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العصا  سياسة  اتباع  اىل  املتحدة  الواليات  عادت 
»غابت  بعدما  سوريا  مع  تعاملها  يف  واجلزرة 
وخاصة  سنوات  لعدة  التعامل  هذا  عن  اجلزرة« 
خالل رئاسة الرئيس جورج بوش، مفسحة اجملال 

لـ سياسة»العصا« يف أغلب االحيان.
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فشل سياسة العصا واجلزرة »االسراكية«
 مع الدول والشعوب الشرق -أوسطية

سليمان يدعو اإلعالميني يف ذكرى »شهداء الصحافة« اىل املساعدة يف »كشف معامل اخلطأ«

عون رفض »قانون االنتخاب العثماني« ولبنان يشكو إسرائيل اىل جملس األمن

)التتمة ص 21(

األمريكي  املبعوث  اكمل 
لقاءاته  ميتشل  جورج 
االسرائيلية امس، اجلمعة، 
الرئيس  مع  باالجتماع 
زعيمة  ثم  برييز  مشعون 
ليفين،  تسييب  املعارضة 

اىل  مساء  ينتقل  أن  قبل 
رام اهلل لالجتماع مع الرئيس 
عباس  حممود  الفلسطيين 
مشاوراته  بذلك  ليختم 
للمفاوضات  التمهيدية 

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

Ÿ»ÿ€a@…fl@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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اليمني االسرائيلي املتطرف حيّضر للتشويش على املفاوضات 

ميتشل اختتم لقاءاته االسرائيلية قبل 
االنتقال اىل رام اهلل لالجتماع بعباس

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

ثالثة فروع بإدارة 
عائلية واحدة 

)التفاصيل ص 15(

خضار وفواكه 
طازجة يومياً من املاركت

معلبات - عصري - مساحيق 
غسيل - اراكيل -هدايا 

وغريها الكثري...

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة

 ومستعملة
 بأسعار ال تنافس 
بإدارة أمحد املكاري)التفاصيل ص 17(

السورى  الرئيس  يقوم 
السبت  اليوم  األسد  بشار 
لرتكيا  رمسية  بزيارة 
تستمر يومني يلتقي خالهلا 
نظريه الرتكي عبد اهلل غول 
وعددا من كبار املسؤولني 

األتراك .
وذكرت مصادر ديبلوماسية 

خالل  سيبحث  األسد  أن 
مع  استانبول  إىل  زيارته 
الثنائية  العالقات  غول 
وسبل  البلدين  بني 
تطويرها باإلضافة إىل آخر 
املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية .
)التتمة ص 21(

األسد يزور تركيا اليوم

السياسي  احلراك  زال  ما 
االنتخابات  حول  متمحورًا 
قبل  واالختيارية  البلدية 
الثانية  مرحلتها  من  يوم 
حيث  والبقاع  بريوت  يف 
عون  العماد  رفض 
الشمولي  النظام  »فرض 
على  تتّم ممارسته  الذي 
الشعب  من  كبري  قسٍم 
قانون  بواسطة  اللبناني 
رمبا  أو  عثماني  انتخاب 
العثمانيني« يف  من قبل 

انتخابات بريوت.
 ومل حيجب »اهلم البلدي« 
لألجواء  البعض  متابعة 

جملس  جلسة  سادت  اليت 
أمس  من  أول  الوزراء 
االول يف ضوء ما شهدته 
يف  حامية  نقاشات  من 
رئيس  استقالة  شأن 
لالتصاالت  املنظمة  اهليئة 
ذلك  وغري  شحادة  كمال 

من قضايا.
بعيدًا عن ذلك، حيا رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
سليمان »الصحافة اللبنانية 
شهدائها  ذكرى  يف 
حياتهم  دفعوا  الذين 
اجلريئة  ملواقفهم  مثنًا 
ان  متمنيًا  والوطنية«، 

