيليني،
التحقيق الدولية وال يوم كانت
جاهزة لتناقش هذا االحتمال
او اخليار وانا كنت اقول
ان عدم القبول باحتمال ان
تكون اسرائيل خلف اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
هو اهانة للرئيس رفيق
احلريري .هناك اصرار على
ان االسرائيلي منزه وخارج
دائرة االتهام .وهذا يعين ان
ال حتقيق سيقود للعدالة وحنن
نرفض منطق التوازن بني
العدالة واالستقرار ،ونقول ان
املطلوب هو العدالة ،وجتنبها
هو الذي ادى يف السابق إىل
عدم االستقرار.

شطح أطلع البطريرك املاروني على
اجلهود الديبلوماسية للحريري
نقل مستشار رئيس الوزراء
حممد
اخلارجية
للشؤون
شطح عن البطريرك املاروني
الكاردينال مار نصراهلل بطرس
صفري ان همه هو «محاية
هذا البلد وبقاؤه وطنا جلميع
اللبنانيني وخصوصا لشبابه
الذين يهاجرون».
وقال اثر اطالعه البطريرك
صفري على التحركات اليت
يقوم بها رئيس احلكومة داخليا
واقليميا وعربيا« :زيارتي
لصاحب الغبطة جاءت يف اطار
التواصل املستمر املباشر وغري
املباشر مع رئاسة احلكومة
والشيخ سعد احلريري ،ولكن
يف هذه الفرتة وخصوصا
االخطار اليت تهدد لبنان يف
فرتة تشهد تلبدا يف املنطقة
وكلنا نواكب ما حيصل وايضا
حركة رئاسة احلكومة والرئيس
واهلم
احلريري عربيا ودوليا
ّ
االساسي هو محاية لبنان من
االخطار اليت حتوطه ،فاهلموم
املشرتكة واالهداف املشرتكة
بني الرئيس احلريري وغبطة
البطريرك واسعة كثريا ومتتد
لتشمل القضايا املطروحة
وطنيا واقليميا ودوليا .وكانت
فرصة لالستماع اىل رؤية
البطريرك يف هذه الفرتة».
وسئل ماذا تضمنت رؤية
أجاب:
صفري
البطريرك

«رؤيته هي رؤيتنا وهمه هو
محاية هذا البلد وابقاؤه وطنا
جلميع اللبنانيني وخصوصا
يهاجرون،
الذين
لشبابه
والقضية االساسية هي جعل
لبنان وطنا وبلدا لديه علم
ومؤسسات ولكن بلدا يعيش
فيه اجلميع حبرية ،بلد التعايش
باملعنى احلقيقي وبلدا مستقال
ومزدهرا ،وهذه هي االشياء
االساسية اليت تدفع اللبناني
اىل البقاء يف بلده».
محله البطريرك أي رسالة
وهل ّ
اىل احلريري ،أجاب« :كالم
صاحب الغبطة يصب دائما
يف االجتاه نفسه الذي عند
الرئيس احلريري ،طبعا لرئيس
احلكومة رؤية للبنان سياسية
وأمنية عربية ودولية وهذه
الرؤية مشرتكة بني الرئيس
البطريرك
وغبطة
احلريري
واالخطار
نفسها
واهلموم
وهم غبطة البطريرك
موجودة
ّ
ان يكون مجيع اللبنانيني يف
اجتاه واحد حلماية هذا البلد
وجتنيبه ان يكون هدفا مرة
جديدة العتداءات وحروب
يدفع مثنها من دماء أبنائه
ومؤسساته وأرضه».
وردا على سؤال نفى شطح
أن يكون تناول مع البطريرك
موضوع االنتخابات البلدية
وخصوصا يف بريوت.

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

Birthdays, Christenings, Holy Communion, Engagements,
Pre Weddings, Weddings, Ladies Night Out, Wakes,
Christmas & New Year

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

Gary: 0432 712 010 - Faraj: 0404 422 455

6 Kane Street, Guildford NSW 2161
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العرب والعالم

الفرز اليدوي يف بغداد يبدأ االثنني

القاهرة نفت رواية احلركة

عالوي لتدخل عربي الحرتام النتائج

العليا
املفوضية
اعلنت
املستقلة لالنتخابات يف العراق
أمس االول ان عملية اعادة فرز
اصوات املقرتعني يدويا يف
حمافظة بغداد ستبدأ االثنني،
متوقعة ان تستغرق العملية ما
بني اسبوعني او ثالثة اسابيع،
بينما دعا رئيس القائمة
"العراقية" رئيس الوزراء سابقا
اياد عالوي الدول العربية اىل
التدخل من أجل متكينه من
تأليف احلكومة اجلديدة باعتبار
ان كتلته حصلت على العدد
االكرب من املقاعد يف انتخابات
السابع من أذار املاضي.
املفوضية
رئيس
وصرح
العليا فرج احليدري خالل مؤمتر
صحايف" :اعددنا العدة العادة
العد والفرز حملطات بغداد
الـ 11الفا وفقا لقرار اهليئة
القضائية يف الثالث من ايار
املقبل" .واضاف" :اصبحنا
ملزمني القرار".
وكانت اهليئة القضائية التابعة
للمفوضية العليا قررت اعادة
عد اصوات حمافظة بغداد يدويا
بعد طعن تقدم به "ائتالف دولة
القانون" برئاسة رئيس الوزراء
نوري املالكي.
وقال احليدري" :حنن نطمئنكم
اىل اننا سننفذ القرار بكل
شفافية منذ الدخول اىل خمازن
(الصناديق) اىل عمليات العد
والفرز وسيكون كل شيء عالنية
وحتت اشراف اجملتمع الدولي".

واشار اىل ان "مراقيب االحتاد
االوروبي واالمم املتحدة وجامعة
الدول العربية ابدوا رغبتهم يف
احلضور".
وقالت رئيسة الدائرة االنتخابية
يف املفوضية العليا محدية
احلسيين انه "سيتم ضم نتائج
اخلارج والتصويت اخلاص اىل
عمليات العد والفرز" .واوضحت
ان "املفوضية اختارت فندق
الرشيد الجراء عمليات العد
والفزر" اليت" قد تستغرق
اسبوعني او ثالثة" .واضافت:
التسجيل
مبوظفي
"استعنا
الذين عملوا يف املفوضية من
مجيع احملافظات".
وسئل احليدري عن مطالبة عالوي
باعادة االنتخابات ،فأجاب ان
"املوضوع له ابعاد سياسية
واعادة االنتخابات حتتاج اىل
قانون يشرعه الربملان ...ال
نريد التعليق على هذا املوضوع
حتى ال ندخل يف سجاالت".
لكنه اضاف" :من وجهة نظري
جيب ان تكون اعادة االنتخابات
السباب مربرة ...حنن ال نستطيع
ان ننجز انتخابات افضل من
هذه الصورة ،واعادتها ستكلف
الدولة امواال وحتتاج اىل عمل".
وتساءل "من الذي سيضمن
ان الكتل السياسية ستقبل
االعادة،
انتخابات
بنتائج"
و"من الذي سيضمن ان يذهب
املواطن الذي واجه االرهاب
اىل صناديق االنتخابات مرة

اخرى".

عالوي

ويف القاهرة ،صرح عالوي
عقب لقائه األمني العام جلامعة
الدول العربية عمرو موسى
بانه طلب ان تتصل اجلامعة
بدورها باألمم املتحدة وجملس
األمن من أجل "تسهيل األمور
يف العراق وتنفيذ الدستور".
وقال" :ان هناك دستورا
وعملية سياسية ودميوقراطية
والنتائج جاءت بشكل واضح،
بفوز القائمة العراقية والدستور
يقضي بتشكيل حكومة من
الكتلة اليت فازت ،ولذلك حنن
متمسكون بهذا األمر من دون
تردد ...هذا احرتام أوال الرادة
الشعب العراقي وللدستور
وللدميوقراطية ولن نتخلى عن
هذا احلق ألننا أمام التزام أمام
شعبنا ،ولن نقبل باالمالءات
اليت حتاول االلتفاف على
العملية السياسية ونتائجها
الشعب
إرادة
وملصادرة
العراقي ...لن نقف أمام هذه
احملاوالت مكتوفني إمنا سندافع
عن حق الشعب العراقي وعن
إرادته اليت عرب عنها شعبنا
الكريم يف االنتخابات األخرية".
واعترب ان على جملس األمن
"مسؤولية أساسية الن العراق
ال يزال حتت الفصل السابع،
كما ان جملس األمن أصدر قرارا
واضحا مثن نتائج االنتخابات".
ومل يعلق موسى أو أي

من املسؤولني يف اجلامعة
على مطالب عالوي ،لكن
ديبلوماسيني عربا اشاروا اىل
ان موسى وعد بعرض األمر
على الدول األعضاء.
وكان موسى التقى االربعاء
الرئيس املصري حسين مبارك
ووزير اخلارجية امحد ابو الغيط
الذي ابدى "قلقه من اآلثار
السلبية للتدخالت األجنبية يف
الشأن العراقي".
مثانية قتلى
امنيا ،افاد مصدر يف وزارة
الداخلية ان انفجار سيارة
مفخخة قرب حمل للمشروبات
الروحية يف بغداد قتل مثانية
اشخاص واصاب  .20وحصل
االنفجار يف منطقة الشرطة
الرابعة جبنوب غرب بغداد.

«محاس» اتهمت مصر برش غاز سام يف
نفق قتل فيه أربعة فلسطينيني

محلت حركة املقاومة االسالمية
ّ
"محاس" امس االول ،السلطات
املصرية املسؤولية عن مقتل
اربعة عمال فلسطينيني يف
اإلنفاق الواقعة بني قطاع
غزة ومصر ،مطالبة بالتحقيق
يف "احلادث املؤمل" وتقديم
املتهمني اىل احملاكمة .لكن
القاهرة نفت ان يكون هلا دور
يف احلادث .وصرح الناطق باسم
"محاس" سامي ابو زهري خالل
مؤمتر صحايف يف غزة" :نتابع
ببالغ القلق التطورات على احلدود
مع اجلانب املصري واليت أدت
اىل استشهاد اربعة فلسطينيني
واصابة آخرين جبروح خطرة من
جراء رش االمن املصري الغاز
السام يف احد االنفاق".
وقال ان هذا احلادث مل يكن
االول "فقد سبق ان سقط 145

باريس" :خطأ" أودى بأربعة أفغان

أقر اجليش الفرنسي أمس االول بأنه قتل من طريق اخلطأ اربعة مدنيني
افغان نتيجة اطالق صاروخ "ميالن" خالل عملية عسكرية فرنسية -
افغانية مشرتكة ضد متمردين يف  6نيسان اجلاري.
وصرح الناطق باسم قيادة اجليش الفرنسي االمريال كريستوف
برازوك" :استنادا اىل معلوماتنا فانها املرة االوىل يقع حادث مماثل
مع اجلنود الفرنسيني".
وكانت قوات حلف مشال االطلسي باشرت حتقيقا لتحديد املسؤوليات
يف هذا احلادث الذي وقع عند مدخل وادي بدراو بشرق افغانستان.
واوضح برازوك ان التحقيق الذي "اقفل" كشف ان "اطالق صاروخ
ميالن السبب يف مقتل اربعة من املدنيني اخلمسة الذين اصيبوا
بشظايا الصاروخ بعدما اعاقت االشجار رؤيتهم" .واضاف" :غالبا ما
تقع معارك عنيفة يف اقليم كابيسا يف منطقة ذات كثافة سكانية
مرتفعة ،مما يعين فرض شروط صارمة لفتح النار اتاحت حتى اآلن
تفادي حوادث أليمة".

شهيدًا فلسطينيًا يف االنفاق،
فيما قتل  45منهم من جراء رش
القوات املصرية الغاز السام يف
االنفاق" .واضاف ان "االعتماد
على االنفاق كان خطوة اضطرارية
جلأ اليها الشعب الفلسطيين من
جراء احلصار" ،مشددا على ان
"البديل من ذلك ليس قتل
املواطنني بل فتح معرب رفح
والسماح للمواطنني بتزود املواد
وغريها" .ودعا مؤسسات حقوق
االنسان اىل االضطالع بدورها،
مطالبًا جبهد حقيقي لوقف مثل
هذه االحداث.

مصر

•يف القاهرة ،نقلت وكالة "انباء
الشرق االوسط" املصرية عن
مصدر مسؤول ان "ال صحة ملا
تناقلته بعض وسائل االعالم عن
قيام مصر باستخدام غازات سامة
يف تطهري احد االنفاق االرضية
على خط احلدود الدولي املشرتك
بني مصر وقطاع غزة".
وافاد ان مصر كانت تغلق فتحة
نفق يف مدينة رفح املصرية ،وان
ذلك تسبب بانهيار نفق جماور
كان فيه املهربون السبعة .وقال
انه كانت يف حوزة املهربني
"مواد ملتهبة" تسببت باصابتهم
حبروق شديدة وحال اختناق.
وبضغط من اسرائيل والواليات
املتحدة ،حاولت مصر اعرتاض
عمليات التهريب السرية من
سيناء اىل غزة اليت اتاحت
للفلسطينيني يف القطاع استرياد
اسلحة وبضائع يف حتد للحصار
الذي تفرضه اسرائيل.

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

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

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

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

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

توقيع ثالث مذكرات تفاهم جتارية بني اململكة وأطراف أمريكية رئيسية

التجمع السعودي األمريكي يف شيكاغو يستكشف الفرص التكاملية بني اجلانبني

عكس حضور منتدى فرص
األعمال السعودي األمريكي
يف مدينة شيكاغو األمريكية
 ،الذي زاد عن ألف ()1000
شخص 200 ،من اململكة
وأكثر من  800من الواليات
املتحدة ،النفوذ املتزايد للمملكة
عامليا على الصعيدين املالي
واالقتصادي .وقد توج اليوم
األول للمنتدى بتوقيع اتفاقيتني
بارزتني بني اململكة وشركيت
«جنرال إليكرتيك وريثيون»
األمريكيتني العمالقتني.
وقد افتتح املنتدى رئيس
اللجنة التوجيهية للمنتدى يف
شيكاغو وليام ديلي ،رئيس
جملس إدارة شركة «جي بي
مورغان» املالية العمالقة يف
الغرب األوسط األمريكي ،الذي
رحب بالوفد السعودي الكبري
املشارك يف فعاليات املنتدى.
وقال ديلي إنه يأمل أن يتمكن
املنتدى على مدى يوميه من
توليد فرص األعمال لرجال
األعمال السعوديني واألمريكيني
فحسب ،بل متنى أن يكون
املنتدى فرصة «لكي يتعلم
السعوديون واألمريكيون من
بعضهم البعض ».ورحب ديلي
أيضا ببعض احلضور البارزين
من رجال الصناعة واألعمال
األمريكيني ومن بينهم رئيس
جملس إدارة شركة «كاتر
للنقليات
العمالقة
بيلر»
الثقيلة جيم أوينز ورئيس شركة
«بوينغ» لصناعة الطائرات
جيمس مكنريي.
ولعل ما أثار إعجاب منظمي
املنتدي هو العدد الكبري الالفت
له يف يومه األول ،إذ كان
املنظمون يتوقعون حضور 400
شخص فقط.
وكانت اجللسة األوىل يف
املنتدى الذي يعقد على طريقة
عقد مؤمترات منتدى دافوس
االقتصادي العاملي بعنوان
«الواليات املتحدة واململكة
نظام
السعودية:
العربية
اقتصادي جديد» .وشارك
يف هذه اجللسة معالي الدكتور
إبراهيم العساف،
وزير املالية ،ووليام ديلي
والدكتور عبدالرمحن التوجيري،
رئيس جملس هيئة السوق
وحبث
وآخرون.
املالية،
املشاركون يف هذه الندوة
اجلهود اليت تقوم بها اململكة

والواليات املتحدة معا لبناء
األنظمة املالية فيهما وتقويتها
على ضوء الركود االقتصادي
العاملي الذي اجتاح العامل
خالل السنتني املاضيتني .كما
حبث املشاركون يف الندوة
الكيفية اليت ميكن بها للمملكة
أن تتعاون مع الواليات املتحدة
«لبناء اقتصاد عاملي أكثر
استقرارا ».وتطرق املشاركون
إىل ميزانية اململكة األخرية اليت
كانت األكرب يف تاريخ اململكة،
وهي مبقدار  260مليار ريال
سعودي ،واعتربوها «دليال
على عزم احلكومة السعودية
على حتفيز التنمية االقتصادية
وتشجيع البنوك على زيادة
إقراضها للمستهلكني األفراد
والشركات على حد سواء».
وشارك يف جلسة «التكامل
العاملي يف ميدان الطاقة:
املسؤوليات العاملية» وزير
املعدنية
والثروة
البرتول
املهندس علي النعيمي ،وجون
واطسون ،الرئيس التنفيذي
العاملية
«شل»
لشركة
للطاقة وبيرت دوبري ،الرئيس
التنفيذي لشركة «أسيوني
وركز
للطاقة.
إنريجي»
املشاركون يف هذه اجللسة
على أن اململكة ،اليت تتوفر
على  20باملائة من إمدادات
النفط العاملية« ،تلعب دورا
حيويا يف توفري مطالب الطاقة
للمجتمع الدولي ،وهو ما يهم
الواليات املتحدة بصورة خاصة
كونها أكرب مستهلك للبرتول يف
العامل اليوم».
ويف حفل غداء عمل املنتدى
يف يومه األول قدمت الدكتورة
الرئيس
الشعييب،
أفنان
التنفيذي لغرفة التجارة العربية
الربيطانية يف ندوة حفل الغداء
اليت نظمت حتت شعار «توسيع
التجارة السعودية األمريكية
يف عامل تنافسي» ،وجيمس
ألبا ،من شركة بوينغ ،األستاذ
عبداهلل علي رضا ،وزير التجارة
والصناعة السعودي ونظريه
وزير التجارة األمريكي غاري
لوك .وقد ركز املتحدثان يف
خطابيهما على «العالقة احليوية
القوية» بني اململكة العربية
السعودية والواليات املتحدة،
والدور الذي يلعبه البلدان يف
«احلفاظ على النمو املستدام
يف السوق العاملي التنافسي».

La promenade
بإدارة جان شاهني

مأكوالت غربية وشرقية
اشهر االطباق البحرية
جلسة "عا املي" رومنطقية
Shop 2/ 82- 100 Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808 3533
Mob: 0410611611
E: contact@lapromenade.com.au
W: lapromenade.com.au

واتفق الوزيران على أنه رغم
قوة تيار العوملة الذي اجتاح
العامل يف السنوات املاضية،
فإن اململكة والواليات املتحدة
«متكنتا من االحتفاظ بعالقة
ثنائية حيوية بينهما ،إضافة إىل
أنهما تبحثان عن طرق إضافية
لتعزيز العالقات بينهما بصورة
أكرب ».وذكر وزير التجارة
األمريكي أن اململكة أصبحت
اليوم الشريك التجاري العشرين
األكرب للواليات املتحدة ،إذ ان
جمموع الصادرات األمريكية
إىل اململكة تقارب األحد عشر
مليار دوالر .وأشار لوك إىل
أن «السوق السعودي هو أكرب
األسواق للبضائع األمريكية يف
الشرق األوسط ».ويف األثناء،
قال لوك إن اململكة هي املصدر
التجاري الرابع عشر األكرب
للواليات املتحدة ،إذ بلغت
قيمة الصادرات السعودية إىل
الواليات ااملتحدة يف العام 2009
ما يقارب  16مليار دوالر.
وقد وقعت يف اليوم األول
ملنتدى فرص األعمال السعودي
األمريكي ثالث مذكرات تفاهم،
اثنتان منها بني اململكة
وشركتني أمريكيتني عمالقتني،
األوىل مع شركة «جنرال
إليكرتيك» الستكشاف فرص

التصنيع يف اململكة والثانية
بني اململكة وشركة «ريثيون»
حول الطاقة املتجددة واهلندسة
االبتكارية للشركة .أما املذكرة
الثالثة فقد وقعت بني اململكة
وجملس األعمال العاملي يف
شيكاغو والغرفة التجارية يف
شيكاغو من أجل توليد األنشطة
االقتصادية بني اململكة ومنطقة
شيكاغو الكربى مع الرتكيز على
اجملاالت الصناعية والتجارية
واالستثمارية.
ويف اجللسة اخلتامية لليوم
األول للمنتدى ،وهي اليت عقدت
بعنوان «اسرتاتيجيات الرتويج
للنمو االقتصادي» ،تطرق
املتحدثون إىل املبادرات اليت
تقوم بها اململكة يف السنوات
األخرية حتت رعاية خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز للرتويج للنمو
االقتصادي يف اململكة وتعزيز
عالقاتها مع العامل اخلارجي،
مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
وأشار املشاركون يف الندوة
إىل أن االسرتاتيجية الصناعية
الوطنية للمملكة تهدف إىل
«توسيع تنويع القطاع الصناعي
يف اململكة من أجل وضعها يف
وضع يسمح هلا بالتنافس يف
السوق العاملي».

مسؤول دولي يشيد جبهود اململكة
الفعالة ملكافحة املخدرات

اثنى املمثل االقليمي للشرق االوسط
ومشال افريقيا املعين باملخدرات
واجلرمية حممد عبدالعزيز على دور
اململكة يف مكافحة املخدرات ،
وقال ان اململكة تعترب من الدول
اليت تلعب دورا حموريا يف خفض
نسب التعاطي مع املخدرات ،ويف
جمال انفاذ القوانني ،خاصة يف
املنافذ البحرية واجلوية والربية.
وأضاف عبدالعزيز "الحظنا االداء
املتميز والرفيع لرجال انفاذ
القانون  ،وخاصة الضبطيات اليت
متت منذ عامني  ،ومتكنوا من ضبط
 12طنا من حبوب الكبتاجون  ،واليت
متثل ربع ضبطيات العامل" .وقال
"ذلك يؤكد التزام رجال الضبطيات
والقوانني باململكة العربية السعودية
النفاذ القوانني"
واشار عبدالعزيز من جهة أخرى اىل
ان االجتماع االقليمي حول مكافحة
املخدرات ومنع اجلرمية مبقر اجلامعة
العربية  ،انتهى يف ختام اعماله
من صياغة الربنامج االقليمي حول
مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية

وحتديث العدالة اجلنائية يف الدول
العربية " "2014 – 2010
وسلمت البلدان املشاركة بأهمية
الربنامج االقليمي لكونه قيمة مضافة
اىل اجلهود املشرتكة الرامية اىل
مكافحة االجتار غري املشروع واجلرمية
املنظمة عرب الوطنية واالرهاب
 ،واعالء سيادة القانون وتعزيز
االجراءات اليت تتخذها احلكومات
يف املنطقة .ويغطي الربنامج
االقليمي للدول العربية حول منع
اجلرمية ومكافحة املخدرات  18بلدا
هي اململكة العربية السعودية
ومصر واالردن واالمارات والبحرين
وفلسطني
واجلزائر
وتونس
والسودان وسوريا والعراق وسلطنة
عمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا
واملغرب واليمن  ،ويهدف الربنامج
اىل دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول
االعضاء يف املنطقة العربية ،
املتزايدة
للتهديدات
استجابة
على االمن البشرى  ،عن طريق
اعالء سيادة القانون والتنمية
املستدامة.