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

بايدن يهدد إيران بـ«عواقب« 
اذا مل تلب طلبات األسرة الدولية

الضغوط  وترية  ازدادت 
ضد  الدولية  والتحذيرات 
مع  االول،  امس  ايران 

الرئيس  نائب  تهديد 
بايدن  جوزف  االمريكي 

)التتمة ص 21(

واإلعالميون  اإلعالم  يبقى 
يف  »مدرسة  اللبنانيون 
الرسالة  املهنة  هذه 
وأخالقياتها، وان يساهموا 
املهنة،  هذه  إعزاز  يف 
وحتصينها ووضع الضوابط 
الذاتية  األخالقية والوطنية 
مصانة  احلرية  تبقى  كي 
يف  معززة  والدميوقراطية 

وطننا«.
سليمان  الرئيس  ودعا 
»اىل  اللبنانية  الصحافة 
الساهرة  العني  تكون  أن 
مبوضوعية  والناقدة 
يف  املسؤولني  ملساعدة 

أو  اخلطأ،  معامل  كشف 
الثغرات كي تتم معاجلتها، 
الذي  الوطين  الدور  وهو 
يقوم به اإلعالم اللبناني«.

شكوى
لبنان  تقدم  هذا،  واىل 
اىل  إسرائيل  بشكوى ضد 
»إثر  الدولي  األمن  جملس 
العدو  من  قوات  قيام 
املتمركزة  اإلسرائيلي 
احملتلة  شبعا  مزارع  يف 
األراضي  اىل  بالدخول 
اللبنانية يف انتهاك صارخ 
وحرمة  لبنان  لسيادة 
 1701 وللقرار  أراضيه 

احتجاز  على  أقدمت  حيث 
املاعز  من  رأسًا   185 حنو 
خراج  الشحل  منطقة  يف 
اىل  وساقتها  شبعا،  بلدة 

داخل األراضي احملتلة«.
عون

إجراء  من  يومني  وقبل 
بريوت  يف  االنتخابات 
العماد  استقبل  والبقاع، 
منزله  يف  عون  ميشال 
املرشحني  الّرابية  يف 
املنسحبني من االنتخابات 
البلدية يف بريوت. وبعد 
املرشحون  اعترب  اللقاء 
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)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

وكانت الواليات املتحدة قد سحبت سفريتها مارغريت سكوبي 
من سوريا عام 2005 احتجاجا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

األسبق رفيق احلريري.
بقيت  »اخلروقات«  بعض  وباستثناء  احلني،  ذلك  ومنذ 
متوترة  واحيانا  مقطوعة  شبه  ودمشق  واشنطن  بني  العالقات 
وذلك تبعا للظروف اليت مرت بها املنطقة واملطالب االمريكية 

من سوريا.
رفيق  الوزراء  رئيس  اغتيال  املتحدة  الواليات  واستغلت 
احلريري لتصدر حكمها يف هذا االغتيال قبل احملكمة الدولية، 
والرتغيب،  الرتهيب  لعبة  املسألة  واشنطن يف هذه  لعبت  اذ 
القوات  العمليات »االرهابية« تشتد ضد  فمثال عندما كانت 
االمريكية يف العراق كانت واشنطن تتهم دمشق بتسهيل تسلل 
القوات  العراق لضرب  »االرهابيني« عرب حدودها اىل داخل 
وبـ  احلريري  باغتيال  بالتورط  بالتورط  وتهددها   االمريكية  

»جر« املتنفذين السوريني »املتورطني« اىل احملاكمة.
كما اتبعت الواليات املتحدة مع سوريا سياسة »العصا« على 
خلفية العالقات املمتازة والتعاون املميز بني دمشق وطهران، 
اذ كانت واشنطن تعمل لـ »االستفراد« بطهران وعزهلا دوليا 
ألغراض سلمية،  النووية  الطاقة  المتالك  االخرية  بسبب سعي 
والسياسة االمريكية هذه جتاه طهران مل تتغري منذ سنوات وان 
كانت متر اليوم ببعض الليونة مقارنة مبا كانت عليه يف عهد 
الرئيس بوش. وكان من الطبيعي ان تستعمل الواليات املتحدة 
بوجه  تهزها  مبثابة »عصا«  احلريري  الرئيس  اغتيال  قضية 

سوريا ما مل تتجاوب مع مطالبها او تستجيب هلا. 
وسياسة »العصا واجلزرة« كانت وما زالت تتبعها واشنطن 
مع دمشق لدفعها على السري باملفاوضات مع اسرائيل كما حدث 
يف االشهر االوىل من العام 2005 قبل ان تدخل املفاوضات 
نفق اجملهول اثر استقالة كبري املفاوضني االسرائيليني يورام 
طوربوفيتش من منصبه يف احلكومة االسرائيلية بعد اربع جوالت 
بوساطة  واسرائيل  سوريا  بني  املباشرة  غري  املفاوضات  من 
وصفها  قد  كان  اليت  اخلامسة  اجلولة  لدخول  وتتهيأ  تركية 
التطورات  لكن  حامسة  بانها  االسد  بشار  السوري  الرئيس 
طريق  يف  عثرة  حجرة  شكلت  االسرائيلية  الداخلية  السياسية 

هذه املفاوضات.
وقد عادت مؤخرا سياسة »العصا واجلزرة« االمريكية ومعها 
االسرائيلية لتظهر بوضوح وبشكل سافر من خالل اثارة واشنطن 
وتل ابيب مسألة تزويد سوريا »حزب اهلل« بصواريخ سكود 
اليت تشكل، حسب ادعاءات امريكية وسورية، حجر عثرة يف وجه 

عملية السالم يف الشرق االوسط.
ومل يكد جيف »حرب« صواريخ سكود حتى طفت على السطح 
مسألة تزويد سوريا »حزب اهلل« بصواريخ دقيقة من طراز 

»إم ـ600«، خالل العام املاضي.
وهنا نسأل: اذا كان ذلك صحيحا ملاذا مل تِثر تل ابيب هذه 

القضية يف حينها اي العام املاضي؟!
ملاذا تركت اثارتها اىل اآلن؟

فقد نقلت صحيفة »هآرتس« عن مصادر يف وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية، هذه االسبوع، قوهلا ان مسؤولني يف وزارة الدفاع 
بصواريخ  اهلل«  زّودت »حزب  إن سوريا  قالوا  االسرائيلية، 
»ام ـ600«، وهي نسخة سورية عن صواريخ »فاتح ـ110« 
االيرانية، يصل مداها إىل 300 كلم، ما ميّكن »حزب اهلل« 
حبسب  اللبناني،  اجلنوب  من  انطالقا  أبيب  تل  استهداف  من 
الصحيفة، وتستطيع محل رأس بزنة نصف طّن، كما تتمكن من 

إصابة أهدافها بدقة عالية.
وأعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون ان وجود صواريخ من طراز 
»أم 600« حبوزة »حزب اهلل« يف لبنان يقلق تل أبيب أكثر 
من وجود صواريخ »سكود«، فيما أكد ضابط إسرائيلي كبري 
أن إسرائيل ليست حممية بشكل حمكم يف حال تعرضها هلجمات 

صاروخية.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن زعيمة حزب كدميا املعارض 
تسييب ليفين، قوهلا إن »دمشق تعمل على تسليح منظمات 
تّدعي  هي  فيما  األوسط  الشرق  االستقرار يف  وخرق  إرهابية 

بأنها مهتمة بالسالم«.
مزدوجة  لعبة  تلعب  أن  سوريا  بإمكان  »ليس  أنه  وأضافت 
العامل  جانب  يف  فيه،  ستقف  الذي  اجلانب  ختتار  أن  وعليها 
املعتدل الذي يريد السالم أو يف جانب املعسكر املتطرف الذي 