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

إسرائيل تستخدم اجلوالن لتطوير
توربينات تنتج الكهرباء بطاقة الرياح

على قمة تل عاصف يقع بني
خنادق جيش مهجورة وحقول
ألغام ،ترتفع سبعة توربينات
رياح إسرائيلية مثل عمالقة
أصابتهم الشيخوخة.
ومتثل التوربينات اليت يبلغ عمرها
 18سنة وتستخدم تكنولوجيا
عتيقة ،اجلهد اإلسرائيلي الوحيد
لتسخري طاقة الرياح على نطاق
واسع .لكن هذا على وشك أن
يتغري.
وبعد عقود من الرتكيز على
الطاقة الشمسية وهو مشروع
طبيعي لدولة تغطي الصحراء
ثلثي مساحتها ،تبدأ إسرائيل
ضخ املوارد لتطوير صناعة طاقة
الرياح.
وتقول إسرائيل إن جانبًا كبريًا
من الفرص يف هذا اجملال يقع
يف مرتفعات اجلوالن السورية
احملتلة ،اليت تغمرها الرياح.
املنطقة
مستقبل
وسيكون
احملورية ،اليت كانت يومًا من
األيام موقعًا حلرب دبابات
شرسة ،داعمًا أو عائقًا ألي
اتفاق سالم مع سوريا.
وقال وزير البنى التحتية
اإلسرائيلي عوزي النداو ،أنه
ينبغي أن تشمل أي مفاوضات
مع سوريا مشاريع مثل حقل
التوربينات.
وتقود شركتان مساعي طاقة
استبدال
وتعتزمان
الرياح،
مبا
املتقادمة
التوربينات
تقوالن إنها ستكون أكرب مزرعة
لتوربينات الرياح يف املنطقة.
ويرأس املشروع شركة "ماليت
ماتريكس" اإلسرائيلية اليت هي
يف طريقها لشراء نصف شركة
"مي جوالن" اليت تدير توربينات
الرياح.
وقالت "ماليت ماتريكس" إن
كلفة الصفقة اليت من املتوقع
استكماهلا يف األسابيع املقبلة
ستدور بني  20و 25مليون
دوالر.
وتأمل اجملموعة بالتعاون من
شركة "اي .إي .أس .كورب"
اليت تتخذ الواليات املتحدة مقرًا
هلا يف بناء  160توربينًا ستنتج
حنو  450ميغاوات من الكهرباء.

وقال رئيس جملس إدارة شركة
"مي جوالن" زاهال هاريل ،إن
سبعة توربينات اوىل ستبنى
يف  2011بكلفة تبلغ حنو 27
مليون دوالر .وأضاف أن بقية
التوربينات ستبنى خالل سنتني
اعتمادًا على احلصول على
الرتاخيص النهائية وذلك بكلفة
تبلغ حنو  800مليون دوالر.
وتقدر الشركتان أن املشروع
سيحقق إيرادات يف نهاية
املطاف مقدارها  150مليون
دوالر سنويًا.
وقالت وزارة البنى التحتية
اإلسرائيلية اليت حددت هدفًا
إلنتاج عشرة يف املئة من طاقة
اسرائيل من مصادر متجددة
حبلول سنة  2020إن هناك فع ًال
تراخيص ممنوحة لتوليد 200
ميغاوات من الكهرباء .أما باقي
قطاع الطاقة ،فسيستخدم الغاز
الطبيعي املستخرج من حقول
حبرية جديدة وواردات الفحم.
وتعتزم إسرائيل خالل السنني
العشر املقبلة ،زيادة استهالكها
من طاقة الرياح إىل أكثر من
ثالثة أضعاف ،بينما ستزيد
إنتاجها من الطاقة الشمسية اليت
ال تزال مهيمنة بنسبة  40يف
املئة فقط.
وتبحث إسرائيل عن خيارات
لتشييد عدد من مزارع الرياح
يف أحناء خمتلفة من البالد مبا
يف ذلك يف صحراء النقب
يف اجلنوب وعلى طول احلدود
بالتعاون مع األردن.
لكن رئيس جملس إدارة "ماليت
ماتريكس" أوري أوميد ،الحظ
أن االحتمال األكرب يبقى يف
مرتفعات اجلوالن .وقال ان
اجملموعة استأجرت أرضًا إلقامة
التوربينات من سكان املنطقة
الدروز.
وال تسبب اآلفاق الديبلوماسية
غري املؤكدة قلقًا ألوميد ،إذ قال
انه "إذا عادت األرض إىل سوريا
مبوجب اتفاق سالم فسيجري
تعويضنا" .وأضاف" :مهما يكن
من أمر ،ميكن هذا املشروع أن
يعمل لنا أو هلم .وسيكون هناك
دومًا من حيتاج إىل الكهرباء".

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر احناء سيدني

÷”<h]Áe˜]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÿ
<h^é}˜]<‡⁄<gq]Á£]Ê<Ñ ]Áﬂ÷]Ê
�
<DÏÜ”âE<Ÿ^ÀŒ˜]<‘÷Ñ“Ê

خدمة على مدار الساعة  7ايام يف االسبوع

@ZÔéá‘æa@xäÏu@Äi@aÏ‹óma

معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

9637 8102 M@0410 400 123

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

اتصلو ب آرثر0414419090 :
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اسرتاليــات

اسرتاليا تعاني نقصا كبريا يف املساكن

لدى اسرتاليا نقص يف
املساكن يقدر يقدر حبوالي
 178الف مسكن حيث كان
لدى والييت كوينزالند وغرب
اسرتاليا نصف امجالي النقص
خالل العقد االخري
الزميلة
وذكرت
«االسرتاليان» ان نيو ساوث
ويلز الوالية اليت لديها املشكلة
االكرب يف االبقاء على الطلب.
وحذر تقرير هام جمللس التجهيز
السكين الوطين من ان فجوة
التجهيز السكين الوطين ستزيد
حبوالي  50الف مسكن حبدود
 30حزيران من العام املقبل
وان الرقم النهائي قد يزداد
سوءا يف حال اخفقت والية
او اكثر يف حتقيق اهدافها
املتواضعة.
ففي االجتاهات احلالية فان
الفجوة الكلية ستصل اىل
 640الف مسكن حبدود العام
.2029
ففي نقد مكتوب بعناية لنظام
الضرائب قال التقرير ان
القوانني كانت متيل باجتاه
شراة املنازل واصحاب املنازل
من االباء واالمهات على حساب
املستثمرين لبناء املزيد من
االسكان املتوسط الكثافة يف
املستقبل.
وقال التقرير ان «املستثمرين
على نطاق واسع يواجهون
عقبات ضريبية لالستثمار».
واضاف التقرير «ان جملس
الوطين مل
التجهيز السكين

يعلق بعد على التغريات على
الضرائب واالنتقاالت اليت ميكن
ان
حتسن كفاءة سوق االسكان
ّ
منذ بدأت جلنة هنري مراجعتها
الضريبية».
ويبدو ان  78800عائلة اضافية
مل تكن قادرة على العثور
على طلبها السكين للعام
املالي السابق ويعود السبب
االساسي يف ذلك اىل االزمة
املالية العاملية اليت كبحت مجاح
املنشآت اجلديدة.
وبذلك ارتفعت الفجوة االمجالية
اىل  178400مسكن حبدود 30
حزيران املاضي وكانت حصة
نيو ساوث ويلز للعام املالي
 2009-2008حوالي .%40
اكثر من ذلك كانت نيو ساوث
ويلز الوالية الوحيدة اليت مل
تستطع ارضاء اكثر من %50
من الطلبات اجلديدة حيث ان
 23600مسكن كان متوفرا
مقابل 54200
مشرت حمتمل يف
ٍ
العام املالي املاضي.
ومع اسكان يستغرق من
 6سنوات اىل  15سنة من
التخطيط للتسليم فان النقص
يف نيو ساوث ويلز قد يستمر
لعقد اخر من الزمن.
وكانت نسبة نيو ساوث ويلز
للتجهيزات
االستجابة
يف
السكين فقرية حيث بلغت
 %42.5يف العام 2009-2008
مقارنة ب 71.3لوالية كوينزالند
و %68.6لفيكتوريا و%59.1
لوالية غرب اسرتاليا.

حرب الوقود حترق اصحاب احملطات املستقلة

تلقى اصحاب حمطات احملروقات
املستقلة ضربة مؤملة يف حرب
الوقود بني الشركات الرئيسية
مما يضطرهم لبيع احملروقات
باقل من سعر الكلفة ملدة ثالث
اسابيع.
فقد ختلت احملطات اليت متلكها
كل من وولورث وكولز عن دورة
احلسم االسبوعية حيث جعلت
االسعار يف سيدني وكانبريا
اقل ب  10سنتات لليرت مما هي
عليه يف برزبن و 3سنتات دون
الكلفة باجلملة.
ويعتقد خرباء هذه الصناعة ان
ذلك من شأنه ان يدفع العديد
من احملطات املستقل والبالغ
عددها  6500حمطة اىل اهلاوية
وبالتالي يقوي مواقع املهيمنني
الرئيسيني على السوق.
وفيما حصد السائقون املنافع
من ذلك حذر خرباء من ان
القضاء على اصحاب حمطات
الوقود املستقلة سيؤدي يف
النهاية اىل ارتفاع احملروقات
بشكل هائل على املستهلكني.
وقال احمللل يف صناعة الوقود
الربوفسور يف جامعة نيو ساوث
ويلز فرانك زامبو "ان املستقلني
ستلحق بهم اضرار كبرية يف
حرب االسعار هذه وخاصة
بني كولز وموبيل...ان هؤالء
املستقلني جيربون وولورث
وكولز على ابقاء اسعارهما
معقولة واذا ادت هذه احلرب
اىل فناء احملطات املستقلة فان
االسعار سوف ترتفع وترتفع".

وكان معدل سعر الوقود اخلالي
من الرصاص يف سيدني حبدود
 120.7سنتات.
وقال الناطق باسم مجعية حمطات
الوقود السيد رون باودن ان
كالتكس وولورث حاولت بدء

دورة االسعار التقليدية االسبوع
املاضي من خالل رفع اسعارها
ولكن عندما رفضت كولز
اكسربس -شل وموبيل ذلك
اضطرت اىل ختفيض اسعارها
اىل ما دون  1.20دوالر.

واضاف السيد باودن "ان هذا
يؤذي اجلميع فهؤالء الالعبون
الكبار جيوبهم عميقة ويكسبون
ارباحا هائلة كما انهم يكرهون
اصحاب احملطات املستقلة".
وترغم هذه احلرب "احملاربة"
ماري اخلوري ان تأخذ يف االعتبار
اغالق حمطتها  BPيف سانيهولت
رود يف بالكتاون النها مل جتن
سنتا منذ شهرين.
واملعروف ان ماري اخلوري
خفضت اسعارها اىل 49.9
سنتا لليرت احتجاجا على سيطرة
البائعني الكبار على السوق.
وقالت اخلوري":علينا يف الوقت
احلاضر شراء الوقود باسعار اعلى
مما يبيعه البائعون الكبار".

كينيت ينتقد خطة راد االصالحية للصحة

انتقد رئيس والية فيكتوريا
السابق جيف كينيت خطة احلكومة
االصالحية للصحة واصفا راد بانه
يعاني من تسرع يف تدفق الدم
اىل رأسه.
ويشغل السيد كينيت حاليا مركز
بيوند بلو الوطين ملبادرة الكأبة.
وقال السيد كينيت ان النظام
الصحي يف اسرتاليا ليس مثاليا
ولكنه افضل بكثري منه يف معظم
دول العامل ،وهذا االقرتاح (خطة
راد لالصالحات الصحية) يعرض
كل شيء للخطر ،مضيفا "ال
استطيع ان ارى شئيا حسنا يف
هذه الرزمة".
فقد صرح السيد كينيت لراديو

اي بي سي قائال:انها (اخلطة)
سوف تعرض حياة العديد من
االسرتاليني للخطر.
وقال السيد كينيت ان السيد
راد اخفق يف اجللوس مع شعبه
وتطوير رزمة اصالحية متكاملة
متهما احلكومة برمي املال على
رؤساء الواليات لشراء اصواتهم.
وتابع رئيس والية فيكتوريا
يقول":اذا كان املفهوم االصلي
يطور بشكل صحيح فان
مل
ّ
عليك ان ترشو الشعب للحصول
على دعمه .هناك شيء خطأ يف
النموذج االصلي".
وقال السيد كينيت "كان من
املفرتض ان يكون االصالح االكرب

على االطالق يف السياسة العامة
ولكن هذه السياسة تبقى غري
واضحة ،وهو االن خياطر بكل ما
هو موجود اليوم".
واضاف يقول "ال استطيع ان
اصدق ان رؤساء الواليات
العماليني وخاصة رئيس واليتنا
جون براميب وافقوا على ذلك
حبفنة من الفضة".
واقرتح السيد كينيت بان افضل
سياسة لكل اسرتالي من االن
فصاعدا هي ان يتمتع باللياقة
البدنية والصحية مستطردا النه لن
يكون بامكانهم بعد االن االعتماد
على النظام الصحي يف السنوات
املقبلة".

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

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

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

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

Phone: (07) 3868 4480
Fax: (07) 3868 4481
Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007
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واصفا اياه «باحلرباء»

ابوت يتهم راد باجلنب يف احملاربة من اجل خطة جتارة االنبعاثات ما هي القوانني اليت أق ّرت و أصبحت نافذة املفعول يف  27آذار 2010؟

وصف زعيم املعارضة طوني
ابوت السيد كيفن راد باالفتقار
اىل الشجاعة يف حماربة االتهامات
السياسية بعد ان وضع خطة
جتارة االنبعاثات على الرف.
ووجهت وزيرة تغيري املناخ
بيين وونغ املالمة اىل احلقائق
السياسية لقرار السيد راد
بتأخري اخلطة حتى نهاية عام
 2012مستشهدة باملعارضة يف
جملس الشيوخ وبالتقدم العاملي
البطيء يف التحرك املناخي.
وقد انتقد زعيم املعارضة
مصداقية السيد راد مقرتحا
عليه الذهاب اىل االنتخاب متهما
رئيس الوزراء باخلوف من اختاذ
القرارات الصعبة.
وذكرت الزميلة «االسرتاليان»
ان املخاوف تزداد يف احلكومة
بأن السيد راد بدأ يفقد السيطرة
على االجندة السياسية بعد
سلسلة من الرتاجعات السياسية
ومن ضمنها قرار الغاء برنامج
العزل احلراري للمنازل ودستور
احلقوق وبناء  260مركز رعاية
الطفولة.
وسأل السيد ابوت يف حديث
مع راديو اي بي سي (موجها
كالمه للسيد راد) «كيف
ميكنك ان تركض يف خمتلف
احناء البالد قائال ان التغيري
املناخي هو التحدي االخالقي
االعظم يف وقتنا احلاضر انه
ليس فقط مسألة مهمة بل انه
ليس اقل من التحدي االخالقي
االعظم يف وقتنا احلالي ،كيف
ميكنك ان تقول لوقت طويل
ان الوسيلة الوحيدة للتعامل
معه(تغيري املناخ) هي خطة

جتارة االنبعاثات ،ثم تتخلص من
هذه اخلطة».
واضاف يقول»:الطريقة اليت
حتدث فيها الرجل (راد) هي
جنب سياسي مطلق ونقص مطلق
يف القيادة ونقص مطلق يف
املنطق .قال (راد)« :ان اخليار
هو بني العمل وعدم العمل»
وهو (راد) اختار عدم العمل فاي
نوع من رؤساء الوزراء هو».
وقال السيد ابوت ان رئيس
الوزراء هو «حرباء مطلقة» وال

يؤخذ كالمه جبدية.
وقد اتهم زعيم املعارضة السيد
راد باجلنب وبعدم القدرة على
القيادة كسلفه جون هاورد
النه ليس مهيأ الختاذ قرارات
صعبة.
وتابع زعيم املعارضة يقول
«اعتدت ان اقول ان كيفن
راد هو رجل كالم دون فعل،
ولكنه مل يتكلم حتى عن االشياء
اليت يؤمن بها او قال انه يؤمن
بها».

سارتور :بيع التنباك خيضع لقوانني بيع سائر انواع الدخان

ّ
ذكر الوزير املساعد لوزير
الصحة يف نيو سارث ويلز
فرانك سارتور بائعي التنباك
بانهم خاضعون للقوانني اليت
خيضع هلا بائعو انواع التبغ
االخرى.
وقال السيد سارتور ":ان
الباعة حيتاجون ملعرفة ان
مبنتجات
املتعلقة
القوانني
الدخان املعروضة تطبق على
كل انواع الدخان وليس على
فقط السجائر".
واضاف يقول "ان اي اعتقاد
عام بان تدخني تبغ النرجيلة
(التنباك) ال ضرر له حيث انه
طبيعي ومصنوع من الفاكهة
غري صحيح اذ اظهر حبث ان
تدخني النرجيلة ملدة ساعة
بتطلب شهيق  100اىل  200مرة
حجم تدخني مقارنة بالسيجارة
العادية".
وكشف السيد سارتور بان":هذا
(التنباك) يصبح مسألة شعبية
بني الشباب بسبب نكهاته احللوة

وكلفته املتدنية وتسويقه".
وقال "ان بيع دخان النرجيلة
حتذيرات
دون
(التنباك)
صحية مناسبة على الرزمة قد
يسفر عن غرامة تصل اىل 11
الف دوالر واي بائع ال ميتثل
لقوانني وتعليمات العرض عليه
ان يدرك ان اجلهل او التجاهل
ال يقيه الغرامات.
وحيذر خرباء الصحة بان دخان
النرجيلة قد يسبب امراض
سرطان وقلب ومشاكل تنفس
ومشاكل يف احلمل.
واعلن السيد سارتور انه يف
العام  2008قدمت حكومة نيو
ساوث ويلز قانونا ملنع عرض
سجائر يف حمالت البيع باملفرق
بهدف عدم تطبيع (جعله
امرا طبيعيا) منتجات الدخان
لالوالد والشباب .وقال ان
دائرة الصحة يف نيو ساوث
ويلز لديها نشرات باللغتني
االنكليزية والعربية ملساعدة
الباعة على االمتثال للقانون.

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

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

أقرت وأصبحت نافذة
هناك قوانني كثرية ّ
املفعول ابتداء من  27آذار  ،2010سأتطرق
إليها وأوضحها كما يلي:
 -1التعديالت على تأشرية اإلقامة املؤقتة
املتعلقة بالنواحي الثقافية واالجتماعية.
منذ السابع و العشرين من آذار ُأدخلت
تعديالت جذرية على تشريعات اهلجرة لعام
مقدم
 1994حتدد املكان الذي جيب على
ّ
الطلب للحصول على هذه التأشرية أن يوجد
فيه عند تقدميه.
ما هو اهلدف من هذه التعديالت ؟
إن اهلدف من هذه التعديالت هو التوضيح
يقدم طلبًا هلذه التأشرية،
ملن حيق له ان
ّ
مقدم
سواء كان يف اسرتاليا أو خارجها ،أن ّ
الطلب جيب أن يكون يف أسرتاليا حني
تقدميه.
التعديالت السارية املفعول وأصبح ساري
تعدل جدول
املفعول منذ  27آذار  2010لقد ّ
رقم  1فقرة B /3 /1205
من املهم التذكري بان التعديالت اليت أدخلت
على هذه التشريعات توضح لصاحب الطلب
بأنه جيب أن يتواجد عند تقدميه الطلب
للحصول على تأشرية إقامة مؤقتة يف األمور
الرتبوية و االجتماعية يف أسرتاليا.
تطبق هذه التعديالت؟
على من
ّ
تطبق هذه التعديالت على كل طالب
للحصول على تأشرية مؤقتة للعمل يف
قدمت يف أو بعد
احلقل الرتبوي واإلجتماعي ّ
 27آذار . 2010
 -2تعديالت على طلب تأشرية الزوج من

*احملامية بهية ابو محد*

فئة  801و 820
منذ السابع و العشرين من آذار سنة 2010
حصلت تعديالت جذرية على تشريعات اهلجرة
لعام  1994تتعلق بتأشرية الزوج .هذه
ملقدم الطلب احلق يف
التعديالت أعطيت
ّ
العيش خارج اسرتاليا عند منحه للتأشرية
كما أعطته احلرية لعدم العودة إىل اسرتاليا
ملنحها.عدلت هذه التشريعات لتعطي
كشرط
ّ
ملقدم الطلب أن ُيكفل من زوج
الصالحية
ّ
آخر مل يكن حمددًا يف الطلب األول ككفيل
له.
القانون الساري املفعول
لقد ُع ّدلت الفقرات التالية من تشريعات
اهلجرة هلذا الغرض  411 /801فقرة ،11
820

Article Ten

?4. Which state is the second largest
1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia
4) New South Wales

1. The leader of a territory government
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

5. Who are the indigenous people of
Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal people
3) Torres Strait Islander people
4) the Aboriginal and Torres Strain
Islander people

2. What is the earliest age to join the
?Australian Defence Force
1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years

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

3. Early free settlers came from
1) Great Britain and Scotland
2) Great Britain and Ireland
3) Great Britain and Germany
4) Great Britain and New Zealand

إجابات صحيحة:

:2
:4
:2
:1
:4

راد يلمح بتخفيض العبء الضرييب عن غالبية االسرتاليني

اعلن رئيس جملس الوزراء
السيد كيفن اد ان احلكومة
لتخفيف
تهدف
الفيدرالية
الضريبة اليت تواجه الغالبية
الواسعة من االسرتاليني.
ففي خطاب رئيسي قبل ثالثة
ايام من اطالق ماجعة منري
الضريبية اليت طال انتظارها
ّ
ملح السيد راد اىل انه يهدف
املصاحل
ملساعدة
ايضا
الصغرية والعائالت العاملة.
ومن يطلق سكرتري دائرة اخلزانة
كيفن هنري مراجعته الضريبية
يوم غد االحد يف  2ايار احلالي
عندما تقفل االسواق املالية
ّ
تسلم احلكومة
كما ينتظر ان
ردها ف ي اليوم نفسه.
ّ
ففي خطاب له يف عمل غرفة