حياربه العامل«. 
االسرائيلية  املخيلة  ابتدعت  سكود«  »صواريخ  بعد  اذا، 
صواريخ »ام ـ600« بهدف ابقاء الـ »اكشن« مستمرا يف 

هذه املسرحية الشرق اوسطية.
بالفعل، لقد شعرنا ليس فقط بالعجب بل بالذهول ايضا لقول 

ليفين حول سوريا و»ازدواجية اللعب«.
وهنا نسأل السيدة ليفين:

من تعمل على »خرق االستقرار يف الشرق األوسط« سوريا 
ام اسرائيل؟

من تلعب لعبة مزدوجة سوريا ام اسرائيل؟
من تعمل على بناء 200 ألف وحدة سكنية استيطانية يف القدس 

الشرقية: سوريا ام اسرائيل؟
من تقوم بتهجري الفلسطينيني من أرضهم وديارهم سوريا ام 

اسرائيل؟
وبناء عليه، نسأل: َمن ِمن الدولتني تقف »يف جانب العامل 
املعتدل الذي يريد السالم« ومن تقف »يف جانب املعسكر 

املتطرف الذي حياربه العامل« سوريا ام اسرائيل؟
تسليح  على  بانها »تعمل  دمشق  ليفين  اتهام  اىل  وبالنسبة 
فهو  اهلل«  »حزب  املقصود  كان  فاذا  إرهابية«،  منظمات 
حزب لبناني يشارك يف كافة اجملاالت السياسية يف لبنان ومل 
يستخدم سالحه لالعتداء على الغري كائنا من كان هذا »الغري« 
ولكنه استخدمه من اجل حترير لبنان والدفاع عن شعبه، ولذلك 
فهو ليس منظمة ارهابية كما تدعي ليفين، بل هو حزب لبناني 

يقف حائال دون حتقيق املطامع االسرائيلية يف لبنان.
صاروخي  لدفاع  األساس  إرساء  على  تعمل  الدولتني  ِمن  َمن 

مشرتك مع حلف االطلسي؟
يف  السالم  ملصلحة  يعمل  الصاروخي«  »الدفاع  هذا  هل 

الشرق االوسط؟ 
التابع حللف  الدفاع الصاروخي  برنامج  اعلن عضو مكتب   فقد 
األطلسي أالن بريي، إن إسرائيل أجرت حمادثات فنية أولية مع 

احللف قد تؤدي اىل إرساء األساس لدفاع صاروخي مشرتك.
على  بالفعل  حصلنا  »لقد  أبيب  تل  قرب  مؤمتر  يف  واوضح 
الصاروخي  لالختبار  األساسية  البنية  بشأن  املعلومات  بعض 
اإلسرائيلي« يف إشارة إىل وحدة ربط شبكة عن طريق الكمبيوتر 
خاصة بالدروع الصاروخية. وقال »حنن سعداء مبناقشة أمور 
مع إسرائيل بشأن قدراتنا ونتطلع إىل مناقشات يف املستقبل 

يف هذا اجملال«.
ونسأل ايضا: ملاذا حيق السرائيل امتالك درع صاروخية متطورة 
باعرتاف حلف االطلسي وال حيق لدول عربية، او ألحزاب يف هذه 
الدول، حيازة ما يناسب من االسلحة وخاصة ألغراض دفاعية 

وليست هجومية؟ 
يدخل يف اطار سياسة »العصا واجلزرة« االمريكية واالسرائيلية 
ايضا - اذ ال نستطيع ان نفصل بني االثنتني - ما نسبته صحيفة 
»هآرتس« االسرائيلية اىل ديبلوماسيني رفيعي املستوى ان 
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جلسة رائعة مع النرجيلة

عددا من اجهزة االستخبارات الغربية بينها اجهزة امريكية، انها 
ليست قادرة على ان تؤكد »بشكل مستقل« تفاصيل عن 

تزويد سوريا »حزب اهلل« صواريخ »سكود«.
لقد وقعنا يف حرية من امرنا ففيما اقامت تل ابيب ووشنطن 
اهلل«  لـ »حزب  سوريا  تزويد  حول  بعد  تقعداها  ومل  الدنيا 
بصواريخ سكود يطل علينا تقرير جديد الجهزة استخبارات غربية 
بينها اجهزة امريكية يقول بانه ليست هناك » تفاصيل عن 

تزويد سوريا »حزب اهلل« صواريخ »سكود«.
ولعل حتت هذا العنوان العريض الذي نكتب فيه يندرج حتذير 
ادارة الرئيس االمريكي باراك أوباما ايران وسوريا، االربعاء، 
من ان التزام الواليات املتحدة أمن اسرائيل ال يهتز، وانهما 
امس  كما هدد  العربية.  الدولة  تهديد  عواقب  تدركا  ان  جيب 
االول نائب الرئيس االمريكي جوزف بايدن إيران بـ«عواقب« 

اذا مل تلب طلبات األسرة الدولية.
االمريكية هيالري كلينتون  اخلارجية  ففي وقت دافعت وزيرة 
ليس  ذلك  ان  مؤكدة  سوريا،  يف  امريكي  سفري  تعيني  عن 
»مكافأة أو تنازاًل« وامنا »وسيلة ميكن ان متنحنا رافعة... 
تغيري  اىل  وأوضح تهدف  أقوى  نقل رسائل  على  اكرب  وقدرة 

سلوك سوريا«. 
اليس هناك تناقض يف السياسة االمريكية جتاه سوريا فمن 
جهة  ومن  العقوبات ضدها  ومتدد  دمشق  واشنطن  تهدد  جهة 
ان  بذريعة  سوريا  يف  امريكي  سفري  تعيني  عن  تدافع  أخرى 
ذلك »وسيلة ميكن ان متنحنا رافعة... وقدرة اكرب على نقل 
كما  سوريا«  سلوك  تغيري  اىل  تهدف  وأوضح  أقوى  رسائل 

قالت كلينتون.
اهلل«  »حزب  ضد  واالسرائيلية  االمريكية  التهديدات  ملاذا 

وسوريا وايران تأتي يف هذا الوقت؟
ال شك ان توقيت هذه التهديدات يعود لعدة اسباب منها:

- اجواء التقارب العربية بني سوريا والسعودية و)الغزل( بني 
دمشق والقاهرة وخاصة بعد اجراء مبارك عملية جراحية.

دمشق  بني  العالقات  يف  اسفني  زرع  يف  واشنطن  فشل   -
وطهران مما يؤدي اىل عدم التمكن من عزل طهران دوليا.

- حترك كل من دمشق وطهران القامة تكتل اقتصادي اقليمي 
االول  النائب  زيارة  خالل  ذلك  برز  وقد  املنطقة  دول  جيمع 
للرئيس االيراني حممد رضا رحيمي اىل سوريا االسبوع املاضي 

واجرائه حمادثات مع الرئيس االسد بهذا اخلصوص.
الف  حوالي 200  انشاء  العاملي عن خطط  العام  الرأي  اهلاء   -

وحدة سكنية استيطانية.
 - التحسن القوي يف العالقات بني دمشق وأنقرة اذ من املنتظر 
ان يزور الرئيس بشار األسد تركيا اليوم السبت حيث أعرب 
الرئيس الرتكي يف حديث مع صحيفة »الوطن« السورية عن 
ترحيبه بالزيارة املرتقبة، مشريًا إىل رغبة اجلانبني الكبرية يف أن 
تكون العالقات املمتازة جدًا بني البلدين على أعلى املستويات

األسد  الرئيس  مع  سيوقع  أنه  إىل  الرتكي  الرئيس  وأشار 
اتفاقيات ثنائية، مبديًا استعداد تركيا إلعادة النظر باالتفاقيات 
التجارية واالقتصادية وأي اتفاقيات موقعة وتصحيح مساراتها 