املصاحل واالعمال يف نيو ياوث
ويلز يوم امس االول اخلميس
قال السيد راد ان املراحعة
على وشك التسليم يف  11ايار
مقدمة فرصة تكون فاحتة ل
"جيل جديد من االزدهار".
وقال رئيس الوزراء يف اجتماع
فطور يف الغرفة "ان ردنا على
مراجعة هنري فان احلكومة
ستجعل النظام الضرييب قووى
واالكثر عدالة..حتسني تركيبة
النظام الضرييب باستبدال
الضرائب غري الكفوءة باخرى
وتطويراالدارات
كفاءة
وجعل
التعقيد
وختفيض
اكثر
االسرتالي
االقتصاد
انتاجية".
راد
السيد
اوضاف

يقول":اسرتاليا حباجة لالجابة
للبقاء مكانا جذابا لالستثمار
والنشاء مصاحل واعمال وهذا
هو سبب يواجه الغالبية العظمى
من االسرتاليني".
وقال رئيس الوزراء ان النظام
الضرييب جيب ان يكون عادال
وخاصة للمصاحل الصغرية
والعائالت العاملة ،مضيفا":يف
االسبوعني القادمني سوف
سياستها
احلكومة
تصدر
الضريبية ورزمة املوازن ،وهذه
االحداث هي فرصة لالستفادة
من جناح اسرتاليا خرل الكساد
العاملي واذا اختدنا قرارات
حنول
صحيحة فاننا سوف
ّ
مويقعنا االقتصادي القوي
جليل من االزدهار".
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

LicZ@185750C

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

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

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

B G

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

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

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

Nakhle
Shirtmakers
ﺧﻴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
()ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ
ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺨﻠﺔ

@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

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

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

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

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

@Hasham
Tailoring
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اعالنات

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

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

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

—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

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

Lakemba
Ph: 9759 1895

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

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

÷ã� –æbi@…Ójﬂ
292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280
Alex Importers 1 Jolly Place Sydenham Victoria
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تحقيق

فقر وإقامة غري شرعية واستغالل يف رحلة البحث عن األمان

الالجئون العراقيون يقبعون يف حمطة االنتظار اللبنانية

الالجئون العراقيون يف لبنان ،فقراء ،اقامة معظمهم غري شرعية،
دفعتهم اوضاع بلدهم الصعبة اىل البحث عن األمان واالستقرار
املؤقتني بعيدا من مسلسل الرتهيب واالضطهاد والعنف املتمادي
يف العراق ،وهم حياولون ان يتخطوا جتربة الرحيل من وطنهم
خالي الوفاض اال من األمل يف احلصول على جلوء اىل بلد اكثر
استقرارا .يعيشون االنتظار يف بلد مل يوقع على اتفاق اللجوء
السباب سياسية .ينتظرون يف لبنان كلمة الفصل ،اما الرتحيل
اىل بلد ثالث ،ما يشكل والدة جديدة هلم ،ومستقبال قلقا مليئا
بتحديات االندماج الثقايف واللغوي والعلمي ،أو العودة اىل نقطة
الصفر والرتحيل اىل العراق ثانية ،حيث استنفدوا كل "جنى
العمر" ...وهنا االمل الكبري.
تتشابه قصص الالجئني العراقيني لناحية ظروف اللجوء وظروف
االقامة يف لبنان .انها قصص اخلطف والتهويل واالضطهاد اليت
املر برتك كل شيء وراءهم واهلرب
عاشوها قبل القرار الكبري
ّ
حنو اجملهول الذي يبقى بالنسبة اليهم افضل من املصري الذي
سيلقونه حتما اذا ما اصروا على البقاء يف ارضهم.
جنم ،رجل مخسيين ،هرب مع عائلته بعدما تعرض اوالده للضرب
واالعتداء بسبب انتمائهم الديين .يشرح ان الرجوع اىل العراق
صعب" :لقد تعرض اوالدي للضرب ،وقتل اوالد اخيت وترك
القتلة رسالة واضحة تناقلتها كل وسائل االعالم "ان هذا ما
سيكون عليه مصري املسيحيني اخلونة" ،فكيف لنا ان نستمر يف
العيش هناك؟" .قرار الفرار اىل لبنان مل يكن خيارا ،وهم يعرفون
ان ظروف اللجوء اىل لبنان دونها صعوبات ومطبات كثرية ،اكان
لناحية الدخول بطرق غري شرعية او جلهة ظروف العيش .حيبون
لبنان ،رمبا النه يف متخيلهم بلد االقليات املضطهدة اىل اي طائفة
انتمت ،وهو يف متخيلهم ايضا بلد تتوافر فيه فرص العمل اكثر
من البلدان احمليطة بالعراق ،مثل االردن وسوريا...
لكن سوء الطالع واكب العراقيني منذ زمن ،فال التاريخ خدمهم،
على رغم كل االزدهار الذي عرفته بالد ما بني النهرين ،وال ثروات
البالد ،اليت زادت االطماع اخلارجية بها ،خدمتهم ،وال أيضًا معادلة
"اما االمن حتت قبضة ديكتاتورية احلزب العلماني او الفوضى
والقتل وشريعة الطوائف املتناحرة" .ويف ظروفهم احلالية مل
ختدمهم اجلغرافيا ايضا ،فالبلدان العربية اجملاورة مل توقع على
بروتوكول اللجوء ،كما انها ال تزال تعاجل آثار النكبة الفلسطينية،
انها نكبة التعصب الديين االعمى يف هذا الشرق.
لبنان بلد االقليات يف مطلع القرن املاضي ،هو اليوم البلد
"احملطة" .يف انتظار الرتحيل.

أولوية األمن

واملهم اليوم لدى العائالت العراقية الالجئة اىل لبنان هو االستقرار
واألمن ،وال يهم كيف تكون ظروف العيش يف لبنان .ورغم ما
يسمعونه عن ظروف املنتقلني اىل بلد آخر لناحية البطالة وصعوبة
العيش ،اال ان مطلبهم الوحيد يبقى االمن .يتمنون لو ان الدولة
وتسوي اقامتهم ،ال سيما ان ظروف
اللبنانية تنظر يف اوضاعهم
ّ
حركتها ظروف قاهرة .وحياول العراقيون ان
االنتقال اىل لبنان ّ
يعيدوا بناء حياتهم يف شكل شبه طبيعي ،كأن يسعوا الجياد عمل
وتنظيم حياتهم اجتماعيا واقتصاديا وفق ما يتيسر ،وأن يرتاد
بعض من اوالدهم املدارس .يقول جنم" :يذهب احفادي اىل
املدرسة ،وهم يتابعون بعد الدوام برناجما خاصا لرفع مستواهم،
اال اننا نالحظ الفرق بني مدرسة واخرى" .ففي حالتهم ال تتابع
املدرسة اليت يرتادها احفاده اوضاعهم ،فعندما يتغيبون ال احد
يسأل ،خالفا ملدارس اخرى يرتادها اوالد عراقيون يعيشون يف
احلي نفسه.
يف ابنية متالصقة تتكئ على بعضها ،تفصل بينها ازقة صغرية،
يف احدى نقاط جتمعهم ،اخذ الالجئون العراقيون يبنون جمتمعهم
الصغري بعيدا عن الوطن .انه يوم مدرسة عادي ،غري ان هناك
اوالدا صغارا يلهون يف تلك االزقة .انه يوم عمل عادي ايضا،
غري ان بعض الرجال الذين مل جيدوا بعد عمال هلم يتسامرون يف
مقهى جماور .و ما ان حملوا سيدة تعمل يف احدى اجلمعيات اخلريية
اليت تعنى بشؤونهم حتى حتلقوا حوهلا لسؤاهلا عن جديد حتمله
اليهم .اغلبية ،ان مل نقل مجيع الالجئني ،هم يف انتظار مستقبل
غامض رمبا حيملهم اىل بلد آخر .نسأل النساء يف احلي ماذا
ينتظرن؟ اجلميع يف انتظار رسائل ستصلهم على هاتفهم اجلوال
من مفوضية االمم املتحدة لالجئني لتخربهم فيه عن اوضاع طلبات
اللجوء اليت يتقدمون بها عندما يصلون اىل لبنان.
ختربنا مفيدة انها وصلت اىل لبنان منذ سنة تقريبا يف اول حمطة
لعائلتها .بعد الوصول مت التسجيل يف مفوضية الالجئني وحتديد
موعد للمقابلة .تتابع مفيدة" :عشنا يف االنتظار ستة اشهر حتى
حان موعد املقابلة االوىل لطلب اللجوء اىل بلد آخر وفيها مت سؤالنا
عن اوضاعنا والبيانات العائلية ...وحنن اليوم ننتظر موعد املقابلة
الثانية اليت سنسأل فيها اىل اي بلد نرغب طلب اللجوء" .وتقول:
"حنن نريد الذهاب اىل اي بلد يؤمن لنا االستقرار".
القصص كثرية يف جتمعات الالجئني ،هناك عائالت تبلغت موعد

*انتظار*

سفرها اىل بلد اللجوء بعد انتظار سنتني ومنهم من تتسهل اموره
فال ينتظر اكثر من ستة اشهر .خيربنا كاظم بفرحة تشوبها غصة
عن جريانه الذين وصلهم موعد سفرهم اىل بلد اللجوء غري ان
هذه العائلة تعيش اليوم حلظات صعبة ،اذ القي القبض على احد
ابنائها بتهمة االقامة غري الشرعية يف لبنان.

يف االنتظار

ولكن ماذا تفعل تلك العائالت يف مرحلة االنتظار؟ يسعى اجلميع
اىل احلصول على عمل يساعدهم يف تأمني متطلبات الضرورة،
اذ حتتاج العائلة يف احلد االدنى اىل  500دوالر امريكي لتؤمن
حاجاتها احليوية البسيطة .يعملون يف املعامل ،حمطات البنزين،
السوبرماركت ،وعماال يوميني ،ونواطري يف ابنية ...غري ان هؤالء
العمال يتعرضون لالستغالل واالبتزاز من قبل ارباب عملهم بسبب
عزو ،امني عام
اقاماتهم غري الشرعية .ويقول الدكتور جورج ّ
اجلمعية اخلريية الكلدانية ،انهم رصدوا حاالت استغالل كثرية يف
اماكن العمل ،وال سيما لالوالد الذين يعملون بـ  100الف لرية
شهريا يف اعمال صعبة .فهناك من يستغل فقر تلك العائالت
عزو ان اجلمعية تعمل على تأمني
واوضاعهم غري الشرعية .ويشرح ّ
متطلبات العائالت اليت تسجلت يف مقر املطرانية الكلدانية يف
احلازمية حيث تلجأ اليها تلك العائالت عند وصوهلا اىل لبنان
لتسهل هلا ترتيب امورها" ،وقد استحدثنا مكتبا خاصا لتوثيق
احلاالت االجتماعية والصحية حتى نتمكن من تلبية حاجاتها .ولدينا
برامج متخصصة تطال خمتلف النواحي ،وحنن نتعاون مع مفوصية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجهات اخرى مثل كاريتاس وجملس
كنائس الشرق االوسط لنؤمن حاجات تلك العائالت" .من جهتها
تقول مسرية قصارجي ،مرشدة اجتماعية تعمل مع اجلمعية اخلريية
الكلدانية " ،يف زياراتي امليدانية االسبوعية أستطلع حاجاتهم
واحاول ان اعمل على تأمني توزيع عادل الكثر العائالت حاجة
والسيما تلك اليت فقدت معيلها .اوضاعهم صعبة جدا ،واحلل ان
يتم ترحيلهم اىل بلد اللجوء يف وقت قصري حتى ال تطول معاناتهم
يف فرتة االنتظار .ورغم اعتقاد الالجئني ان فرص العمل متوافرة
هلم يف السوق اللبناني اال انهم يتعرضون لالستغالل".
عزو الصفات اليت يتحلى بها
ويف حديثه ،أكثر ما يشدد عليه ّ
الشعب العراقي ويقول " :هم مساملون واغلب العائالت اليت
تصل هي عائالت حمافظة ومساملة ولديهم اميان كبري ال يريدون ان
يتخلوا عنه" .ويلفت اىل ان اغلب العائالت اليت تصل اليوم هم من
الذين استنفدوا كل مخريتهم يف العراق وتعرضوا لالضطهاد ،وال
ميكن ان ننفي التعرض املباشر للمسيحيني يف العراق وقد دمرت
كنائس وقتل رجال دين فلم يعد امامهم الكثري من اخليارات.

مساعدات وبرامج دعم

هناك جهات عدة تعمل على مساعدة الالجئني العراقيني ومنها
كاريتاس – املهاجرين .تشرح ايزابيل سعاده ،مسؤولة وحدة
الالجئني العراقيني ،الوضع وتقول" :حنن نعمل مع الالجئني
العراقيني منذ ما قبل العام  .2002لدينا ستة مراكز تهتم بهم
موزعة على مناطق طرابلس ،الغازية ،زحلة ،سن الفيل ،سد
البوشرية والضاحية اجلنوبية .ليست لدينا احصاءات عن عدد
الالجئني ،ولكن حنن نهتم بـ  2000عائلة ،اي ما يقارب 9600
شخص ينتمون اىل طوائف متعددة ،اال ان االكثرية اليت تصل
اىل لبنان هي من املسيحيني .منذ العام  1998هناك عراقيون يف
لبنان ،ولكن منذ العام  2002ومع سقوط نظام صدام حسني ،اخذت
االعداد تتزايد السيما بعد العام  2008مع اغتيال املطران شبو".
وتتابع" :يصل اغلب الالجئني العراقيني اليوم بطرق شرعية ،اي
عرب فيزا سياحية ملدة شهرين وما ان تنتهي صالحيتها حتى تصبح
اقامتهم غري شرعية .وحنن نالحظ انه تصل  30عائلة جديدة كل
شهر ،وهم عائالت فقرية انتظروا اىل اليوم ليغادروا العراق الن
امكاناتهم املادية مل تسمح هلم ،فكان عليهم ان يدخروا حتى
يتمكنوا من املغادرة .وهم مل يعد يف امكانهم العيش يف العراق
يف ظل ظروف صعبة جدا .ويأتون اىل لبنان حيث ايضا تكون
ظروف اقامتهم صعبة ،غري ان اكثر ما يرددونه "على االقل نشعر

*احلق يف اللجوء*

باألمان" .وتشرح سعاده انه على رغم ان اقامتهم غري شرعية اال
ان االستقرار املوقت يرحيهم من اخلوف.
اما كيف تتم مساعدتهم؟ تقول سعاده" :حنن نؤمن هلم االمور
االساسية ،نساعدهم على دفع بدل االجيار ونقدم هلم مواد غذائية
ومساعدات طبية وادوية ونغطي االستشفاء بنسبة  85يف املئة
للعمليات االولية .كما نؤمن الدعم النفسي ،السيما ان اغلبهم
يعيشون يف خوف نتيجة تعرضهم لصدمات نفسية ،فمنهم من قتل
افراد عائلته وتعرض للرتهيب ...لدينا برامج تثقيفية تساعدهم على
رفع قدراتهم" .وتولي كاريتاس ايضا اهتماما بالشق القانوني ،اذ
تقدم خدمات املتابعة القانونية مللفات الالجئني العراقيني الذين
يتعرضون للمالحقة بسبب اقامتهم غري الشرعية" .لقد استطعنا
ما بني عامي  2008و 2009عرب محلة مناصرة مع احلكومة اللبنانية
ان نقنعها بضرورة ان تكون هناك تسويات الوضاع الالجئني
العراقيني ،وان تتفهم اوضاع من القي القبض عليه بتهمة االقامة
غري الشرعية ،فيتم اخالء سبيله مع اعطائه حق االقامة لتسعة اشهر
على ان يتدبر خالهلا كفيال ليمدد اقامته الشرعية يف لبنان .وقد
ساعدت كاريتاس العائالت يف دفع هذه التسويات".
اما الشق الذي يتعلق بدراسة اوالد تلك العائالت فقد استحدثت
"قدمنا يف مطلع
كاريتاس وحدة للدعم املدرسي ،وتقول سعاده:
ّ
العام الدراسي مساعدات لكل ولد تسجل يف املدرسة ،تضم شنطة
مدرسية ومبلغ  100دوالر لشراء املالبس والكتب" .وتشرح انه
يف هذا االطار تعاونت مفوضية الالجئني مع وزارة الرتبية لتسهيل
انتساب اوالد الالجئني العراقيني اىل املدارس ،وقد التحق ثلثهم
باملدارس الرمسية ،والبقية التحقت مبدارس شبه جمانية ،اذ ان
املدرسة الرمسية تعطي االولوية للبنانيني .وقد متت مساعدة هؤالء
االوالد مببلغ  400دوالر اعطي على دفعات عدة بعدما مت التأكد من
التحاقهم باملدرسة.

إعادة التوطني

هل اصبحت اليوم ظروف الالجئني افضل؟ تقول سعاده ان
السلطات تعرف اين هي نقاط جتمعهم ،وليس هناك من توقيفات
عشوائية ،اذ ان السبب يف توقيف من يتم توقيفهم هو جرائم
ارتكبوها ،كما ان هناك من يوقف بسبب اقامته غري الشرعية.
ما هو احلل؟ جتيب سعاده انه عرب ما يسمعونه من الذين مت
ترحيلهم اىل بلد ثالث ،انهم يواجهون حتديات كثرية وصعوبات
السيما ثقافية ولغوية .بالنسبة الينا حنن نعتقد ان افضل حل
هلم هو العودة اىل وطنهم ،ولكن طبعا يف حال توافرت ظروف
االستقرار واالمن ،اذ نالحظ تشتتًا بني العائالت اليت اصبح كل
فرد منها يف بلد .كما يواجه الشباب مشكلة االندماج املدرسي،
اذ ان مستويات التعليم ختتلف كثريا ما بني العراق ولبنان وحتى
البلدان املضيفة .عندما نسأهلم عن احلل االفضل الذي يرونه
ملستقبلهم يعتقد أكثرهم ان اعادة التوطني هي احلل االنسب
من دون التفكري يف حتدياتها .قلة فقط ترغب يف العودة اىل
العراق .وهم قد يكونون على حق النهم تعرضوا اىل ترهيب حقيقي
ورسائل تهديد صرحية تلقوها يف منازهلم.
اليوم ما من ارقام دقيقة لعدد الالجئني العراقيني .هناك تقديرات
ترددها اكثر من جهة انه قد يكون عددهم يناهز الـ  50الفا .غري
ان ما تسجله قوائم مفوضية االمم املتحدة لالجئني اىل اليوم بلغ
حواىل  9500طالب جلوء تعمل املفوضية من اجل اعادة توطينهم،
اي تسهيل سفرهم اىل بلد ثالث .وقد استطاعت املفوضية وفق
بياناتها ان تعيد توطني  6500الجئ يف كل من الواليات املتحدة،
اسرتاليا ،كندا ،السويد وبلدان اوروبية اخرى .ويف العام 2009
اعيد توطني اكثر من  2600الجئ ،واملفوضية تلتزم احملافظة على
هذه النسبة يف السنني احلالية واملقبلة .وتواصل املفوضية عملها
مع الدولة اللبنانية الجياد وسيلة لالعرتاف بالالجئني يف لبنان
قانونيا ،مع االخذ يف االعتبار هواجس احلكومية اللبنانية .ويبقى
هناك امل مع مناقشة واقرار اخلطة الوطنية حلقوق االنسان ان
يصبح لبنان اكثر انفتاحا على توفري البقاء املؤقت ملن هم حباجة
ماسة للحماية ،على ما تورده املفوضية.
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مؤتمر صحايف

يف «عشاء صحايف» دعا اليه احلزب السوري القومي االجتماعي الصحافة العربية

االيوبي:كل من يلتقي حول مشروع الصراع مع اسرائيل نتالقى معه وان اختلفنا يف البعد الفكري العقائدي

دعا املنفذ العام يف احلزب
السوري القومي االجتماعي يف
سيدني السيد امحد االيوبي
الصحافة اىل عشاء ودردشة
صحافية وذلك مساء االربعاء
املاضي يف مطعم السريينايد
يف بانكستاون
«العشاء
حضر
وقد
اىل
اضافة
الصحايف»
املندوب
العام
االمني
السياسي للحزب يف اسرتاليا
عادل موسى واملنفذ العام
االيوبي ،كل من ناظر االذاعة
واالعالم جعفر بعلبكي ،ناظر
العمل والشؤون االجتماعية
عصام عبد الباقي ،ناظر
حداد،
الياس
التدريب
مسؤول املال جورج يزبك،
ناموس املنفذية ايلي تنوري
والدكتور غسان العشي وعن
الصحافة حضر رئيس حترير
الزميل انطوان
التلغراف
قزي وعن النهار الزميل امحد
سليم ورئيس حترير اهلريالد
الزميل انطونيوس بو رزق.
بداية كانت كلمة للمنفذ العام
للحزب يف سيدني السيد
امحد االيوبي جاء فيها.
ان اهلدف من اللقاء ليس مادة
اعالمية بل تعزيز التواصل
بيننا وبني الصحف العربية
يف سيدني النها متثل الرأي
االخر ،وحزبنا حزب الرأي،
حزب حيرتم الرأي االخر النه
حيرتم رأيه والنه يعترب انه ال
ميكن ان يكون هناك صراع

ختويف ال خييف

اال باملعرفة واملعرفة ال تقوم
اال بالرأي والرأي االخر والننا
نعترب الصحافة ليست مهنة
او وظيفة هي مسألة مادة
روحية وهلا دورها الفكري
والثقايف واالجتماعي وهي
تصهر االراء وحترتم الرأي.
اذا كانت الصحافة هلا رأيها
وهلا التزاماتها فنحن حنرتم
هذا الرأي وااللتزام ولكننا
متأكدون انها حترتم الرأي
اآلخر اذا كنا حنن الرأي
اآلخر.
حزبنا اليوم وبعد ان تسلمت
مسؤولية املنفذ العام كان
ال بد لي ان التقي بكم النه
يف احلقيقة الكثري من رؤساء
الصحف طلبوا مين اللقاء
افراديا ولكنين فضلت ان
يكون اللقاء عاما.
ليس لدي الكثري اقوله
ما لدي هو ان حزبنا يف
االساس هو حزب عقيدة وهو
ميد يده ناصعة يف الصفاء
كصفاء عقيدتنا ومبادئنا وانا
متأكد انكم حتملون صفاء
هذه االمة.
هذه اليد متد يدها خلوض
مشروع حضاري لبناء انساني
يف اسرتاليا هلذا خصصت
ادارتنا اوسع مساحة لبناء
اجليل الصاعد وخصصت
ندوات ثقافية تشاركون
فيها وتكونون جزءا منها.
امامنا مشروع كبري يف بناء
االنسان يف اسرتاليا وسيدني