مبا خيدم البلدين.
اننا مع ادراكنا ان هذه التهديدات ضد سوريا ليست اال فقاقيع 
القيام بدور »الشرطي  صابون بعد ان تأكد عجز امريكا عن 
العاملي« وخاصة اثر اخفاقها يف ضبط االمن يف العراق ومحاية 
قواتها هناك والقضاء على مترد حركة طالبان ومنظمة القاعدة 
البنية  ضرب  يف  اسرائيل  فشلت  ان  وبعد  افغانستان،  يف 
التحتية والعسكرية للمقاومة يف لبنان، فان سوريا قللت من 
أهمية التهديدات االسرائيلية وقال نائب وزير الدفاع السوري 
أي »عدوان«  لصد  جاهزة  بالده  إن  النيب  عبد  أمحد  العماد 
إسرائيلي. وأضاف يف تصريح نشره موقع »عكس السري« 
الكرتوني »إن إسرائيل ال أمان هلا، حنن ال نكرتث بالتصرحيات 
اليت تصدر كل فرتة، فاجليش العربي السوري جاهز دائمًا لصد 

أي عدوان«.
االسرائيلية  السياسة  الفصل بني  انه ال ميكن  بالذكر  واجلدير 
والسياسية االمريكية بالنسبة ملنطقة الشرق االوسط النه على 
تأمني  املنطقة  هذه  يف  لواشنطن  السياسية  االولويات  رأس 

احلماية السرائيل بأي شكل من االشكال.
وال نبالغ اذا قلنا ان الواليات املتحدة االمريكية تنفذ سياسة 
تل أبيب يف هذا اجلزء من العامل فهي مستعدة، ليس ملعاداة 

العرب فقط بل العامل كله ارضاء السرائيل.
ولذلك فاننا عندما نقول السياسة »االسراكية« )االسرائيلية - 
االمريكية( فاننا ننطلق من يقيننا باالرتباط الوثيق حتى االندماج 
التام هلاتني السياستني ببعضهما البعض حيال هذا اجلزء اهلام 

واحليوي من العامل. 
يبقى ان نقول ان سياسة »العصا واجلزرة« الـ »االسراكية« 
الشرق  وشعوب  دول  مع  التعامل  يف  الفائدة  قليلة  أصبحت 
االوسط وعلى امريكا واسرائيل ان »تبتدعا« سياسة أخرى 

حتافظ على اجلميع وال تلغي أحدا.
انطونيوس بو رزق
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املاروني  البطريرك  غادر 
بطرس  نصراهلل  الكاردينال 
الساعة  عند  بريوت  صفري 
امس  صباح  من  السابعة 
زيارة  يف  األردن  اىل  متوجها 
سيدشن  أيام  ثالثة  تستمر 
شربل«  »مار  كنيسة  خالهلا 
لكنيسة  األساس  حجر  ويضع 
مار مارون »املغطس« بعدما 
امللك  األردني  العاهل  قدم 
أرض  قطعة  الثاني  عبداهلل 
لبنائها. وسيلتقي صفري خالل 
املسؤولني  من  عددا  الزيارة 

األردنيني واجلالية اللبنانية.
يف  استقبل  صفري  وكان 
العام  اجمللس  رئيس  بكركي، 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
عن  نقال  نفى  الذي  اخلازن، 
التقاهم  الذين  املسؤولني 
أساس  »أي  الفاتيكان،  يف 
يف  أطلقت  اليت  للشائعات 
شأن تنحي البطريرك صفري«، 
الفاتيكان  »دعم  مؤكدا 
وشخصية  البطريركي  للكرسي 

سيد بكركي«.
على  غبطته  »أطلعت  وقال: 
أجواء لقاءاتي مع املسؤولني يف 
الفاتيكان، وعرضنا االستحقاق 
االنتخابي الذي اعتربه إجنازا«، 
مشريًا إىل أن »هذه االنتخابات 
نتمنى  بلدية  جمالس  ستنتج 
ألن  إمنائية  صرف  تكون  أن 
األمور  دخلت  متى  السياسة 
األعمال  كل  أفسدت  البلدية 
»تداولنا  أضاف:  داخلها«. 
بريوت حبيث  انتخابات  موضوع 
متنى غبطته أن تكون االنتخابات 
متفقا عليها سلفا ويكون هناك 
إمجاع على اللوائح وسعي دؤوب 