ادمون صعب

«حنن مجيعًا يف لبنان طالب حياد .ولكن احلياد الذي نقبله
هو احلياد الذي يقبله لبنان مبلء حريته وباالتفاق واالنسجام مع
الدول العربية».
البطريرك بولس بطرس املعوشي (يف  31آب )1958

ُ
عدت هلم عرب االنتخابات البلدية
مل يهنأ اللبنانيون بامللهاة اليت أ ّ
واالختيارية ،إذ سرعان ما طلعت عليهم إسرائيل ،ومن ثم
الواليات املتحدة بسلسلة من التهديدات على خلفية مزاعم،
زودت املقاومة يف لبنان
استحال إثباتها إىل اآلن ،بأن سوريا ّ
أسلحة متطورة جدًا بينها صواريخ «سكود» اليت تستطيع ـ
ثبت وجودها مع «حزب اهلل» ـ الوصول إىل كل املدن
إذا ُ
واملواقع االسرتاتيجية داخل إسرائيل.
وذهب وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس أبعد من نظريه
اإلسرائيلي إيهود باراك الذي قال إن صواريخ «سكود»
من شأنها «اإلخالل بالتوازن الدقيق» يف املنطقة .فقد أكد
غيتس «أن سوريا
وإيران
تزودان «حزب اهلل» قذائف وصواريخ ذات قدرات
ّ
عالية األهمية» .مضيفًا أن احلزب بات ميلك من القذائف
والصواريخ «أكثر من غالبية حكومات العامل».
ورأى نائب وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى
السفري جيفري فيلتمان أن هذا التطور يف تسليح املقاومة «جيب
أن يقض مضجع مجيع من يريد االستقرار يف املنطقة».
ّ
والواقع أن هذا التطور الكمي والنوعي يف
تسلح املقاومة يف
لبنان جيب أن يقض مضجع إسرائيل ومعها الواليات املتحدة،
أي األطراف الذين يهددون االستقرار يف املنطقة،
ويكررون
ّ
التزامهم أمن إسرائيل ،وبكالم آخر استمرار احتالهلا لألراضي
العربية سواء يف فلسطني مبا فيها غزة ،أو يف لبنان وسوريا،
وأن األساس الذي ُيبنى عليه هذا االلتزام هو استسالم الدول
العربية للمشيئة اإلسرائيلية ،من طريق إخراج الدول العربية،
اليت متلك قدرات عسكرية يعتد بها ،من خط املواجهة مع تل
أبيب ،واحدة تلو أخرى؟
ونقل الكاتب والصحايف الكبري حممد حسنني هيكل عن رئيس
األركان املصري الراحل عبد املنعم رياض ،يف حديث أخري له على

*خالل «العشاء الصحايف»*

وحتديدا جلهة االفكار السامية
وهذا حمور رئيسي خلطتنا
املستقبلية.
ومن ضمن هذه اخلطة ضرورة
ايضاح طبيعة العالقة يف
هذه اجلالية وحزبنا سيكون
واحدا رئيسيا مما يريد ان
جيمع وال يفرق وحنن مرآة
هذه اجلالية حنن حنن حزب
وحدوي وعلى هذه القاعدة
نؤسس العالقة بني اجلميع..
اخلالف يف الرأي هو تأسيس
لفكر مستقبلي .هذا هو حزبنا
وهذه تطلعاتنا ويدنا ممدودة
اليكم وعربكم لكل ابناء جالتنا
بكل قياداتها مرورا باجلاليات
العربية وحنن نؤمن بالتنوع
احلضاري واملزيج احلضاري
الننا لسنا حزب عرق ولسنا
حزب طائفة حنن حزب تفاعلي
جملتمع تفاعلي.
* كل حزب ال مياشي الزمن

يتخلف عن حركة الزمن وقد
السوري
احلزب
تأسس
رفضا لواقع معني واستجابة
لطموحات معينة ..ما هي
الثوابت وما هي املتغريات يف
فكر احلزب السوري القومي
االحتماعي منذ تأسيسه حتى
اآلن؟
 الن فكرنا ليس ماديا فهوليس جامدا االفكار املادية
جامدة اما الفكر الروحي فغري
حمصور ،فكرنا مادي وروحي
فكر وجودي لذلك ليس له
زمن يبدأ منه وينتهي به.
هذا من حيث الفكر فعقيدة
سعادة حتى اليوم هي
نفسها وحنن حزب فصل
الدين عن الدولة امنا اذا
قلنا حول الربنامج السياسي
للحزب فهو دائما يتماشى مع
املشروع العقائدي النهضوي
مبفهومنا النهضوي هو نهج

قناة «اجلزيرة» القطرية ،أن إسرائيل كانت يف االسرتاتيجية
العسكرية املصرية تشبه النحلة ،وأن اخلطر يأتيها من سيناء
يف مصر ،ومن وادي عربة يف األردن ،أما سوريا فتهدد رأس
ّ
النحلة ،لكن ذلك ال
يشكل خطرًا كبريًا على الدولة العربية .لذلك
جرى إخراج مصر واألردن من الصراع بواسطة معاهدتي السالم
مع إسرائيل ،وبقي رأس النحلة حتت املراقبة.
إال أن التهديدات اليت يتعرض هلا لبنان هذه األيام ،بسبب
الصواريخ ،تكاد تنسي إسرائيل قضية النحلة وتضعها يف
مواجهة مارد خرج من قمقم منسي على احلدود الشمالية ،وبات
يقض مضجع واحد من أكرب جيوش العامل بعدما امتلك ،حبسب
الوزير غيتس ،أكثر مما متلكه غالبية حكومات العامل» .وكان
شبه حرب متوز 2006
احملامي اليهودي األمريكي آالن درشوفيتز ّ
بـ«أول معركة مهمة يف العامل الثالث بني اجليوش اإلرهابية
والدميوقراطيات»! وأضاف «إنها األوىل منذ احملرقة يكون
فيها اليهود هدفًا من منظمة دولية تعمل لتحرير كل األراضي
اإلسالمية مبا فيها إسرائيل»؟
وهنا ،نأخذ اسرتاحة قصرية عن الفولكلور البلدي الذي يشبه
السريك يف بعض لوحاته ،لنسأل أنفسنا والذين أقاموا الدنيا
ومل يقعدوها بسبب سالح «حزب اهلل» :هل ال تزال املقاومة
يف نظر الذين شنوا حربًا داخلية عليها كادت أن تشعل فتنة،
ّ
هل ال تزال جمرد ميليشيا مسلحة ،خارجة عن القانون،
يشكل
سالحها خطرًا على لبنان ،يقض مضجع فريق فيه ال يرى يف
إسرائيل عدوًا بل جمرد «جار» طبيعي؟ أم أن هذا الفريق قد
أدرك أن املقاومة باتت ،بشهادة وزير الدفاع األمريكي ،واحدة
من القوى الرادعة يف العامل ،ويوازي ما لديها من سالح متطور
وجهوزية بشرية وتقنية ولوجستية ،ما متلكه «غالبية حكومات
العامل»؟
وهل ال يزال لبنان يف نظر البعض دولة ضعيفة ترهبها ألسنة
القادة اإلسرائيليني واألمريكيني ،أم هو أصبح ،بفضل مقاومته،
قوة ردع ُيعتد بها ،ويحُ سب هلا ألف حساب يف تل أبيب كما يف
قيادة البنتاغون؟
وهل أخطأ الرئيس ميشال سليمان بقوله إن أي اعتداء إسرائيلي
على لبنان ،لن يكون نزهة؟!
لقد أظهرت ملهاة االنتخابات البلدية أنه مل تكن هناك حاجة إىل
إجرائها يف ظل التشويه الذي تتعرض له الدميوقراطية والذي
يشكل خطرًا على مسرية التغيري واإلمناء واإلصالح ،ألنه
يعمق
ّ
ّ
التخلف ،ويزيد حدة العصبيات الطائفية واملذهبية ،بعد إحالله

الفكر
وممارسة..
وفكر
ثابت اما النهج واملمارسة
تسعى
لرؤيا
فيخضعان
القيادة لتحقيقها لذلك ال
مجود هلذا احلزب ليس به
نقطة بداية ولن تكون له
نقطة نهاية.
* كيف يتعامل احلزب مع
التطورات اليت يشهدها لبنان
واملنطقة اليوم؟
 حنن ككل االحزاب الوطنيةنضع امامنا الصراع مع
اسرائيل كل من يلتقي حول
مشروع الصراع مع اسرائيل
نتالقى معه وان اختلفنا
يف البعد الفكري العقائدي
تلتقي واياه يف البعد
النضالي ،وحنن نتقارب
ونتباعد مع االحزاب والدول
وفقا هلذا املعيار وهلذا حنن
نتضامن مع حزب اهلل ومع
الشام وحتى مع ايران اذا
كانت تدعم قضيتنا.
ويف التفاصيل لكل حدث
معايريه املشروع االمريكي
الصهيوني عنوان يقربنا او
يفرقنا عن اي كان.
* كيف تصف لنا حتالفات
احلزب على ابواب االنتخابات
البلدية؟
 احلزب يف املوضوع البلديوهذا ما اعلنه رئيس احلزب،
اخليار يف موضوع البلديات
مرتوك الرادة اجملتمع يف
ّ
املت َحد االجتماعي الذي ينتمي
اليه ،والبلديات هي نتاج

ّ
املت َحد االجتماعي من قرية
وبلدة وغريهما.
تكون
ان
رأينا
وكان
االنتخابات البلدية على قاعدة
النسبية غري انه لالسف
تصطدم النسبية باملعايري
الطائفية ولكن يف املوضوع
البلدي خنتار ان يعرب املواطن
يف اصغر متحد ينتمي اليه.
*قال االستاذ انطوان غامن
ان االحزاب السياسية يف
اسرتاليا سبب يف تفريق
اجلالية.
 عندما يكون احلزب ينتميلطائفة فهذا قد
يفرق وال
ّ
جيمع ،اما حنن ففكر عقائدي
علماني فيه من كل الطوائف
فهو حكما ال يقصدنا وانا
متأكد انه ال يقصدنا حنن
نعترب احلزبية عنصر غنى
للجالية حنن قد نكون ميالني
العلماني
الكيان
القامة
وليس الطائفي والعشائري
وهلذا نادى سعادة منذ زمن
باقامة الدولة العلمانية.
وحتدث املنفذ العام االيوبي
عن ضرورة االخنراط يف
اجملتمع االسرتالي وقال انه
بقدر ما ننخرط فيه ونكون
مواطنني صاحلني بقدر ما
خندم اوطاننا االم وجيب ان
يكون كل انسان منتج يف
الوطن الذي يعيش فيه.
كما حتدث عن ضرورة اقامة
ندوات ثقافية معوال على دور
االعالم يف ذلك.

الرابطة العائلية مكان االلتزام احلزبي .ولقد كانت هذه الرابطة
العامل الذي واجه تارخييًا التطور الدميوقراطي يف اجتاه األحزاب
التغيريية مبنعها أبناء «الذوات» وبناتهم من االنتساب
إليها ،وجعل اإلقطاعات املتحجرة واملتزمتة سجونًا و«مقابر
لألحزاب» .وهذا ما دأبت على املفاخرة به ويا لألسف!
غيبت أصوات
وإذا كان من «حسنات» للملهاة البلدية ،فإنها ّ
همهم صبح مساء التصويب على املقاومة
بعض الذين كان ّ
وسالحها ،واملطالبة بانتزاعه منها ،بأي طريقة ،مما كان يرسل
إشارات خاطئة إىل العدو بأن اللبنانيني منقسمون حياله وليس
فقط حيال سالح «حزب اهلل» ،وأن مثة من ال يعترب إسرائيل
عدوًا حمللة مقاتلته على ما قال اإلمام موسى الصدر مع انطالق
أفواج املقاومة اللبنانية.
إال أن هذه امللهاة جيب أال تصرف الرأي العام اللبناني عن
التهديدات اإلسرائيلية اليت أخذها املسؤولون الكبار على حممل
اجلد ،وكذلك فعل قادة معظم الدول الصديقة للبنان .وأن
الكالم األمريكي خصوصًا عن املرتبة اليت باتت حتتلها املقاومة
بني قوى املواجهة يف العامل ،جيب أال خييف أحدًا ،بل ينبغي أن
يرفع املعنويات ،استنادًا إىل املثال الذي يقول «إذا أردت
السلم فاستعد للحرب» .وهذا ينطبق على وضع املقاومة يف
لبنان.
وعلى املسؤولني الكبار يف الدولة ،سياسيني وعسكريني،
أن يردوا ،باسم مجيع اللبنانيني ،على التهديدات اإلسرائيلية
واألمريكية بأن السالح الذي يتحدثون عنه ويقولون إنه أصبح
ّ
يف يد املقاومة ،هو سالح دفاعي ،وأن لبنان ال
يفكر أبدًا يف
مهامجة إسرائيل ،ويف حال تعرضه ألي اعتداء فإنه سيقاوم من
خالل منظومة دفاعية يشارك فيها «اجليش واملقاومة الشعب»
على ما ورد يف البيان الوزاري حلكومة الوفاق الوطين .وهكذا
سيكون تضامن اللبنانيني يف مواجهة أي عدوان حمتمل ،عامل
الردع األقوى هلذا العدوان.
ّ
وللرد على بعض
املشككني يف «لبنانية املقاومة» ،يروي
أحد الذين التقوا العماد ميشال عون بعد توقيع مذكرة التفاهم
مع «حزب اهلل» يف  6شباط  ،2006أنهم طرحوا عليه السؤال
اآلتي :ما هو أهم إجناز حققه هذا التفاهم مع املقاومة املتهمة بأنها
تنفذ يف لبنان أوامر ولي الفقيه اإليراني السيد علي خامنئي،
يف السلم كما يف احلرب؟ فأجاب« :إن أهم إجناز حتقق هو أن
املقاومة وسالح «حزب اهلل» هما للدفاع عن لبنان حصرًا ،وأن
حدود املعركة هي احلدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية».
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اعالنات ملبورن

COBURG MARKET
"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"

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

بإدارة ميالد احلليب

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

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

Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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Your Beauty’s Future is in your Hands

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

Your Beauty’s Future is in your Hands

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

 Laser Skin Resurfacing

 Facials + Body Treatments

 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

 Waxing + Bridal Make Up
 Advanced Skin Care Products

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

13

 Facials + Body Treatments
 Waxing + Bridal Make Up

Located in Majo

ww

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au

*2009 *خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام

El Ghad News

Hanin

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

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

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

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

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

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

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

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

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

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

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

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

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

Bikaffi

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

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

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

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

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

Mon – Fri: 3 pm

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

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

Saturday: 4 pm

Awa2el

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

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

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

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

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

Sunday: 6pm
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مناسبات

برعاية القنصل العام روبري نعوم وحضور كبري من أبناء اجلالية

الشاعر فؤاد نعمان اخلوري ّ
وقع ديوانه العاشر «مسبحة أمي»
ّ
وقع الشاعر فؤاد نعمان
االثنني
مساء
اخلوري
املاضي ديوانه الشعري
العاشر "مسبحة أمي" يف
احتفال ثقايف وأدبي حاشد
رعاه قنصل لبنان العام يف
سيدني روبري نعوم يف صالة
"الغراند رويال" يف غرانفيل.
وقد شارك يف املناسبة
القنصل الشاعر ماهر اخلري،
املونسنيور عمانوئيل صقر،
رئيس الرابطة املارونية
مسري قزي ،نائب رئيس

*مروان كساب*

*القنصل نعوم*

*فؤاد خوري*

*بطرس عنداري*

*جورج منصور*

*غسان خنول*

*سايد خمايل*

*انطوان القزي*

*انور حرب*

*حضور رمسي وشعيب يف االمسية الشعرية*

*خوري ،نعوم ،قزي ،املونسنيور صقر وميشال دويهي*

*القنصل نعوم والشاعر خوري واخلطباء*

*العميد خليل وهبة والبري وهبة وحضور*

*الشاعر فؤاد اخلوري يوقع ديوان مسبحة امي*

*يقطعون قالب احللوى*

*حضور*

اجلامعة الثقافية يف العامل ميشال الدويهي وعدد كبري من
ممثلي االحزاب واجلمعيات واملؤسسات والنوادي والروابط
ومجهور كبري من ابناء اجلالية وحميب الشاعر.
قدم االمسية الشعرية رئيس حترير "االنوار" الشاعر سايد
خمايل الذي القى كلمة بالعامية ثم قدم راعي االحتفال
القنصل نعوم الذي القى كلمة حول ديوان "مسبحة أمي"
وحتدث بعده
ونوه بعطاءات الشاعر االدبية والشعرية.
ّ
ّ
الزميل بطرس عنداري فالقى كلمة شاملة حول الشعر
اللبناني وحتدث عن "مسبحة أمي" وعن عطاءات الشاعر
الفكرية والثقافية منذ وصوله اىل اسرتاليا يف العام
.1987

ثم القى رئيس حترير النهار الزميل أنور حرب كلمة
اشاد فيها بديوان "مسبحة أمي" ومبسرية الشاعر االدبية
والفكرية .وحتدث بعده رئيس حترير التلغراف الزميل
أنطوان قزي الذي ألقى مقاطع شعرية بالفصحى والعامية
وكلمة نثرية حتدث فيها عن الشاعر فؤاد نعمان اخلوري
الذي ميتطي غيمة الشعر ويهزم املسافات.
كساب ،تاله
وبعد ذلك كانت قصيدة للشاعر مروان
ّ
االعالمي املذيع يف اذاعة الـ  SBSالربنامج العربي الزميل
غسان خنول الذي ّ
ركز يف كلمته على ديوان "مسبحة أمي"
وألقى بعض االبيات الشعرية بالعامية .ثم كانت قصيدة
للشاعر جورج منصور.

وبعد ذلك قدم الشاعر سايد خمايل الشاعر فؤاد نعمان
اخلوري بقصيدة من وحي املناسبة .وقبل ان يقرأ الشاعر
اخلوري قصائده القى كلمة خمتصرة شكر فيها راعي
االحتفال القنصل نعوم واحلضور واصحاب الصالة والذين
حتدثوا يف املناسبة.
ثم قرأ قصيدة من كل ديوان من دواوينه العشرة.
كما القى قصيدة جديدة سننشرها الحقًا.
ً
ويف نهاية االحتفال قدم القنصل نعوم درعا تقديرية
للشاعر فؤاد نعمان اخلوري الذي قطع مع عدد من
ّ
ليوقع بعدها ديوانه
املشاركني قالب حلوى يف املناسبة
اجلديد جلمهوره وحميب الشعر اللبناني.
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متفرقات

لورانس سربينغبورغ يف السفارة السورية

بني
املتاريس
(سنة )1982

*الضيوف أمام مدخل السفارة*

*السفري سليمان وعقيلته إيزيس سعيد مع سربينغبورغ ومسيث*

استضاف السفري متام سليمان يف مقر السفارة السيد لورانس
سربينغبورغ نائب رئيس حزب األحرار الوطين يف والية كوينزالند
ومستشاره السيد جاك مسيث حبضور الوزير املستشار جودات علي
والسكرتري األول د .عمار عوض .
وشكر السفري سليمان للنائب سربينغبورغ حضوره حفل عيد اجلالء
يف السفارة السورية  .ويعترب السيد سربينغبورغ من (أصدقاء
سورية) منذ زيارته إىل سورية يف عام  2004واليت التقى خالهلا
عددًا من الوزراء وهو يتواصل بشكل دائم مع السفارة السورية
ويتابع أخبارها .
وجرى احلديث حول تعزيز الصداقة السورية األسرتالية على املستوى
الربملاني الشعيب وزيادة توعية الشعب األسرتالي حول تاريخ العامل
العربي الذي قدم أسباب احلضارة واملدنية إىل العامل.
وأثنى السيد سربينغبورغ خالل اللقاء على روح االنفتاح االجتماعي
الذي تعيشه سورية بقيادة السـيد الرئـيس بشـار األسـد الذي
خياطب الغرب والعامل بلغة موضوعية وواضحة .

*حديث حول تعزيز الصداقة السورية األسرتالية*

وقفوا بال معونة حدا وسعفة صديق
مردان...من نار وبشر َم بيفزعو
وماتوا حتت رش القنابل واحلريق
وعينينهن بلبنان عن بتطلعو
ال نار...ال قنابل ،وال وجاه العبيد
وال عسكر اهلاجم
بتمو ومدفعو
ّ
بيقدر ييحين راس هالشعب العنيد
ويشيل اميان الرجال ويقلعو
لويت على النريان قضبان احلديد
ِ
وركعوا احلجار ،ومن اساسن قّبعو
ّ
وانشق بطن االرض عالشعب الشهيد
ورضيوا ميوتوا وعل ارض ما بريكعو

أعضاء السفارة السورية يف آداليد

وياما جيال
تفجموا بهاك الصخور
ّ
وجيوش كسروا ضهورهن تا يقطعو
وكانوا يعودوا متل موجات البحور
اللي بيوصلو حلد الشطوط ويرجعو
وهل حامل بايدو العلم ،ابن الرجال
البامشس َم بريضى يغيرّ موضعو
وعمالق لوال انقلبت عليه اجلبال
بيضل واقف واجلبال بيوقعو
اخلتيار...واقف..عن
يعيط
ّ
وباالرز..عن تشقل كتفو
وسكران بل
مرتاس..بي
ّ
عن يفتح العامل بامسو

* السفري وأعضاء السفارة مع نائب رئيس اجلامعة وعكاش وممثل الطالب رضوان*

*مع الباحث اللبناني سليمان يف منزله وأعضاء الرابطة*

*السفارة والرابطة مع الباحث اللبناني*

*السفري وجودات وعوض مع الباحث اللبناني سليمان*

قام السفري متام سليمان والوزير املستشار جودات علي ود .عمار
عوض بزيارة إىل آداليد  .والتقى السفري وأعضاء السفارة مع أبناء
اجلالية حبضور رابطة املغرتبني السوريني يف آداليد وممثلي احلزب
السوري القومي االجتماعي .
وعرض السفري أنشطة السفارة السورية يف كانبريا والعالقات
الثنائية مع أسرتاليا واألوضاع السياسية يف سورية والعامل العربي
 ،مع التأكيد على دور اجلالية العربية كرديف شعيب لدور السفارات
العربية يف كانبريا .
وحضر أعضاء السفارة حفل إعالن كتاب األكادميي السـوري
املهندس املعمـاري د .سامر عكاش "رسائل عبد الغين النابلسي"
يف جامعة آداليد  ،مبشاركة بعض أصدقاء سورية وأكادمييني
أسرتاليني  .وألقى السفري كلمة حول احلضارة العربية اإلسالمية
اليت ساهمت يف نهضة أوروبة يف ميادين عدة  .وقدم د .عكاش

كتابه عن العامل اإلسالمي عبد الغين النابلسي وسريته التصوفية
يف تاريخ اإلسالم .
وزار السفري الكاتب واملؤرخ شفيق سليمان صاحب كتاب (تاريخ
لبنان كما كان) برفقة الزميلني علي وعوض ورابطة املغرتبني
يف آداليد  .وعرب السفري للسيد سليمان عن تقديره لكتاباته
املوضوعية عن تاريخ لبنان واملنطقة واليت لقيت أصداء أكادميية
واسعة يف لبنان والعامل العربي .

كثافة سكانية

حبسب اإلحصاءات األخرية لألمم املتحدة ،يف منتصف هذا القرن ،فإن لكل
إمرأة من دول شرق آسيا متوسط مخسة أو ستة أطفال ،مما دفع حكومات
هذه الدول اىل شن محالت توعية للحد من النسل سيما وأن معظم هذه الدول
تعاني من الفقر ،وكانت النتيجة اخنفاض هذه النسبة اىل طفلني لكل إمرأة.

عالدني
وترفعو
اللبنين
ويزرعو

من ديوان «روحانيات» اجلزء االول
للشاعر الراحل يوسف روحانا

Rending Services pty Ltd
leader in cement rendering

SMB

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

الكؤوس األوروبية بكرة القدم

األبطال :إنرت خُيرج برشـلونة ويلحـق ببايرن ميونيـخ إىل النهائي «يوروبا ليغ» :ليفربول « أتلتيكو مدريد وفوهلام»

حلق إنرت اإليطالي ببايرن ميونيخ األملاني إىل نهائي دوري أبطال
أوروبا بكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه برشلونة حامل اللقب
بهدف وحيد ،يف إياب نصف النهائي.
وضرب إنرت،الفائز ذهابا (3ـ ،)1موعدا يف النهائي الذي حيتضنه
ملعب «سانتياغو برنابيو» اخلاص بريال مدريد يف  22الشهر
املقبل ،مع بايرن ميونيخ الذي تأهل امس األول ،على حساب
ليون الفرنسي بالفوز عليه ايابا (3ـ صفر) ،بعد ان كان فاز عليه
ذهابا ايضا (1ـ صفر).
وكما كان متوقعا بدأ برشلونة املباراة ضاغطا لكنه مل يهدد مرمى
احلارس الربازيلي جوليو سيزار بسبب التنظيم الدفاعي إلنرت الذي
اكتفى يف اوائل املباراة بابعاد الكرة عن منطقته من دون ان
ينطلق بأي هجمة منظمة ،مغلقا املنافذ واملساحات امام فريق يربع
متاما يف اللعب املفتوح.
وتلقى إنرت ضربة قاسية عندما رفع احلكم البلجيكي فرانك دي
بليكريي البطاقة احلمراء يف وجه تياغو موتا بعدما محى كرته بوضع
يده على وجه سريجيو بوسكيتس فبالغ االخري يف «متثيله»
ليتسبب بطرد الربازيلي وسط اعرتاض صاخب من العيب إنرت
ومدربه مورينيو (.)28
وكان موتا تلقى انذارا قبل دقائق من الطرد وبالتالي لو حتققت
العدالة يف احلركة اليت قام بها فكان سيحصل على انذار ثان ما
يعين طرده ايضا.
ومل يستفد برشلونة من التفوق العددي ،وانتظر الدقيقة  84عندما
قرر املدافع بيكيه ان يأخذ االمور على عاتقه فهز شباك جوليو
سيزار بعدما كسر مصيدة التسلل اثر متريرة من تشايف هرنانديز
وتالعب باحلارس الربازيلي ثم التف على نفسه ووضع الكرة يف
الشباك.
بذلك يكون إنرت بلغ النهائي للمرة االوىل منذ  1972عندما خسر
امام اياكس امسرتدام اهلولندي (صفر ـ ،)2واخلامسة يف تارخيه
بعد  1964و 1965حني اصبح اول فريق يتوج باللقب مرتني على
التوالي (على حساب ريال مدريد االسباني وبنفيكا الربتغالي)،
و( 1967خسر امام سلتيك االسكتلندي).
«يوروبا ليغ»
يعتمد ليفربول االنكليزي مرة جديدة على مجاهريه الصاخبة يف
ملعبه «أنفيلد رود» ليعوض تأخره أمام أتلتيكو مدريد االسباني
يف اياب نصف نهائي كأس «يوروبا ليغ» الذي يشهد أيضا
مواجهة غري واضحة املعامل بني فوهلام االنكليزي وهامبورغ االملاني
(املباراتان الساعة  22.05بتوقيت بريوت).
وكان الفريقان قدما عرضا متوسطا على استاد «فيسنيت
كالديرون» يف العاصمة مدريد االسبوع املاضي يف مباراة

*العبو إنرت حيتفلون بالتأهل أمام خيبة العيب برشلونة*

حسمها اتلتيكو بهدف وحيد ملهامجه األوروغوياني دييغو فورالن.
ويسعى ليفربول اىل انقاذ مومسه املخيب للغاية من خالل مواصلة
املشوار يف هذه الكأس على حساب مضيفه االسباني ،وذلك الن
فريق «احلمر» خرج خالي الوفاض من البطوالت احمللية الثالث،
وهو قد يعود حتى اىل «يوروبا ليغ» املوسم املقبل الن حظوظه
ضئيلة جدا يف احلصول على املركز الرابع يف الدوري احمللي
وبالتالي املشاركة يف دوري االبطال.
من جهته ،حيلم اتلتيكو مدريد يف معانقة االلقاب القارية للمرة
االوىل منذ لقبه الوحيد يف كأس الكؤوس االوروبية العام
.1962
ويأمل فوهلام االنكليزي مواصلة مغامرته عندما يستقبل هامبورغ
االملاني على أرض ملعبه «كرافني كوتيدج» يف العاصمة لندن
بعد تعادل الفريقني سلبا االسبوع املاضي على أرض ملعب
«ايتش اس ايتش نوردبانك ارينا» الذي سيحتضن املباراة
النهائية يف  12ايار املقبل.
وأراح مدرب الفريق االنكليزي روي هودجسون تسعة العبني
اساسيني يف املباراة اليت خسرها أمام ايفرتون يف الدوري
احمللي ،حتسبا لوقوع اي اصابات قبل مباراة اإلياب يف اول
نصف نهائي قاري خيوضه فوهلام يف تارخيه البالغ  131سنة.
ويقف فوهلام عقبة بني هامبورغ الباحث عن استعادة اجماده الغابرة
والعودة اىل ساحة االلقاب الكربى الغائبة عن خزائنه منذ 1983
عندما توج حينها بلقب الدوري احمللي وكأس االندية االوروبية
البطلة ،والنهائي الذي سيقام على ارضه ما يعزز حظوظه يف رفع
كأسه االوروبية الثالثة النه توج ايضا بطال لكأس الكؤوس العام
.1977

«بالي أوف» الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة

كليفالند يواجه بوسطن يف الدور الثاني

تأهل كليفالند كافاليريز وبوسطن سلتيكس اىل الدور الثاني من
«بالي أوف» الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة وسيلتقيان
وجهًا لوجه يف الدور املقبل يف مواجهة من العيار الثقيل.
وختطى كليفالند الذي تصدر ترتيب الدوري العادي ،عقبة شيكاغو
بولز بعد فوزه عليه بصعوبة (96ـ ،)94أمس ،فأنهى السلسلة
بـ(4ـ ،)1كما أنهى بوسطن مواجهة ميامي هيت بسهولة (4ـ.)1
فعلى أرض ملعب «كويكن لونز أرينا» يف كليفالند ،كان فوز
تأهله الصريح على حساب بولز ،اال
كليفالند مقلقًا جلماهريه ،فرغم ّ
تعرض الصابة يف يده اليمنى يف
ان جنم الفريق ليربون جيمس ّ
الدقائق األخرية أجربته على تصويب الرميات احلرة بيده اليسرى.
ورغم ذلك ،سجل جيمس  19نقطة ( 16منها يف الشوط االول)،
وأضاف  10متابعات و 9متريرات حامسة ،وأضاف املتألق أنطون
جيمسون  25نقطة وديلونيت وست  16نقطة وشاكيل أونيل 14
نقطة و 8متابعات.
ولدى اخلاسر ،كان ديريك روز أفضل مسجل بـ 31نقطة لكنه أهدر
كرة هامة قبل دقيقة على نهاية الوقت ،وأضاف السوداني األصل
لوول دنغ  26نقطة ،يف حني اكتفى الفرنسي يواكيم نواه بتسجيل
 8نقاط.
ووجه بوسطن سلتيكس الضربة األخرية مليامي هيت حمققا فوزه
الرابع عليه مقابل خسارة واحدة ،فتمكن من جتاوزه (96ـ ،)86على
أرض ملعب «تي دي غاردن» يف بوسطن ليواجه كليفالند يف
الدور املقبل.
وأسقط راي ألن  5ثالثيات يف سلة ميامي يف الشوط الثاني فكان
أفضل مسجل يف فريقه بـ 24نقطة ،وأضاف له راجون روندو 16
نقطة و 12متريرة حامسة وكيفن غارنيت  14نقطة.
ولدى اخلاسر ،سجل دواين وايد يف آخر مبارياته هذا املوسم 31
نقطة 10 ،متريرات حامسة و 8متابعات ،وأضاف البديل ماريو شاملرز
 20نقطة.
وتفتتح السلسلة املنتظرة يف املنطقة الشرقية بني كافاليريز
وسلتيكس يوم السبت املقبل يف كليفالند.

ويف املنطقة الغربية ،أبقى داالس مافريكس على آماله بالتأهل
اىل الدور الثاني بفوزه على ضيفه سان أنطونيو سبريز (101ـ،)83
ليقلص الفارق يف السلسلة اىل (2ـ.)3
وقدم كارون باتلر أداء رائعًا توجه بتسجيل  35نقطة و 11متابعة
ّ
وهو أعلى رصيد له يف الـ«بالي أوف» ،وأضاف له االملاني
ديرك نوفيتسكي  15نقطة وجايسون تريي  12نقطة.
ولدى اخلاسر الذي سيخوض املباراة السادسة على أرضه اليوم،
كان البديل الفرنسي طوني باركر أفضل مسجل مع  18نقطة،
واضاف جورج هيل  12نقطة وتيم دنكان  11نقطة ،يف حني اكتفى
االرجنتيين مانو جينوبيلي بسبع نقاط يف  18دقيقة نظرًا إلصابته
يف انفه.
وحقق حامل اللقب لوس أجنليس ليكرز فوزًا سه ًال على ضيفه
أوكالهوما سييت ثاندر (111ـ ،)87واستعاد تقدمه (3ـ ،)2بعد
خسارته مباراتني على التوالي.
وتألق الثنائي االسباني باو غاسول ( 25نقطة و 11متابعة) ،وأندرو
باينوم ( 21نقطة و 11متابعة) ،وأضاف كل من رون أرتست وجوردان
فارمر  14نقطة والنجم كوبي براينت  13نقطة و 7متريرات حامسة.
ولدى اخلاسر الذي خيوض املباراة السادسة على أرضه غدًا ،اكتفى
جنمه كيفن دورانت أفضل مسجل يف الدوري العادي بـ 17نقطة (5
حماوالت من أصل  ،)14وأضاف راسل وستربوك  15نقطة.
من جهة أخرى اختري مجال كروفورد جناح أتالنتا هوكس أفضل
العب سادس يف الدوري هذا املوسم ،حبسب استفتاء للصحافيني
الرياضيني االمريكيني.
وتعطى هذه اجلائزة ألفضل العب بديل يف مباريات الدوري العادي،
وأحرزها كروفورد بسهولة حمققًا  580نقطة من  610ممكنة ،بينها
 110مرات املركز األول من أصل .122
وتقدم كروفورد ( 30عامًا) ،على العب داالس مافريكس جايسون
تريي ( 220نقطة) ،حامل اللقب واملشارك حاليًا يف االدوار النهائية
«بالي أوف» ،والربازيلي أندرسون فارجياو العب كليفالند
كافاليريز ( 126نقطة).

دوري أبطال آسيا بكرة القدم

الغرافة ينتزع الصدارة من االستقالل
انتزع الغرافة القطري صدارة اجملموعة األوىل من استقالل طهران
اإليراني ،بعد فوزه على األهلي السعودي (1ـ صفر) سجله ناصر
كميل ( ،)90يف املباراة اليت أجريت أمس يف ختام اجلولة السادسة
واألخرية من دوري أبطال آسيا بكرة القدم.
وتأهل بونيودكور االوزبكي إىل الدور الثاني بفوزه الكبري على
الوحدة اإلماراتي (4ـ ،)1مستفيدًا يف الوقت ذاته من خسارة
االحتاد السعودي أمام مضيفه ذوب أهن اإليراني (صفر ـ.)1
يف املباراة األوىل ،سجل الربازيلي ريفالدو ( ،)28ودنيلسون
مارتينيز ( 31و ،)57وعزيز بك حيدروف ( )79أهداف الفريق
األوزبكي ،وللوحدة طالل عبد اهلل ( 90من ركلة جزاء).
ويف املباراة الثانية ،كان اهلدف الوحيد من توقيع حممد رضا
خاالتربي يف الدقيقة .54
وكان ذوب آهن ضامنًا تأهله إىل الدور الثاني ،لكنه أكد صدارته
للمجموعة بعد أن رفع رصيده إىل  13نقطة ،وسيخوض مباراته
املقبلة على أرضه وأمام مجاهريه ،يف حني رفع بونيودكور رصيده
إىل  10وخطف املركز الثاني من االحتاد الذي ودع دائرة املنافسة
جتمد رصيده عند  8نقاط ،أما الوحدة فكان خيوض املباراة
بعد أن ّ
من باب تأدية الواجب ليس إال.
يذكر أن االحتاد هو بطل عامي  2004و ،2005كما انه خسر نهائي
العام املاضي أمام بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي يف طوكيو.
كأس االحتاد
توج الكرامة السوري ببطولة اجملموعة األوىل لكأس االحتاد
ّ
اآلسيوي بعد تعادله مع ضيفه شباب األردن (1ـ ،)1يف ختام
الدور األول.
ورفع الكرامة رصيده إىل  14نقطة مقابل  12نقطة لشباب األردن
الذي تأهل بدوره للدور الثاني.
وسيستضيف الكرامة يف الدور الثاني ناساف االوزبكي على
طريقة اخلروج من مباراة واحدة.
فاجأ شباب األردن مضيفه الكرامة بهدف مبكر بعد مخسني ثانية
اثر كرة عرضية داخل اجلزاء وصلت حملمد خري الذي تابعها مباشرة
إىل يسار احلارس السوري مصعب بلحوس.
ورد الكرامة بهجمات متتالية برع الدفاع األردني وحارسه معتز
ياسني يف إمخادها قبل أن ينجح هاني طيارة يف إدراك التعادل
بكرة سددها وسط غابة من السيقان لتسكن إىل ميني احلارس
(.)40
ويف مباراة ثانية ،تعادل أهلي صنعاء اليمين مع صحم العماني
(2ـ ،)2يف مباراة لتأدية الواجب.
وانتزع الكويت حامل اللقب صدارة اجملموعة الثانية بفوزه الكاسح
على تشرشل براذرز اهلندي (7ـ ،)1يف الكويت.
ورفع الكويت رصيده إىل  8نقاط متقدمًا بفارق نقطة أمام تشرشل
براذرز ،وهما كانا ضامنني تأهلهما إىل الدور الثاني.
وتضم
ّ
اجملموعة أيضًا اهلالل اليمين الذي ميلك نقطة واحدة فقط.
وفرض املهاجم خالد عجب نفسه جنمًا للمباراة بتسجيله «سوبر
هاتريك» يف الدقائق  10و 35و 51و ،58وأضاف الربازيلي
روجرييو دا سيلفا هدفني ( 76و )1+90والربازيلي رودريغو
كاريكا ( ،)28بينما سجل للفريق اهلندي بنتو (.)49
ّ
وانتزع فريق الريان القطري صدارة اجملموعة اخلامسة بعد
تغلبه
على مضيفه النهضة العماني (2ـ صفر) ،على استاد السيب يف
مسقط.

ريبريي يغيب عن نهائي دوري األبطال

سيغيب مهاجم بايرن ميونيخ االملاني ومنتخب فرنسا فرانك ريبريي
عن املباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا بكرة القدم بسبب ايقافه
 3مباريات من قبل االحتاد االوروبي للعبة.
وكان ريبريي طرد يف مباراة ذهاب نصف النهائي امام ليون
الفرنسي على استاد «اليانز ارينا» يف ميونيخ بسبب تدخل
قوي حبق املهاجم االرجنتيين ليساندرو لوبيز ،وهو غاب عن مباراة
االياب اليت اقيمت امس األول يف ليون وفاز فريقه بثالثية نظيفة
سجلها الكرواتي ايفيكا اوليتش.
وقررت اللجنة التأديبية التابعة لالحتاد االوروبي امس ايقافه 3
مباريات ما يعين انه سيغيب عن النهائي املقرر يف  22ايار املقبل
على أرض ملعب «سانتياغو برنابيو» يف مدريد ،واملباراة االوىل
لبايرن ميونيخ يف نسخة 2010ـ.2011
وميلك الفريق البافاري  3ايام الستئناف قرار اللجنة التأديبية
لالحتاد االوروبي.

البطوالت األوروبية بكرة القدم

أحلق فالنسيان اخلسارة الـ 11حبامل اللقب بوردو هذا املوسم
بفوزه عليه بهدفني لغريغوري بوجول ( ،)12وفؤاد قادر (،)72
أمس ،يف مباراة مؤجلة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.
وبقي بوردو يف املركز السادس بـ 57نقطة ،بينما صعد فالنسيان
إىل املركز العاشر بـ 48نقطة.
ـ يف افتتاح دورة حتديد املتأهل إىل دوري أبطال أوروبا يف
اليونان ،فاز أريس على أوملبياكوس بهدفني لألمريكي جونسون
( 39و ،)90وتعادل أيك مع باوك سلبا.
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تتمـات