التغيري   « تكتل  عضو  اكد 
عون »ان  أالن  واالصالح« 
بالتبعية  يتهم  التيار«   «
مع  شركاء  اننا  اىل  مشريا 
ونتفاهم  ونتكلم  املعارضة 
النظر  وجهة  تباينات  يف 
بريوت  يف  تامة  حرية  ولدينا 
مبا نقوم به«، ولسنا اوصياء 
على املعارضة«، مشريا اىل 
قررورا  حلفاء  هناك   « ان 
االئحة  ضمن  يشاركوا  ان 
ادنى  حدا  وهناك  التوافقية 
من التضامن ودائما كنا نطلب 

التمثيل النسيب للجميع«.
اعترب   »LBC»لـ حديث  وي 
عون أن » ما جرى يف مدينة 
اعطاء  دون  واالحالة  بريوت 
» التيار« ما يستحقه منافيا 
الصحيح«،  التمثيل  لقواعد 
مشريا اىل ان » اي ائتالف 
جيب ان يتم على قاعدة احلوار 
وتوزيع احلصص مناصفة على 

اجلميع«.
»انه  عون  النائب  واوضح 
ووقت  اكثرية  بلدية  يريدون 
ببلدية  نقوم  ان  نتفق  الذي 
ما  اعملوا  اكثرية  حكومة  او 
 « ان  معتربا  تريدونه«، 

التوافق ليس قائما«.
واشار عون اىل ان« التوافق 
معيار  وفق  حيصل  ان  جيب 
املزاجية  وليس حسب  معني، 

وصف رئيس اهليئة التنفيذية يف 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 
»التغيري  تكتل  رئيس  مشاركة 
عون  ميشال  النائب  واإلصالح« 
فقط،  االختياري  املستوى  على 
معتربًا  بالتقدير«،  »خطأ  بأنها 
»سُتبنينّ  املشاركة  هذه  ان 
جتنبه  حاول  الذي  احلقيقي  احلجم 
االنتخابات  يف  مشاركته  بعدم 

البلدية«.
اإلعالميني  مع  دردشة  وسأل يف 
يف معراب أمس االول، عن سبب 
اهلل«  و«حزب  عون  مقاطعة 
بريوت  يف  البلدية  لالنتخابات 
املستوى  على  فقط  ومشاركتهما 
ان  ُيصرنّ أنهما  »علمًا  االختياري، 
وازنة،  ة  سنينّ معارضة  وجود  على 
ال  بأنهما  املشاركة  عدم  وُيربران 
طائفية،  نعرات  استثارة  يريدان 
الواقع  هنالك يف  كان  إذا  ولكن 
ة وازنة ومتثيل شعيب  معارضة سنينّ
اضافًة  عون  للعماد  كبري  مسيحي 
اىل »حزب اهلل«، فلماذا يعتربان 
انهما سيستثريان  احلالة  يف هذه 
املذهيب،  أو  الطائفي  الشعور 
ة الوازنة  طاملا ان املعارضة السنينّ
ة  السنينّ الطائفة  عند  »تغطي« 
والعماد عون عند املسيحيني؟«.