احملكمة الدولية تستجوب شهوداً من...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
احتل االنتهاك االمريكي للحدود اللبنانية من خالل تفقد اللجنة االمنية
االمريكية نقطة املصنع حيزًا سياسيًا كبريًا ،حيث تفاعلت ردود الفعل
االعرتاضية على هذه اخلطوة االستفزازية ،اليت ّ
متت تسل ًال خالفًا
لألصول ،يف خضم االثارة االمريكية االسرائيلية لتهريب صواريخ
«سكود» من سوريا اىل «حزب اهلل» ،وانعقاد جملس األمن
ملناقشة تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول القرار  ،1559فيما سجل
تطور كبري على صعيد احملكمة اخلاصة بلبنان ،متثل يف مساع حمققني
دوليني تابعني ملكتب املدعي العام القاضي دانيال بيلمار ،قبل أيام
قليلة لعدد من عناصر «حزب اهلل» ممن كان فريق التحقيق الدولي
قد طلب مساع افاداتهم بصفة شهود ،خاصة يف موضوع الشبكة
اخللوية املقفلة اليت مت رصدها يف شواطئ العاصمة.
التفاصيل،
وفيما تكتمت مصادر رمسية يف احملكمة الدولية على
ِ
قال موظفون معنيون يف األمم املتحدة يف نيويورك ان هذه اخلطوة
كانت تقنية وتندرج يف سياق األعمال اليت يقوم بها مكتب املدعي
العام يف بريوت وقد مشلت عددا كبريا من األشخاص ـ الشهود
وبينهم سياسيون واعالميون باالضافة اىل أشخاص حمددين ،واكتفت
باالشادة بتجاوب احلكومة اللبنانية و«حزب اهلل» مع عمل احملكمة.
ووصفت نتائج عمل احملققني يف بريوت بأنها كانت اجيابية ،فيما
رفض «حزب اهلل» التعليق على األمر نهائيًا.
واكد االمني العام لـ«حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل يف حديث
لتلفزيون «الراي» الكوييت حصول تطورات على صعيد التعاون
مع احملكمة متثلت برتتيبات بدأت يف هذه االيام لالستماع إىل بعض
الشهود (احلزبيني) ،الفتا االنتباه اىل «حصول بعض التأخري عن
املوعد االول الذي مت حتديده للمحققني الدوليني يف  19نيسان للقاء
االخوة بعنوان الشهود ،ومن جهتنا كنا جاهزين ،لكن الغبار الربكاني
ّ
احملققني من اجمليء» ،معربًا عن اعتقاده بأنهم
يف اوروبا ،منع
حضروا اآلن اىل بريوت.
واشار نصراهلل اىل امتالك شواهد وأدلة وحجج كثرية لعدم الثقة
بالتحقيق وباحملكمة ،وقال :لقد سبق وأحببنا ان نعطي فرصة للجنة
التحقيق الدولية او مكتب املدعي العام لكي يعاجلوا مشكلة الثقة
جَ
يعال شيء ولكن ما يزال هناك وقت.
ولالسف ،حتى اليوم مل
وكشف نصراهلل عن وجود توجه لدى احلزب اىل مطالبة القضاء اللبناني
واحلكومة اللبنانية بتوقيف حممد زهري الصديق بعنوان شاهد زور او
وأمن له املكان
حمرض على الفتنة ،واذا مل ُيكشف َمن وراء الصديق ّ
ّ
يف لبنان واوروبا واالمارات العربية املتحدة ،ومن ما يزال ينفق عليه،
فال اعتقد ان أحدًا يف «حزب اهلل» او من اصدقائنا يقبل ان نستمر
بالتعاون.
ومن جهة ثانية ،وضع السيد نصراهلل االثارة االمريكية االسرائيلية
ملوضوع صواريخ السكود يف دائرة التهويل على لبنان وسورية
والضغط على حركة املقاومة .منبهًا من ان أي حرب اسرائيلية جديدة
ستكون مغامرة كبرية ،واملقاومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدفاعية
على قاعدة املطار باملطار واملرفأ باملرفأ.
الرد على اغتيال الشهيد عماد مغنية وقال
وكرر التزام املقاومة
ّ
ّ
«لن تتهاون يف هذا االمر ،وليعلم االسرائيليون ان دم عماد مغنية
سيالحقهم يف أي مكان وزمان».
وأكد ان حزب اهلل مل يستخدم ولن يستخدم يومًا السالح من اجل
تغيري معادالت سياسية ،مشريًا اىل انه مل يسمع بتعديل او تغيري
حكومي وأقول ان ال داعي لذلك ،فاحلكومة مل تأخذ بعد الوقت الكايف
للحكم عليها.
واعترب ان الطريق سالكة بني احلريري وسورية ،وقال :حنن جاهزون
الن نساعد على إزالة اي عوائق بني احلريري ودمشق وبني لبنان
وسورية.
على صعيد االنتهاك االمريكي للحدود اللبنانية ،وبالتزامن مع اللغط
الكبري الذي اثري حوله ،سعت السفارة االمريكية يف بريوت اىل
التخفيف من وطأته واالحياء بأن زيارة اللجنة األمنية االمريكية كانت
مقررة سلفا وبالتنسيق الكامل مع احلكومة اللبنانية ،فيما اكدت وزارة
اخلارجية ان ما قامت به اللجنة مت مبعزل عنها ومل تكن على علم به
وانها مل تتبلغ بالزيارة من اجلانب االمريكي .وادرجت ذلك «يف
سياق حتركات خمالفة ملضمون التعميم الذي أرسلته إىل مجيع البعثات
الدبلوماسية املعتمدة يف أول آذار املاضي ،حول ضرورة التقيد
بأحكام املادة  41من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية يف ما يتعلق
باتصاالتهم وحتركاتهم الرمسية يف الدولة املضيفة».
ونفى وزير الداخلية زياد بارود «أن تكون للوزارة أية عالقة بزيارة
الوفد االمريكي اىل نقطة املصنع احلدودية» .وقال :كان من
املفرتض ان تتم الزيارة وفقًا لالصول عرب وزارة اخلارجية ،اليت
املعنية
تبلغنا باألمر ،وبدورنا نبلغ االجهزة األمنية التابعة للوزارات
ّ
سواء وزارة املالية بالنسبة اىل اجلمارك ،او وزارة الدفاع بالنسبة اىل
اجليش اللبناني او وزارة الداخلية بالنسبة اىل االمن العام.
واذ اشار بارود اىل ان هذا االمر جيب ان يعاجل يف جملس الوزراء كما
تعاجله مجيع الدول ذات السيادة ،مل يستبعد ان يثار املوضوع يف
جلسة جملس الوزراء يف االسبوع املقبل.
وأوضح مصدر عسكري بارز ان اللجنة االمريكية هي كناية عن جمموعة
متخصصة يف مكافحة االرهاب ،وتقوم بأعمال التدريب على اجهزة
جديدة لكشف املتفجرات.
واشار املصدر العسكري اىل وجود ضابط من خمابرات اجليش برفقة
اللجنة ،اال انه نفى ان تكون زيارتها اىل نقطة احلدود من ضمن

االتفاقية االمنية مع السفارة االمريكية ،كما نفى ان يكون هناك
اتفاق على مكافحة االرهاب.
وقال مصدر رفيع يف قوى االمين الداخلي :مل نفهم مغزى الزيارة،
باالضافة اىل ان قوى االمن الداخلي مل تكن معنية بها ،وبالتالي مل
تتابعها ،علما ان قوى االمن ال حضور هلا يف املعابر احلدودية.
واما مدير عام االمن العام اللواء وفيق جزيين ،فأبلغ ان هذا الفريق
االمريكي وضعنا يف اجواء تفيد بأن لديه برنامج زيارات متتالية اىل
بعض املراكز ،وحتت عنوان البحث يف كيفية تقديم املساعدة الالزمة
يف مكافحة االرهاب ،باالضافة اىل تقديم مساعدات تقنية تصب يف
هذا العنوان ،ولسد النقص يف ما لو كان هناك نقص يف االحتياجات
املطلوبة .وعلى هذا االساس التقوا معنا .لكننا فوجئنا بان زيارتهم
اىل نقطة املصنع ختطت ما قالوه لنا ،وتفاجأنا مبا قاموا به هناك،
حيث قاموا بعملية استطالع لالرض من دون اية مقابلة مع احد،
وطريقة االستطالع هذه اثارت لغطًا تقرر مبوجبه الغاء الزيارات اليت
كانت مقررة اىل اماكن اخرى ومنها مرفأ بريوت.
واشار مصدر امين رمسي اىل ان الوفد االمريكي وصل اىل بريوت
مطلع االسبوع اجلاري وعقد لقاءات مع قادة االجهزة للتداول يف
كيفية تقديم املساعدات ،واوضح ان لديه برنامج زيارات لعدد من
املراكز يف هذا السياق.
وحبسب مصدر آخر ،فإن الزيارة كانت مقررة بالتنسيق بني اجليش
والسفارة االمريكية من ضمن برنامج املساعدات االمريكية املقرر للبنان
حول برنامج ضبط ومراقبة احلدود ،وال عالقة هلا بأي تطورات سياسية
مستجدة ،وجاء الوفد االمين االمريكي اىل نقطة املصنع احلدودية الربية
بعد تفقد نقطة حدود حبرية ،بهدف االطالع على اجراءات التفتيش اليت
يقوم بها لبنان عند حدوده والعتاد واالجهزة املستخدمة وهل هي
متالئمة مع املهمات وهلا قدرة على كشف املتفجرات واملخدرات وكل
املمنوعات ،ولتحديد احلاجات اليت يريدها من عتاد واجهزة لتزويده بها
وتدريب العناصر اليت تتوىل التفتيش احلدودي عليها.

رئيس الوزراء القطري

مع ان العنوان الديبلوماسي تقدم امس االهتمامات السياسية الداخلية
يف ظل اللقاءات الكثيفة اليت عقدها رئيس الوزراء وزير اخلارجية
القطري الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاني يف اليوم الثاني من
زيارته لبريوت وكذلك مع حركة استدعاء السفراء العرب واالجانب اىل
وزارة اخلارجية ،فإن ذلك مل حيجب ظالل توترات داخلية مل يسلم منها
«البيت الرمسي».يف نيويورك ،اجرى جملس االمن مشاورات مغلقة
حول تقرير االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون يف شأن متابعة
تطبيق القرار  ،1559وتضمن التقرير حتذيرًا من أن الوضع احلالي
لـ«حزب اهلل» «ميثل تهديدًا أساسيًا لسالمة وأمن اللبنانيني،
وللسلطات احلكومية يف البالد» ،ودعا قادة «حزب اهلل» اىل
استكمال عملية التحول اىل حزب سياسي مبا يتفق مع اتفاقية الطائف
اليت باتت ملزمة لالطراف اللبنانية كافة.
وقال بان إن مواصلة «حزب اهلل» دعم قدراته العسكرية متثل حمورا
أساسيا يف اجلدال السياسي الدائر حاليًا يف لبنان واملنطقة ،مشريا
اىل إنه استلم تقارير حتدثت مجيعها عن التحديث اهلائل الذي أجراه
احلزب يف قدراته العسكرية وحصوله على صواريخ بعيدة املدى.
وطالب مندوب لبنان يف جملس األمن ،نواف سالم جملس االمن بالعمل
اجلدي لوقف االنتهاكات االسرائيلية وضمان االنسحاب اإلسرائيلي من
كامل األراضي اللبناني .واكد موقف لبنان الذي يعترب ان مسألة
السالح أمر منوطة معاجلته من خالل احلوار الوطين اللبناني.
واشار ناظر القرار  1559تريي رود الرسن إىل أن هناك تقارير عديدة
تتحدث عن تدفق السالح الي لبنان ،وهو ما ميثل خرقًا للسيادة
وألمن لبنان .وقال يوجد العديد من التناقضات واالشكاليات يف لبنان
واملنطقة ،وطاملا بقيت هذه التناقضات ،ستظل بؤر التوتر قائمة.

السالح حلزب اهلل قد يشعل نزاعاً...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

من كلمة كانت ستلقيها امس االول اخلميس امام اللجنة االمريكية
اليهودية ،ان نقل اسلحة اكثر تطورًا بينها صواريخ اىل «حزب اهلل»
يف جنوب لبنان وحركة املقاومة االسالمية «محاس» يف قطاع غزة
ميكن ان يشعل نزاعًا جديدًا يف الشرق االوسط.
وحتدثت عن «التهديدات احلقيقية» اليت تواجه اسرائيل وال سيما
من ايران وسوريا وجمموعات حتظى بدعمهما مثل «حزب اهلل»
و»محاس» .واكدت تصميم واشنطن على جعل هاتني الدولتني
تغريان سلوكهما.
لكنها دافعت عن تعيني سفري امريكي يف سوريا ،مؤكدة ان ذلك
ليس «مكافأة أو تناز ًال» وامنا «وسيلة ميكن ان متنحنا رافعة...
وقدرة اكرب على نقل رسائل أقوى وأوضح تهدف اىل تغيري سلوك
سوريا».
وعن ايران ،قالت ان االدارة االمريكية ال تزال منفتحة على احلوار
مع طهران ،شرط ان تليب املطالب الدولية الداعية اىل اثبات كون
برناجمها النووي سلميًا وليس غطاء لتطوير اسلحة نووية .واضافت
انه ،أقل من ذلك ،ستواصل الواليات املتحدة الضغط من اجل فرض
جملس االمن عقوبات جديدة على طهران.
اىل ذلك ،تطرق الناطق باسم وزارة اخلارجية فيليب كراولي اىل
مسألة تزويد «حزب اهلل» اسلحة قائال ان «هذه قضايا اساسية
للحرب والسالم يف املنطقة  ...اننا قلقون من القضية االوسع لطبيعة

الدعم السوري حلزب اهلل مبا يف ذلك الصواريخ ومنها ذلك النوع
(سكود)».
واوضح ان االستخبارات االمريكية تنظر يف «اجهزة متعددة» من
«مصادر متعددة» مبا فيه سوريا ،ميكن ان يكون «حزب اهلل»
ميلكها.
* يف القدس ،صرح وزير اخلارجية االسرائيلي افيغدور ليربمان خالل
مؤمتر صحايف مشرتك مع نظريه الكولوميب هاميا برمودز ماريزالده بان
وجود صواريخ «سكود» يف حوزة «حزب اهلل» يهدد االستقرار
يف املنطقة كلها.

موسكو :ال نقبل بامتالك إيران...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
سرتاسبورغ ،قال إن موسكو ترفض امتالك إيران سالحًا نوويًا ،مؤكدًا
أنه «من غري املقبول بالنسبة لنا أي انتهاك لنظام منع االنتشار،
وبالطبع امتالك إيران لسالح نووي أو أي دولة أخرى».
ويف رده على النائب السويدي غوران ليندبالد الذي أثار إمكانية
اللجوء إىل القوة ضد إيران ،أوضح الفروف «ان الكالم على انه
ينبغي اللجوء اآلن اىل القوة ضد ايران ،يبدو لي غري مقبول على
االطالق» ،مضيفًا «تتصورون وال شك العواقب الكارثية اليت قد
يسببها ذلك على املنطقة وأوروبا ،وكذلك العواقب السلبية على
اوروبا الوسطى».
وأوضح الوزير الروسي «ان ايران شريك صعب ،وحنن نشعر خبيبة
ترد بشكل ّ
بناء على املقرتحات املتكررة»
امل» ألن طهران «مل ّ
جملموعة الدول الست (الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا
والصني اضافة اىل املانيا) لتشجيع احلوار مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية».
ولكنه أضاف «اننا نعمل حاليا لنرى ما هي االجراءات اليت قد يفكر
فيها جملس االمن يف حماولة حلث ايران على التعاون» ،مشريًا اىل
ان روسيا ال ميكنها ان تتساهل حيال «اي احنراف عن نظام حظر
االنتشار النووي» ،معلنًا انه «ال مفر رمبا» من فرض عقوبات على
طهران ،معلقًا «هناك القليل من االمثلة اليت تربهن ان العقوبات
اعطت نتائج اجيابية فعال» ،لكن يف ما يتعلق بإيران فإن العقوبات
«ستكون ال مفر منها رمبا ،وعلى جملس االمن الدولي ان يسهر على
ذلك».
وقال «ينبغي ان يكون لنا يف هذه احلال هدف واحد هو حث طهران
على تسوية كل املشاكل احمليطة بالربنامج (النووي) ،وعدم استخدام
العقوبات خلنق ايران مما قد يؤدي اىل كارثة انسانية».
وأضاف الفروف ،الذي حل ضيفًا على جملس اوروبا« ،اننا متمسكون
بقوة بتسليط الضوء على الربنامج النووي االيراني لكي تكون االمور
شفافة بالكامل ولكي يتمكن العامل من التحقق من طابعه السلمي
البحت».
وخلص الوزير الروسي اىل القول «أعتقد انه سيكون بإمكان ايران
فور ايضاح كل ذلك ،ان تتمتع باحلقوق نفسها اليت يتمتع بها كل
الذين حيرتمون معاهدة حظر االنتشار النووي ،وأن تطور برناجمًا
سلميًا».
ويف دمشق ،أجرى الرئيس السوري بشار االسد حمادثات أمس مع حممد
رضا رحيمي ،النائب األول للرئيس اإليراني ،تركزت على التطور الذي
تشهده العالقات السورية ـ اإليرانية على املستويات كافة وخاصة على
الصعيدين السياسي واالقتصادي وجدول أعمال الدورة الثانية عشرة
للجنة العليا املشرتكة السورية ـ اإليرانية اليت بدأت أعماهلا يف دمشق
امس ،وسبل توسيع آفاق التعاون بني البلدين الصديقني واالرتقاء
حبجم التبادل التجاري وإزالة املعوقات اليت حتد من ذلك.
وأفادت وكالة االنباء السورية (سانا) أن «احملادثات تناولت أهمية
العمل على إقامة تكتل اقتصادي إقليمي جيمع دول املنطقة وحيقق
الرخاء لشعوبها تعزيزا لألمن واالستقرار فيها .واستعرض الرئيس
األسد ورحيمي آخر التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية وخاصة
ما جيري يف األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق.
وأعرب رحيمي عن تقدير بالده ملواقف سوريا الداعمة حلق إيران يف
امتالك الطاقة النووية لألغراض السلمية.
ويف اإلطار ذاته ،التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع رحيمي
والوفد املرافق له.
وكان الرئيسان األسد وحممود أمحدي جناد أجريا حمادثات يف دمشق
يف نهاية شباط (فرباير) الفائت ،مت التأكيد خالهلا على تعزيز التعاون
بني البلدين يف مجيع اجملاالت ومت التوقيع على اتفاقية الغاء مسات
الدخول بني البلدين .وتلقى الرئيس اإليراني يف السابع عشر من هذا
الشهر رسالة من الرئيس األسد تتعلق بالعالقات األخوية بني سوريا
وإيران وتطورات األوضاع يف املنطقة.
ويف بدء أعمال اللجنة العليا السورية ـ االيرانية املشرتكة ،أكد رئيس
الوزراء السوري حممد ناجي عطري أن سوريا ترفض «التهديد
وممارسة الضغوط السياسية» يف تسوية امللف النووي االيراني.
وقال عطري يف كلمة له خالل ترؤسه أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة
العليا السورية ـ االيرانية املشرتكة مع حممد رضا رحيمي ان بالده
«ترفض أسلوب التهديد والوعيد يف تسوية امللف النووي االيراني
وممارسة الضغوط السياسية واللجوء اىل التهديد واالبتزاز» ،مشريا
اىل أن «سوريا جتدد تأكيدها على موقفها الواضح الداعي اىل
معاجلة هذا امللف باحلوار السياسي والطرق الديبلوماسية من خالل عمل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
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ملبورن

على لبنان وفلسطني
بقلم صحايف عتيق

يف اواخر العام  1992كان السيد عمرو
موسى امني عام اجلامعة العربية اليوم وزير
خارجية مصر ،يف ذلك الوقت قام بزيارة اىل
اسرائيل وقابل كبار املسؤولني يف الدولة
العربية لدفع مفاوضات السالم الذي تعمل مصر
عليه وحتدث موسى وقتها عن شرق اوسط
جديد واعرب عن امله يف التوصل اىل حل
سريع للمشاكل العالقة بني العرب واسرائيل
وخصوصا بني اسرائيل والفلسطينيني .وهذا
الشرق االوسط اجلديد مل يزل على حاله انه
شرق اوسط ال قديم وال جديد الن القديم
على قدمه واجلديد ما زال صورا فلكلورية
وتطمينات عربية ال قيمة هلا وقد يضيع هذا
الشرق ال بل قد يتبعثر عاجال ام اجال .ففي
الوقت احلاضر بعض احلكام العرب يعيشون
احلى ايامهم ال خوف عليهم من اسرائيل فان
اسرائيل هي ضمانة لوجودهم واستمرارهم
ولكن اىل متى!! اخلوف اخلوف على القضية
الفلسطينية وعلى فلسطني وعلى لبنان الذي
تهدده اسرائيل كل صباح ومساء .ويبقى
املنا كبريا بلبنان وجيشه ومقاومته وشعبه
ومبساعدة اشقائه االقربني منه.
ومع العودة اىل عمرو موسى يف العام
1992عند زيارته اىل اسرائيل وعن لسان
شيمون برييز يقول لالوروبيني اعطونا املعونة
واملعاملة االفضل نعطيكم يف املقابل دورا اكرب

يف مسرية السالم الشرق اوسطية ،اسرائيل
دائما يف تارخيها ختتلق البدع وتقنع العامل فيما
تقول ولكن يف الوقت ذاته هل امريكا أزعجت
اسرائيل مرة واحدة وهل اوروبا ايضا وهل
بعض احلكام العرب ازعجوا اسرائيل ايضا!
سؤال برسم االجابة عليه!
فاسرائيل ازعجت العامل كله والعامل كله
راض عنها وال تستمع اىل سفري من هنا
وال موفد من هناك .ان الكذب والنفاق هي
البضاعة السائدة يف هذه االيام.
لبنان وقع يف حرب دامت سبعة عشر عاما
ماذا قدمت امريكا له سوى زيارات فيلتمان
املتكررة وماذا انتج فيلتمان للبنان سوى
التجسس على كل الفرقاء اللبنانيني  .وصل
فيلتمان ..عاد فيلتمان سنوات وسنوات ومل
يعد يف البال سوى فيلتمان.
واصبح فيلتمان كمسرح بريوت يف الليل.
استقبل فالنا وودع فالنا.
نعود نقوهلا وبالفم املآلن بعض العرب مل
يعودوا عربا!
نعم سوريا العرب وحزب اهلل العرب
واالنتفاضة الفلسطينية يف غزة وبعض العرب
هم العرب.
كفانا مناظرات تلفزيونية لقد اشبعنا بعض
من يسمون بالعرب كذبا ونفاقا على لبنان
وعلى فلسطني.

ترقبوا
حفلة مطرب املغرتبني بديع مظلوم
يف  29أيار القادم

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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املمكن يف املاضي متعذر اليوم!
يف  13نيسان من العام  1975انطلقت
الشرارة االوىل وكانت بداية حرب اليمة
على لبنان واللبنانيني وكان الفلسطينيون
الضالعون بها واجلميع يف لبنان يعرف
ذلك كما العامل كله .وقد طحنت احلرب
اللبنانيني كلهم على حد سواء.
وكانت فئة من السياسيني اللبنانيني
كتومة على اندالعها وكانت تتهم الغري
بافتعاهلا وقد انقسم اللبنانيون اىل فئتني
فئة مؤيدة للفلسطينيني واخرى معارضة
كانت مؤيدة للحكومة واختلط احلابل بالنابل
وحصل ما حصل وتوقف سري عمل الدولة.
وكانت فئة تطالب بانزال اجليش واخرى
موالية للفلسطينيني تعارض انزال اجليش
فانتفضت امليليشيات من كال الطرفني
وسيطرت على كامل االراض اللبنانية
وكانت امريكا واسرائيل وراء هذا االنفالش
امليليشياوي وكان البعد من هذا االنفالش
والفلتان هو توطني الفلسطينيني الذي
عمل له هنري كيسنجر منذ الستينات وهو
مشروع امريكي اسرائيلي ما زال قائما
حتى يومنا هذا.
يف لبنان هناك فئة على قناعة تامة
مبشروع التوطني وهناك فئة تعارض
هذا املشروع وبقوة حتى ولو انتهى االمر
بفناء البشر واحلجر يف لبنان ومنذ مخسة
وثالثني عاما حتى اليوم مل نسمع صوتا
فلسطينيا واحدا يطالب بالعودة اىل ارضه
ووطنه فلسطني امنا بقية املطالبة حمصورة
بعدد قليل من قبل بعض القياديني
الفلسطينيني املوجودين يف لبنان وهي
مطالبة خجولة ال ميكن ان تقتنع الشعب
اللبناني بان الفلسطينيني يريدون او هم
جادون يف العودة اىل وطنهم.
لبنان الرمسي والشعيب يرفض اليوم اكثر
من اي يوم مضى توطني الفلسطينيني يف

يف املواجهة والتحرير
احلزب السوري القومي االجتماعي
منفذية ملبورن
تتشرف منفذية ملبورن بدعوتكم حلضور الندوة
الفكرية اليت تعدها نظارة االذاعة واالعالم
بعنوان

سورية الطبيعة  --ام ارض امليعاد
حياضر يف الندوة
سعادة سفري اجلمهورية العربية السورية

االستاذ متام سليمان
االمني الدكتور ادمون ملحم

يدير الندوة ناموس املندوبية السياسية
االمني سايد النكت
مرحبًا
يقدم احملاضرين ّ
ناظر االذاعة واالعالم االمني صباح العبد اهلل
الزمان :الساعة الرابعة من بعد الظهر الواقع
يف 2010/05/16
العنوان :قاعة مكتب منفذية ملبورن
283 Albert St Brunswick
نأمل تشريفكم
للمزيد من املعلومات االتصال:
صباح عبداهلل 0406160041
قيصر عيسى0403157664 :

بقلم كميل مسعود

لبنان حتت اي حجة وهذا الرفض ليس
كرها بالشعب بل النه ال ميكن وال جيوز هلذا
الوطن الصغري ان يستوعب ما ال يقل عن
نصف مليون فلسطيين على ارضه الضيقة
واليت ال ميكن ان تكفي هذه االرض ابناءها
االصليني.
وقد شهدت بريوت يف السابق جلسات
حوار مفتوحة ومغلقة بني الطرفني اللبناني
والفلسطيين ختوض يف تفاصيل احلقوق
الفلسطينية االجتماعية واملدنية ثم وجهيت
نظر خمتلفتني وظلت االمور تسري على
خطني مؤيد للفلسطينيني ومعارض وهذه
املعارضة غريت االجتاه .ولو ان مطالب
التوطني قدمها الفلسطينيون للبنانيني
قبل حدوث احلرب لكان من املمكن ان
يقبل لبنان بها لكن السنوات الدامية جعلت
املمكن يف املاضي متعذرا اليوم.

ق ّداس وجناز االربعني
يقام قداس وجناز االربعني لراحة
نفس املرحومة

بدر انعام زينة

من سيدة بلدة كفرحبو قضاء الضنية
وذلك نهار االحد الواقع يف 2010-5-2
الساعة احلادية عشرة صباحا يف كنيسة
السيدة العذراء االنطاكية االرثوذكسية
على العنوان التالي:
295 Somerville Rd Kingsville Vic
االسفون :ابناؤها :مجيل واميل ومسري
زينة وعياهلم
بناتها :حياة :زوجة يوسف بطرس
ناجية واوالد وعياهلم
جناة :زوجة منري يزبك واوالدها
وعائالتهم
اوديت :ارملة املرحوم سايد ابو ديب
وعائلتها
جانيت :زوجة الياس عيد وعائلتها
وعموم عائالت زينة
لقيس -جريح -فجلون -عيسى -ناجية-
يزبك -ابو ديب وعيد وعموم عائالت
كفرحبو وتربل يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة

ترقبوا حفلة
مجعية سيدة زغرتا
يف شهر متوز 2010
تابعوا اعالناتنا
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قلبان مجعهما احلب تفاهما فتزوجا

روبرت وميشيل قاال «نعم» معا اىل االبد

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

*ريتا ملكون تقرأ الرسائل باالنكليزية*

*باتي عاصي بالعربية*

*العريس يرحب ويشكر احلضور*

*والد العريس زخيا مسعود يرحب احلضور ويشكر*

*والد العروس يشكر احلضور*

*العروس تدخل الكنيسة متأبطة ذراع والدها*

*اهل العريس*

*االب اندراوس يبارك االكليل*

*اهل العريس واقارب وحضور*

*اهل واقارب العريس من سيدني*

*العروسان يوقعان وثيقة الزواج *

*االطفال حيملون الزهور*

*العروسان يرقصان *

ثريا زوجة يوسف راشد عمة العريس وعائلتها وطوني راشد
وعائلته وجو راشد وعبدو مسعود عم العريس وعائلته
وطوني مسعود وعائلته وخملوف خملوف 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
العروس واالشبينات كاتي مسعود شقيقة العريس

وصديقات العروس سوسن وراشيل ووكيلي.
وبعد مراسم الزفاف انتقل مجيع املدعوين اىل صالة
يلتيما يف ضواحي مدينة ملبورن حيث اقيم حفل عامر على
شرف العروسني.
ويف املناسبة القى والد العروس كلمة شكر فيها كل
الذين شاركوه يف فرحة ابنته وخص الذين حضروا من
افريقيا .كما والقى والد العريس السيد زخيا مسعود 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
روبرت وعروسه احللوة ميشيل اذ اني اقدر فيكم هذه

*االشبينات*

العاطفة النبيلة اليت غمرمتونا بها حبضوركم الرائع الذي
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.
كما ويسرني ان ارحب باالخوة واالخوات االعزاء على
قلوبنا الذين حضروا خصيصا من سيدني للوقوف اىل 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
وليقدرني اهلل على رد مجيلكم يف مناسباتكم السعيدة
بكم
ّ
واملفرحة وان تبقى دياركم عامرة باالفراح واملسرات.
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*اهل واقارب العروس*

*االشابني*

* عبدو مسعود وعقيلته واهل العريس*

*موريس نادر وزوجته واقارب*

*والد العريس،جورج ملكون ،دوري وطوني مسعود وخملوف خملوف*

*جوان مسعود واميلي برصونا*

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.
ذخيا مسعود وزوجته برناديت والدا العريس يشكران

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

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.

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

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

*والدا العريس واالب اندراوس*

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

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

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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HEAD OFFICE MELBOURNE
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

BRISBANE:

ADELAIDE:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (08) 8359 0044
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (02) 9729 4012
195199- Newton Rd

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

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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مآثر سورية يف العصر الروماني
اعداد العميد االمني لبيب ناصيف

مآثر سورية يف العصر الروماني
الدميقراطية  -الثقافة -املسيحية  -التشريع
(مدرسة بريوت للحقوق)
هو عنوان الكتاب القيم الذي صدر عام
 1991عن دار الفكر لالحباث للرفيق املؤرخ
والكاتب عيسى اليازجي.
االهداء":اىل سعادة الذي آمن ودعانا اىل
امة هادية ومعلمة لالمم،
االميان بسورية ّ
برا بوعد
اقدم هذه الدراسة املتواضعةّ ،
قطعته له منذ نيف واثنني واربعني عاما".
مقدمة الكتاب ،للرفيق عيسى اليازجي
عندما يكون املوضوع التحدث عن مآثر سورية
احلضارية ،فاحلديث ال يستقيم ويبقى ناقصا
اذا مل يشر اىل املكانة احلضارية اليت احتلتها
سورية يف التاريخ ،فاحلضارة وسورية امسان
مرتادفان ،يف احشائها تكونت ومن رمحها
ولدت ومن لبانها رضعت وعلى ارضها
شبت عن الطوق ومنت
درجت ويف احضانها ّ
ونضجت ومن انسانها وبه انتشرت فكان
تاريخ سورية حبق تاريخ االنسان املتمدن
وتراثها تراث االنسانية املتحضرة حتى
ليصح القول:
يدعي
"ان اي انسان غربي متمدن ميكن ان ّ
االنتساب اىل بلده وسورية".
ليس بعامل االعتزاز القومي فقط اقول
هذا ،بل ايضا حبكم املعطيات العلمية

واالركيولوجية اليت ما برحت تفرض كل
يوم حقائق تارخيية جديدة ،تدلل على ان
سورية هي موطن االنسان العاقل MONO-
 SAPIENSعلى ارضها ويف بيئتها مت التحول
التارخيي بانتقال االنسان من مرحلة االحتكاك
بالطبيعة املتمثلة بالصيد والبداوة ،اىل
ّ
املولد ،احلضارة
مرحلة التفاعل مع الطبيعة
واملتمثلة بالزراعة واالستقرار يف القرى
واملدن ونشوء الصناعات الكربى وثقافة
االنتاج التجاري .فيها مت تدجني القمح وظهر
النحاس واكتشف الربونز واخرتع اخلزف
وصنع الزجاج واستخدم الدوالب ،وعلى
شاطئها بنيت السفن ،ويف مدنها اخرتعت
االجبدية ووضعت اقدم التشريعات العاملية
وظهرت الديانات واملالحم وازدهر الفن
واالدب وولدت الدميقراطية ،فكانت الدولة
ومؤسساتها ،فتعلم االنسان ما مل يعلم...
يف سورية كان كل شيء وقبل سورية مل
يكن شيء مما كان ومما هو كائن.
سورية مل تتوقف عن عطائها احلضاري يف
اي عصر من العصور ،فكأني بها قد ندبت
نفسها لرسالة عظيمة هي هداية العامل
وتعليمه واذا كنت قد اخرتت ،او باالحرى
قد وقع اختياري على التحدث عن جانب من
هذه العطاءات من مآثر هذه االمة العظيمة
امدت
يف العصر الروماني ،فألن سورية
ّ
فيه العامل مبأثرتني حضاريتني متميزتني
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ال يزال فعلهما ماثال وباديا للعيان يف
احلضارة االنسانية احلديثة ،املأثرة االوىل
هي املسيحية والثانية هي التشريع.
باملسيحية عرف االنسان احملبة والقيم
واملناقب "وبهذا الدين السوري شق
االنسان طريقه ببطء ولكن بصورة اكيدة
حنو مرتبة التفوق الروحي ،وبهذا الدين اتت
احلضارة السورية مبأثرتها الثالثة وهي اعظم
مآثرها حنو تقدم العامل".
وبالتشريع الذي مسي "رومانيا" وكان
باكثر من ثلثيه مثرة عقول فقهاء من امثال
بابينيان والبيان وبولس وموديستينوس
وصياغة اساتذة سوريني من امثال اناطول
ودوروتي ،ومن جهود مدرسة مساها
الرومان"االم املرضعة للحقوق" هي مدرسة
بريوت ونتاج اساتذة اطلقوا عليهم "اساتذة
يسن
للمسكونة" استطاع االوروبي ان
ّ
تشريعاته وان يبين ويقيم نظام حياته.
ناهيك عن العديد من ابرز الفالسفة
واملفكرين واالدباء الذين نبغوا يف هذا
العصر من امثال لوقيان السميساطي
وليبانيوس االنطاكي وبورفريوس الصوري
والكثريين غريهم واعتربوا اساتذة الفكر
العاملي يف تلك احلقبة من الزمن.
مآثر سورية احلضارية اصبحت اليوم يف
اذهان وعقول الدارسني ويف الغرب وتراثها
االنساني حمط انظار املنقبني واالثريني...
وكل يوم ُتكتشف مدينة فيها ،وكل يوم
تولد حقيقة عنها ،وكل يوم يتحدث العامل
عن مأثرة هلا..وحنن عن حضارتنا الهون وعن
تارخينا غافلون....فال اقل من ان نساهم
ونعمل على ازاحة ركام االكاذيب اليت روجها
احلاقدون من مؤرخي الغرب عنها...
انها دراسة متواضعة يف هذا السبيل ال عدو
ان تكون يف بناء ارجو ان تدفع بالقارئ
السوري العالء صرحه وتدعيم بنيانه ،وان
حتفزه على التنقيب عن مآثر حضارته اليت

حتاول اليهودية العاملية وعمالؤها طمسها
ادعاءها.
وتزويرها او ّ

حمتويات الكتاب
يف

سياق

تطور

الدميقراطية
السياسي
تطور الرومان السياسي حتى
املسيحية
اباطرة سوريون حيكمون روما

الرومان
ظهرت

الثقافة السورية يف العصر الروماني
املراكز العمرانية السورية
النشاط الثقايف السوري
املسيحية السورية
املسيحية مأثرة سورية
بني املسيحية السورية واملسيحية املتهودة
املعتقدات الوثنية والفلسفية
املوقف الروماني من املسيحية
املسيحيون السوريون قادة الفكر املسيحي
الفقهاء السوريون آباء الشرع الروماني
الدور السوري يف تطوير القانون الروماني
بعض مقوالت القانون الروماني
اثر الرواقية يف الفكر السوري خالل احلقبة
الرومانية
مدرسة بريوت للحقوق
مدخل للتعريف مبدرسة بريوت
تأسيس مدرسة بريوت
تاريخ مدرسة بريوت
املواقع احملتملة ملدرسة بريوت
مدرسة بريوت منارة التشريع يف العامل
"اساتذة املسكونة"
التعليم واملناهج يف مدرسة بريوت
اعمال مدرسة بريوت

ختدير الضمري اوال

نشكر اهلل انه اعطى البشرية كل ما يلزم لسداد
ّ
وسخر كل شيء لسلطة االنسان ..لكن
حاجتها،
اي انسان؟ انسان الضمري ام انسان الغريزة.
من ضمن هذه االشياء والعطايا اعطانا اهلل نباتات
حتتوي على مواد خمدرة.نشكر اهلل ان انسان
الضمري يف هذه البشرية استطاع ان يستخرج
من هذه النباتات مواد خمدرة مفيدة درست
علميا كي تتالءم مع طبيعة اجلسم البشري مما
حتمل االوجاع وعلى اجراء العمليات
يساعده على ّ
اجلراحية.
اما انسان الغريزة فاستعمل هذه النباتات ليشل
االرادة واسكات الضمري.
ولكن هل املخدرات الكيماوية هي وحدها املؤذية
ام يسبقها انواع اخرى من املخدرات الكالمية.
جتتاح لبنان االن وكان قد سبق ايضا وخاصة
خالل فرتة احلرب ،موجة ضاربة من استعمال
املخدرات الكيماوية تضرب مراسي الفكر الشبابي
قبل انطالقه لالحبار جنو االخالق واملعرفة والعلم
موجة تضرب القاعدة االساسية لبناء الدولة وهم
الشباب.
اما العصارات املساعدة لتفعيل عمل املخدرات
فهي:
ضائقة مالية ،تردي االوضاع االجتماعية ،عدم
القدرة املادية النشاء عالقات تؤدي اىل الزواج
وفتح بيوت ،انفالت جنسي ،احباط سياسي،
احلاد ّ
مبطن يظهر للمراهقني وللشباب انه ال اله
وان كان موجودا فهو غري قادر على املساعدة
يف مثل هذه الظروف.
واضف اىل هذا ّ
كله عدم وجود املراقبة من االهل

وخاصة االم وعدم وجود التوعية يف كثري من
املناطق واالماكن.
اول طريق للتوعية هو االنتباه اىل نوعية الكالم
املتبادل يف بيوتنا وجمتمعاتنا ومنها يؤثر سلبا
يف نفسية اوالدنا وتعترب خمدرا للضمري مما يعطي
عذرا لالجتاه حنو تهريب املخدرات واستعماهلا
واالدمان عليها واالجتار بها .من هذه االقوال:
اجتماعية :معك قرش بتسوى قرشوصلي برتكبك ال ّ
ّ
قللي
 دينية :صومّ
 سياسية:كلهم متل بعضهم -يال حط راسكبني الروس وقول يا قطاع الروس
 اخالقية :االله حب اجلمال ...شو عليه شبواستحلى
 نفسية :حمشش..حمششّ -....نفخ عليها
ر...دور...
رها...دو
....دو
تنجلي -بدنا ننسى
ّ
ّ
ّ
ويغيب عنهم ان اهلل سبحانه وتعاىل قال:
 ما ينفع االنسان لو ربح العامل ّكله وخسر
نفسه
ربني اهلل واملال
 ال يقدر االنسان ان يعبد ّ اعطوا ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر ال حيسن ان نرتك آدم وحده فخلقنا له حواءواحدة وليسس اكثر وانا اعلم حباجة خليقيت.
 ملعون كل من هو متكل على حلم ودماخوتي احبائي ابناء وطين يف لبنان احلبيب ولبنان
االنتشار
تعالوا نؤمن باهلل ونزيد معرفتنا ونراقب انفسنا
واوالدنا لكي نبقى اخلمري الصاحل يف عجني
العامل وضمري اهلل يف وعي البشرية.

هبة فرنسيس
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برقية تهنئة للسفري متام سليمان
من
سعيد
صيداي
ابو عمار
سعادة سفري اجلمهورية العريبة السورية احملرتم
بكل فخر واعتزاز نكتب عنكم ولكم..فأنتم كما هو معروف
سفري العرب كل العرب يف هذه البالد املضيافة اسرتاليا.
حنن فخورون بكل اجنازاتكم التارخيية هنا .خاصة الوسائل
اهلادفة اليت تستعملها بتسليط االضواء على جرائم
الصهيونية .هذه احلركة اهلدامة اليت تعترب وباء وطاعونا
سيقضي اوال واخريا على اليهود دينا ودولة مع االسف.
حنن لسنا ضد الدين اليهودي لكن الصهيونية ستقضي
ير ،الن احلقد يأكل صاحبه اوال .يبقى ان
عليه ومن يعش َ
ارفع لكم تهانينا مبناسبة عيد اجلالء...هذه الذكرى املقدسة
يف تاريخ سورية ولبنان وفلسطني والعراق وكل الوطن
العربي الكبري من حميطه اىل خليجه...
يا سعادة السفري ،ان حتتفل بذكرى اجلالء يف برملان
العاصمة االسرتالية كانبريا هذا نصر حبد ذاته لسوريا
العروبة واحلضارة والتاريخ..وان تسلط بكلمتك حقائق
وثوابت عن االرهاب االسرائيلي حبق شعبنا هذا نصر اخر
حتققه يف دروب نضالك الدبلوماسي الذكي جدا ...انت
مقاوم بالفكر والكلمة والوعي احلضاري ...حفظك اهلل لالمة
والوطن وكل عام وسورية شعبا وقيادة بألف خري.

عروسة اجلنوب ....سناء حميدلي

اقام له مأدبة عامرة يف منزله

مجال زريقة يكرم السفري متام سليمان

*السفري سليمان يتوسط السادة مجال زريقة وعمر زريقة وحافظ قاسم
وحسني علوش وحضور*..

*السفري سليمان يتوسط السادة حافظ قاسم وعمر زريقة ومجال زريقة
وحسني علوش*

*صورة تذكارية داخل منزل مجال زريقة*

*على الباربكيو*

اومل رئيس مجعية املنية للثقافة رجل االعمال السيد مجال
عبد الفتاح زريقة على شرف سعادة سفري اجلمهورية
العربية السورية يف كانبريا االستاذ متام سليمان يف منزله
العامر يف غرانفل حيث حضر املأدبة كل من نائب اجمللس
االسالمي الفيدرالي االسرتالي السيد حافظ قاسم ورئيس
رابطة ال زريقة السيد عمر عبد الرمحن زريقة والسيد
حسني علوش وعقيلته ديانا علوش وكل من حافظ زريقة
وامحد احللو ورضوان احللو وعدنان احللو والسادة وليد
وخالد زريقة وحممد زريقة وولده امحد وعدد من ال زريقة
واالصدقاء.
وقد رحب صاحب املناسبة السيد مجال زريقة بسعادة
السفري سليمان واحلضور شاكرا اياه على تلببية الزيارة.
وتناوت االحاديث الوضع العام يف لبنان وسوريا واملنطقة
والعالقات اجليدة بني بريوت ودمشق وكذلك وضع اجلالية
يف اسرتاليا.

عيد رعيَة الق ّديس يوحنّا احلبيب يف غرين
أيكر وعيد األمَّهات

امثال سناء من يصنع البطولة يف تاريخ لبنان...ليس حبا
باملوت،وال اميانا بالعنف االعمى ،بل تشبثا باحلرية وحق
شعبنا بالسالم والطمأنينة...
نعم هنيئا لسناء امسها الذي سيظل حمفورا باحرف من نور
على صخور الوطن وذاكرة ابنائه وبناته...

سناء مظلوم

زوجة جناد تهاجم «خالعــة» الغـرب

اتهمت زوجة الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد ،الغرب باستخدام
األمم املتحدة ،لتشجيع العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج
و«اخلالعة» يف العامل اإلسالمي.
وقالت أعظم السادات فرحي يف ندوة للمسلمات العاملات ،إن
«البلدان الغربية ،عرب تقــديم برامــج (األمم املتحدة) غيــر املالئمة
تشجع
(املتعلقة باملرأة والعائلة) باعتبارها تقدما ضد التمييز،
ّ
العالقات اجلنسية غري الشرعية ...يف البلدان اإلسالمية».
وتابعت أن «العائلة اليت هي أساس كل جمتمع ،انهارت يف
الغرب ،الذي حياول الرتويج لألمر ذاته يف البلدان اإلسالمية عرب
ً
داعية إىل مواجهة ذلك عرب
براجمه اليت تشجع على التهتك»،
تشجيع «ثقافة العائلة».

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

وقد ضمت املأدبة اشهى اصناف الطعام اليت اشرفت على
حتضريها السيدة حليمة زريقة والعائلة.
وقد غادر السفري سليمان منزل السيد مجال زريقة شاكرا
اياه وعقيلته على حسن الضيافة والتكريم.

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

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

قداس وجناز االربعني

يقام قداس وجناز
االربعني للفقيد املرحوم

جرجس فارس نصر حرب

من تنورين وذلك يوم
2010/5/9
يف
االحد
الساعة الـ  5,00مساء
يف كنيسة سيدة لبنان
املارونية يف هارس بارك.
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
"اهلريالد" اليت تربطها صداقة باوالد الفقيد
تطلب من اهلل عز وجل ان يسكنه فسيح جنانه
ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.
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44th World Communications Day

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

His Excellency Bishop Ad ABIKARAM

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261- 96823269

Maronite Bishop of Australia

العروسان علي عمر ونادين دكرمنجي يف القفص الذهيب

Extends a warm invitation to you
To commemorate the

44th World Day of Communications
on

Sunday 16 May 2010
At 10:00 am
To celebrate
*العروسان علي عمر ونادين دكرمنجي*

بفرحة كربى وعلى وقع الطبول وغناء املطرب حبيب واهازيج االهل
وزغاريد املدعوين دخل العروسان علي حسن عمر ونادين مجال
دكرمنجي القفص الذهيب يف حفلة ساهرة كربى يف صالة باراديزو
اجلميلة لصاحبها السيد غامن نعمو واوالده واالدارة الساهرة على
راحة الزبائن باخلدمة السريعة املمتازة واللقمة الشهية.
والصالة اجلميلة اليت مجعت اهل العروسني ال عمر وال دكرمنجي
وعددا من املدعوين استقبلهم ملك الددجي اوسامة حداد باحلى
الكالم واالنغام والفرحة عمت مجيع احلضور وخاصة فرحة االهل
فكانت الكلمة احللوة واالبتسامة اللطيفة من والد العريس رجل
االعمال احلاج حسن عمر صاحب افران بانكستاون الذي رحب
باجلميع وعرب عن سروره وابتهاج عائلته وعائلة دكرمنجي بهذه
الفرحة واثنى على الرتحيب والد العروس السيد مجال دكرمنجي
الذي رحب باحلضور فردا فردا وخص بالرتحيب القادمني من لبنان
خصوصا حلضور هذه الفرحة ومتنى دوام االفراح للجميع.
ووسط البهجة والسعادة واشعاع فالش اراكس قطع العروسان
علي ونادين قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية

*العروسان علي عمر ونادين مع االهل*

Solemn Mass

St Maroun’s Cathedral
627 Elizabeth Street, Redfern
Followed by

Press Conference
To Launch Pope Benedict XVI’s Message
To Members of the Media
”“New media at the service of the Word
*ملك الددجي اسامة حداد*

يف ارجاء الصالة ابتهاجا وفرحا ثم تقبال التهاني من اجلميع متمنني
للعروسني عمر ونادين زواجا مباركا والف مربوك

غينا مكاري بعيد ميالدها يف مطعم جان شاهني

العروسان بالل خضر وسارة سكري

مبناسبة عيد ميالدها دعت غينا مكاري االهل واالصدقاء الذين
حلقوا حوهلا ورقصوا معها بفرح وبهجة اىل مطعم جان شاهني
املشهور يف بانكستاون الذي يتحلى باجلو العائلي والربنامج الفين
اجلميل مع الفنان جورج خوري واملناسبات العديدة .ووسط اهلتاف
والتصفيق واغنية اهلابي بارث داي اطفأت غينا مشوعها وقطعت
قالب احللوى وتقبلت التهاني واهلدايا من اجلميع متمنني هلا سنني
عديدة.

الشاب املهذب بالل خضر تأبط بشوق يد عروسه احللوة االنسة
املهذبة سارة سكري كرمية رجل اللياقة والكرامة السيد نهاد
سكري ودخل العروسان معا على قرع الطبول قفص االحالم وامل
االيام حيث حققا مؤخرا حلمهما يف نسج خيط احملبة لبناء العش
الزوجي وسط تهاليل واهازيج االهل وزغاريد احلضور حيث اقيمت
على شرفهما حفل ساهرة كربى يف صالة باراديزو الفخمة اليت
مجعت اهل العروسني ال خضر وال سكري واالدارة الساهرة على
راحة الزبائن باخلدمة السريعة املمتازة واللقمة الشهية باشراف
مدرائها السادة دايفد وعداي وستيفن نعمو اخوان وعلى انغام
املطرب حممد امساعيل واملطرب خالد االمري الفرحة عمت قلوب
مجيع احلضور وخاصة والد العروس احلاج نهاد سكري الذي كان
لولب الفرحة يستقبل املدعوين باالبتسامة اللطيفة والوجه البشوش
وجيول يف صالة مرحبا باجلميع.
ووسط البهجة والسعادة وزغاريد االهل واحلضور واضواء فيديو
غولدن واشعاع فالش اراكس قطع العروسان بالل وسارة قالب
لفرحة ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية يف ارجاء الصالة
ابتهاجا وفرحا ورقصة احلب والوفاء ثم تقبال التهاني من اجلميع
والف مربوك.

at

Maronite Heritage Centre
Opposite to Cathedral

Then afterwards

Cocktail

Hosted by
The Maronite Heritage Centre Committee
For catering purposes RSVP
to Maronite Chancery
1

مجعية مرياطة اخلريية
باسم اهلل الرمحن الرحيم
تتقدم مجعية مرياطة اخلريية برئيسها
واعضاء هيئتها االدارية بالتهنئة لسماحة
الشيخ مالك زيدان مبناسبة تعيينه ممث ًال
لدار الفتوى يف اسرتاليا ،داعني املوىل
العلي القدير أن يوفق مساحته ملا فيه
خدمة الوطن واملواطن ،متمنني لسماحته
املزيد من التوفيق والنجاح يف اجنازاتكم
االنسانية والعلمية.
اجلنة االعالمية
خلدون عجاج

السيارات الصديقة للبيئة..

مل تعد السيارة «آخر موديل» ،حكمًا ،األسرع ،أو األكرب ،أو
األصغر ،أو األقل استهالكًا للوقود .فاألحدث هي سيارات «بلو
درايف» ،و«إيكو فليكس» ،و«بلو تيك» و«ايكونتيك»،
و«غرين الين» .الصفة اليت جتمعها هي «مناصرتها للبيئة».
فهل هي فع ًال «صديقة للبيئة» أم أن العبارة جمرد «شعار
تروجيي»؟
إن السيارات املزودة بكل التقنيات «الصديقة للبيئة» مثل
تقنية «احلركة ـ الثبات» ،أو «احملرك األصغر حجما» ،أو
«احملرك اهلجني» أو «اهليكل خفيف الوزن» ،كلها صفقات
تعد مرحبة بالنسبة ملصانع السيارات ،اليت تطرح سلعها بسعر أغلى
من السيارات التقليدية.
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تسلية

وقوة وتعرب
احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تتصرف باستقالل
ّ
عن رأيك بصراحة مطلقة وبال خوف من احكام مسبقة رمبا أطلقها
اآلخر عليك ،ولكنك ،يف الوقت نفسه تريد من الشريك ان يدللك
وحيميك.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار):طيبة قلبك جتعلك تعيش مغامرات
وقصصًا ال ختطر يف بال احد ،فال يصدق االصدقاء كما تقدر على
خوض مغامرات جمنونة ال تليق بنعومتك وطيبتك وسذاجتك.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تتحكم يف غريتك وال تقدر ان
تسيطر على تصرفاتك املؤذية اليت تنبع منك عندما تشعر بالغرية
من احدهم ،او على الشريك .يصفك بعضهم بالصبياني.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):ال يعرف شريكك كم حترتمه
وتقدر تضحياته النك ال تعبرّ له عن احاسيسك ،ولكنك تتحدث عن
ّ
ميزاته امام االصدقاء وافراد العائلة .تتصرف حبذر امامه .االسد

( 21متوز 21 -آب):حترتم من تعتربه اقوى منك وال ختشى مصادقة
االقوياء بل ترى انك تربح كثريًا عندما تصبح صديقًا معهم .وحتمي
من هم اكثر منك ضعفًا وتقدم اليهم خدمات ونصائح.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1على اآلخر ان يربهن حبه لك باستمرار
وان يعاملك باحرتام مطلق النك تتأثر بسرعة وتقدر على هجره اذا
مل يتصرف معك بلياقة .تقدر على اخليانة اذا شعرت بالمباالته.

العذراء ( 22آب  22أيلول):تهرب من االحاسيس وال تتحمل من
عمن يتخطى خيباته بسرعة
يظهرها ويعرب عنها بال تردد ،وتبحث ّ
ومن يعيش باستقالل ويف الوقت عينه حيتاج اليك.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2شخصيتك قوية وانت عنيد وال تعرتف
خبطأ ،بل تدافع عن نفسك يف كل االوقات وال تتحمل مسؤولية
افعالك االنانية .تضع نفسك يف املرتبة االوىل وقبل الشريك.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1حساسيتك املفرطة جتعلك تتصرف
بعدوانية احيانًا فتفقد صربك بسرعة وتضطرب ألتفه االسباب
وتتوقع ان يعاملك الشريك بهدوء ونعومة يف كل االوقات.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تتصرف باستقالل مطلق يف كل
االوقات وال تطلب الكثري من االهتمام من الشريك ولكنك ال تتحمل
القمع وقلة االحرتام .تضحي كثريًا يف العالقة ولكنك حتصل على
مبتغاك.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال تظهر احاسيسك املرهفة امام الشريك
وجتعله يظن انك ال تعيش من اجله بل تعيش من اجل تنفيذ رغباتك
الداخلية ،فيشعر بالغرية عليك وانه ال يسيطر عليك.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):انت اقوى مما تظهر وال شيء خييفك
اكثر من االعرتاف بقوتك امام الشريك ،اذ تريده ان حيميك .ولكنك
يف الواقع تسيطر على العالقة.
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Beirut, Doha highlight contacts to counter Israeli threats

The
Lebanese
premier
and
his
Qatari
counterpart
highlighted Wednesday
international contacts
to counter Israeli threats
against Lebanon as the
United States and Israel
reiterated accusations
against Syria and Iran
of supplying Hizbullah
with
increasingly
sophisticated missiles.
“Israeli threats are
not strange and it is
very important that
Israel understands that
military adventures did
not succeed in the past
and I hope they learned
from prior adventures
against Gaza and
Lebanon,”
Qatari
Premier Sheikh Hamad
bin Jassem bin Jabr
al-Thani said in a joint
news conference with
Premier Saad Hariri.

Sheikh Hamad bin
Jassem arrived in Beirut
Wednesday at the head
of a delegation. He was
welcomed by Hariri
and members of his
Cabinet.
“Israeli accusations
concerning
Scud
missiles are unfounded
because they lack any
basis and Israel should
know that we are aware
of its lies in Lebanon
and
elsewhere;
threats against Syria
and Lebanon are
unacceptable for Arabs
and we will do our best
to prevent any foolish
Israeli acts,” he added.
“States are assuring
us and I assure the
Lebanese that no matter
how far Israeli threats
go we are making
contacts and nothing
will happen since it is an
Israeli attempt to [divert
attention],” Hariri said
in reference to stalled
peace
negotiations
between Israel and the
Palestinians.
In remarks to be
published by the Qatari
daily Al-Watan, Hariri
said earlier Wednesday
that he rejected direct
peace negotiations with
Israel while expressing

the Lebanese state
authority over war and
peace decisions.
“We tackled the recent
Israeli threats and …

in order to face such
threats the Lebanese
should be united and
the best way to achieve
unity is to grant the state

and the government
power over strategic
and national defense
decisions,”
Geagea
said.

Contacts and alliances
have yet to be finalized
only a few days before
the 2010 municipal
elections kick off this
weekend. The first round
of elections will be held
on May 2 in the Mount
Lebanon governorate.
On Wednesday, Free
patriotic Movement (FPM)
leader MP Michel Aoun
said in Mount Lebanon
his group was engaging
in electoral battles in the
Baabda district towns of
Hadath and Hazmieh and
the Kesrouan coastal
town of Jounieh.
Meanwhile, the coastal
city of Jbeil seems
to be heading toward
an electoral battle
while the situation in
the northern cities of
Tripoli and Zghorta
remained ambiguous on
Wednesday.
Members of 56 municipal
councils, representing
18 percent out of 311
municipal councils and
embracing 579 members
won
uncontested
in Mount Lebanon,
the Interior Ministry
announced
Tuesday
night.
The Interior Ministry’s
announcement followed
the deadline to withdraw
candidacies in the Mount
Lebanon district Monday
midnight.
“The percentage of
candidates that won
uncontested
was
acceptable, confirming
that competition rather
than consensus was the
rule,” Interior Minister
Ziad Baroud told the AnNahar daily.
Meanwhile,
the
deadline for submitting
candidacies to the Beirut
and Bekaa governorates
ends
Wednesday
midnight as both the
cities of Beirut and Zahle
are headed toward a
heated electoral battle

on May 9.
After Popular Bloc
leader Elie Skaff’s
announcement of his
electoral list after
negotiations with the FPM
hit a dead end Tuesday,
Zahle MP Antoine Abu
Khater expressed March
14 parties’ support for
current mayor Assad
Zgheib’s list.
“March 14 parties don’t
have a list on their own
but decided to support
the list that meets the
developmental ambitions
of the city’s residents,”
Abu Khater, who heads
the March 14 “Zahle in
the Heart” parliamentary
bloc, said.
Skaff’s failure to form
an electoral alliance
with Zahle MP Nicholas
Fattoush followed a
breakup with the FPM, his
former ally in the 2009
parliamentary polls, were
in favor of the March 14backed electoral list,
particularly if the FPM
decides to run his own
candidates for the polls.
Former Zahle MP and
FPM official Salim Aoun
said Wednesday that
FPM head Michel Aoun
would have the final say
on the party’s decision to
engage in an electoral
battle.
A statement released
by the Popular Bloc on
Tuesday attributed the
failure of negotiations
with Fattoush and the
FPM to “unachievable
conditions that didn’t take
into account the peculiar
situation in Zahle and the
consequences of the last
parliamentary elections.”
Fattoush, a former
member of the March
14-backed bloc Zahle
in the Heart that swept
all seven parliamentary
seats in the June
2009 polls, expressed
openness to an alliance
with his Greek Catholic

political rival Skaff after
controversies led to
his withdrawal from the
March 14 bloc.
The FPM also failed to
reach an agreement
with March 14 parties in
Beirut after negotiations
between Premier Saad
Hariri
and
Energy
Minister Jibran Bassil hit
snags Tuesday night.
The opposition delegation
tasked with negotiating
an agreement with March
14 parties in Beirut
district on Wednesday
demanded 40 percent of
the capital’s municipal
council seats.
“We are negotiating
to
guarantee
the
participation of all
factions
in
Beirut
municipal council and
based on proportional
representation we should
be granted 40 percent of
the seats,” Reform and
development Movement
leader Khaled Daou
said.
“We trust Aoun to lead the
negotiations,” he added
following a meeting with
Aoun.
According to media
reports,
two
main
conditions obstructed
an agreement between
the FPM and the Future
Movement. The first
one was Hizbullah’s
request that a municipal
member from the Sunni
opposition be nominated,
which was not consistent
with the results of 2009
Parliamentary elections.
The other obstacle was
Aoun’s insistence on
negotiating personally
with Hariri over the
Christian
seats
in
Beirut, although Hariri
has decided not to
get involved in such a
mission, leaving the task
to his March 14 Christian
allies
represented
by Beirut MP Michel
Pharaon.

Efforts to finalize alliances continue as polls loom

his commitment to the
Arab peace initiative
launched in Beirut in
2001.
“We are under UN
Resolution 1701. We
are in a state of halt
of aggression with
Israel rather than a
cease fire. The first
step would be to move
to a cease fire and for
Israel to withdraw from
the occupied village of
Ghajar,” Hariri said.
Commenting on the trial
verdict by an Egyptian
court against Hizbullah
members, Hariri said
“the Egyptian judiciary
is the Egyptian judiciary
and we do not interfere
in it.”
A Cairo court on
Wednesday handed
down jail terms of
up to 15 years to
26 defendants it
convicted of working
for Hizbullah, in a trial
which reflected Egypt’s
tense ties with the
Lebanese resistance
group.
“We want our ties
with Egypt to stay the
same and we will try
to solve the problem of
Hizbullah’s cell calmly
without
influencing
bilateral ties,” Hariri
said.
Along with discussions
on the latest regional
developments,
Hariri and the Qatari
premier tackled the
promotion of QatariLebanese
bilateral
ties, discussions that
were
accompanied
with the ratification
of 13 cooperation
agreements.
“The ratification of the
agreements is a step

to boost cooperation
between the Lebanese
and Qatari private
sectors and I believe
it will open the door
for cooperation on all
levels,” Hariri said.
Sheikh
Hamad
stressed that stability
in Lebanon constituted
an
appropriate
environment for Qatari
investments.
The ratification of the
agreements followed
a meeting of the Higher
Qatari-Lebanese
committee at the
Grand Serail which
joined a delegation
of Qatari ministers
and their Lebanese
counterparts.
On the economic
level, an agreement to
encourage and protect
mutual investments was
signed by Lebanese
Economy
Minister
Mohammad
Safadi
and Qatari Minister of
State for International
Cooperation
Mohammad Atieh.
Also Wednesday, the
Lebanese American
University granted the
Qatari premier with
an honorary doctorate
during a reception held
at the BIEL complex in
Downtown Beirut.
The pacts also included
cooperation on security,
judicial, educational,
industrial, commercial,
financial and touristic
levels.
Earlier Wednesday,
the Qatari premier held
talks with Lebanese
Forces leader Samir
Geagea who stressed
during the meeting held
at Phoenicia Hotel in
Beirut the need to grant
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Scud fiasco opens door for Israeli aggression

While the Scud crisis
inflaming
tensions
between Lebanon and
Israel is entangled with
other regional issues, it
clearly opens a path to
war here should conditions
deteriorate in the USIran nuclear standoff and
Palestinian-Israeli peace
process, a number of
analysts told The Daily
Star Wednesday.
While
it
remains
uncertain whether Syria
has provided Hizbullah
with Scud missiles, as
Israeli President Shimon
Peres said two weeks
ago, the Israeli charge
unquestionably provides
a major justification for
the Israeli state to attack
Hizbullah in the future,
said Hilal Khashan, who
teaches political studies at
the American University of
Beirut (AUB).
“With or without the Scuds,
there is a crisis now … of
broad proportions,” he
said. “We have a casus
belli. There is a cause for

war.”
Because Israel has not
supplied any proof of
the missile transfer,
interpretations vary on the
veracity of the accusation
and consequently on the
source of the confrontation.
US Defense Secretary
Robert Gates, speaking on
Tuesday in the presence
of Israeli Defense Minister
Ehud Barak, did not use
the word Scud but rather
discussed
Hizbullah’s
entire arsenal; Gates’
remarks have become
fodder for various readings
of the situation.
From one perspective,
Israel is merely fishing for
pretexts which would allow
it to invade Lebanon and
hammer Hizbullah, said
Habib Malik, who teaches
history at the Lebanese
American University and
is the son of Charles Malik,
one of the founders of
modern Lebanon and coauthor of the United Nations
Universal Declaration of
Human Rights.

“It’s still a red herring,” Malik
said, adding that Syria still
had rearmed Hizbullah
since the 2006 summer
war with Israel, regardless
of the existence of Scuds.
“Absent evidence, it doesn’t
really carry substance,” he
added.
In another view, if Syria has
indeed smuggled Scuds
to Hizbullah, it appears
Damascus decided to
raise the pressure in
the region to draw US
attention to the necessity
of including Syria in the
possible resumption of
Palestinian-Israeli peace
talks, Khashan said.
But the ploy boomeranged
when the US upped the
stakes by calling into
question all of Hizbullah’s
rocket stockpile, said the
AUB lecturer.
“The Syrians want to
create a controlled crisis
because the US has not
been forthcoming on peace
between Syria and Israel,”
Khashan said. “Their plans
have backfired. The issue
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now has gone out of control.
The US has now brought up
the entire Hizbullah missile
arsenal.” Worsening the
blowback, Syria might
well find itself imperiled
should a conflict erupt – if
Hizbullah fires a Scud on
Israel, blame would fall on
Damascus, so Israel would
be able to target Syria as
well, Khashan added.
Whatever the truth about
the Scuds, Israel has been
building the case for another
assault on Hizbullah and
Lebanon since shortly
after UN Security Council
Resolution 1701 ended
the 34-day war in 2006,
said Paul Salem, head of
the Carnegie Middle East
Center. Israel then widened
its argument for another
war based on the “new
alignment” in Lebanon
after May 2008, when the
Doha accord ended days
of civil strife by creating
a government including
Hizbullah representatives,
Salem
added.
With
Hizbullah part of the state
structure, Israel would be
free to destroy any part of
the Lebanese state in any
future combat, Salem said.
Israel will not begin any
armed strike on Lebanon
in the short term, however,
because of the region’s
more
pressing
and
significant problems, the
analysts said. For example,
the US is hammering out
details with Russia and
China on a new round of
UN sanctions against Iran
over the Islamic Republic’s
disputed nuclear program,
and Israel will have to wait
out US diplomatic efforts
to defuse the Iranian crisis
before commencing a new
war in the Middle East,
Salem said.
“The main issue remains
Iran,” he said. “I don’t think
there will be a war in the
next six months.” The Scud
crisis “is saber-rattling,
but it increases the risk of
war, certainly,” he added.
“Tensions are higher,
certainly. Israel has more
justification,” he added.
Israel also must delay any
plans to attack Hizbullah in
order to give a chance for
the new American push for

Palestinian-Israeli peace
negotiations,
Khashan
said.
But if those peace talks
collapse, Israel will move
to eliminate the Scuds from
near its northern border,
Khashan said. He said he
disagreed with the notion
that a deterrent equation
existed between Israel
and Hizbullah; Israel was
avoiding war with Hizbullah
because the Israeli state
was happy with the status
quo, he added. “Israel does
not want a confrontation
with Lebanon,” Khashan
said. “Israel has achieved
its objectives: They have
the water, they have the
security and they have a
demilitarized border.”
The introduction of Scud
missiles would change that
equation, however, and
Israel is not reluctant to
attack Hizbullah, Khashan
added. In the first 72 hours
of the 2006 war, Israel
destroyed more than 90
percent of Hizbullah’s longrange rockets before they
were launched, he said.
“Israel can put [Scuds] out
of commission in no time,”
Khashan said.
“The Scuds changed the
rules of engagement
between Hizbullah and
Israel,” Khashan added.
“The crisis has put Israel
and Lebanon on an
eventual collision track.
Peace talks will eventually
fail. Israel can and, I think,
eventually will destroy
those Scud missiles. There
is no doubt in my mind that
the Israelis will eventually
dismantle them.
“This is very serious. I’m
not saying that war will
break out tomorrow, but
the cause for war is there
now.”
The rift over the Scuds
is also serving other
regional actors in their
strategies, the analysts
said. For instance, the US
has taken the opportunity
to reiterate that it remains
committed for now to the
path of engagement with
Syria, Malik said. The US
still believed it could “flip”
Syria to a degree out of its
strategic alliance with Iran,
he added. US Secretary of

State Hillary Clinton last
week said that reaching
out to Syria was still the
right tactic for the US.
“And, as usual, Lebanon’s
caught in the middle of all
this,” Malik said.
The US is also using the
contretemps to try to
smooth over its spat with
Israel, Salem said. The US
and Israel clashed over the
Israeli state’s public refusal
to halt illegal settlement
building in areas which
would become part of a
future Palestinian state,
but the Scud issue has
offered up a topic on which
the US and Israel can share
the same viewpoint, Salem
added.
Syria, meanwhile, has
demonstrated
during
the row that it welcomes
friction between Lebanon
and Israel as a way to show
that “Damascus matters,”
Salem said. “Syria backs
Hizbullah as an irritant”
to push Israel to negotiate
over the return of the Golan
Heights, Salem added. “The
Syrians are happy to rock
the boat. Having peace and
quiet is not great.”
Khashan said the scud
accusation reminded him
of the situation here in
1981, when Syria installed
SAM-6
anti-aircraft
missiles in the Bekaa.
After a year of fruitless
diplomacy, Israel invaded
Lebanon, destroyed the
missiles and occupied
south Lebanon for the next
18 years, he added.
Retired General Elias
Hanna, who teaches
political science at various
universities and fought
with the Lebanese Armed
Forces in the 197590- Civil
War, said that the parallel
did not hold because of the
differences between the
Palestinian threat then and
the presence of Hizbullah
today.
In any case, the Scud crisis
reaffirms that Lebanon sits
firmly in the Iran and Syrialed camp opposing Israel
and so would absorb the
consequences should that
enmity explode into war,
Hanna added.
“It means that Lebanon is
really f****d,” he said.
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