ة  سنينّ معارضة  »غياب  أكد  وإذ 
اىل  اشار  بريوت«،  يف  وازنة 
لدى  عون  العماد  »وضع  ان 
بات واضحًا كما تبنينّ  املسيحيني 
يف نتائج انتخابات جبل لبنان«. 
وقال: »بكافة األحوال حنن مقبلون 
على معركة انتخابات اختيارية يوم 
الختيارهم،  وفقًا  القادم  األحد 
يف  األساسي  مسرحها  وسيكون 
أي  والصيفي،  والرميل  األشرفية 

يف املنطقة املسيحية«.
اىل  زحلة  معركة  »ترك  ل  وفضنّ
اهاليها، ولكن لألسف تشهد زحلة 
خارجها  من  فقط  ليس  مداخالت 

اىل  احلدود  خارج  اىل  تعدتها  بل 
درجة اعتماد كل الوسائل لتهريب 
أصوات مؤيدة لالئحة اليت تدعمها 
قوى 14 آذار، ويف النهاية الرأي 
العام الزحالوي هو الذي خيتار«.
تكتل  عضو  التقى  جعجع  وكان 
زياد  النائب  أواًل«  »لبنان 
القادري يف حضور منسق منطقة 
احلزب  يف  وراشيا  الغربي  البقاع 
ان  القادري  واعترب  حلود.  ايلي 
االستحقاق  من  األوىل  املرحلة 
البلدي »أثبتت ان الناس ذهبت 
يف اجتاه خيار 14 آذار أي مشروع 
لبنان  ومصلحة  الدولة  إىل  العبور 
أواًل والعيش املشرتك الواحد«.

قال:  بريوت،  انتخابات  وعن 
بإصراره  عون  العماد  »فاجأنا 
سعد  الرئيس  مناقشة  على 
املسيحية،  احلصة  حول  احلريري 
تدُخل  دائمًا  ينتقد  كان  انه  علمًا 
عون  مطالبة  احلريري«، مستغربًا 
بـ«حصة غري منطقية توازي نصف 
البلدي وحبصة للمعارضة  اجمللس 
ة على الرغم من عدم وجودها  السنينّ

بشكل يسمح هلا أن تتمثل«.
املطالب  »هذه  ان  ورأى 
هذا  من  أخرجتهم  التعجيزية 
الناس  كل  ضمنّ  الذي  االئتالف 
و«أمل«  »الطاشناق«  من 
إىل  األخرى  األرمنية  والقوى 
و«القوات  املستقبل«  »تيار 
و«الكتائب«  اللبنانية« 

و«اجلماعة اإلسالمية«.
واذ سأل »كيف مل يقبل العماد 
باعتبار  عون املشاركة يف بريوت 
ان حصته غري مناسبة فيما الوضع 
ُيقاطع؟«،  ومل  زحلة  يف  مشابه 
االزدواجية  »هذه  انتقد 
ر«. واعترب  والتناقض غري املفسنّ
أن »ما يقوم به العماد عون هو 
»حماولة للهروب إىل األمام كي 

ال يدخل يف معركة خاسرة«.

هوت اسهم الرئيس احلالي 
احملسن  عبد  صور  لبلدية 
استعادة  يف  احلسيين 
خالل  جديدة  مرة  موقعه 
بشكل  املاضيني  اليومني 
كان  من  وهو  دراماتيكي 
متأكدا قبل اسبوع بانه عائد 
اىل املوقع املذكور متسلحا 
وعالقاته  وانفتاحه  خبربته 
كل  مع  املتشعبة  الوطيدة 
ومنطقتها  صور  القوى يف 
اجلنوب  مستوى  على  كما 
سيما  وال  ايضا  والوطن 
ورئيسها  امل  حركة  مع 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
بري الذي تعترب املدينة من 
حصته ليجري التداول على 
الرئيس  بان  واسع  نطاق 
سيكون  للبلدية  املقبل 
املدينة  يف  امل  مسؤول 
واملقرب من الرئيس بري، 
حممد حرقوص واال فسيؤول 
اجمللس  لعضو  املنصب 
البلدي احلالي حسن دبوق. 
هذا يف وقت مل حتسم فيه 
املرشحني  امساء  مجيع  بعد 
امل  حركة  على  احملسوبني 
وحزب اهلل لعضوية اجمللس 
وعددهم  صور  يف  البلدي 

صفري يف األردن لوضع حجر األساس لكنيسة مار مارون »املغطس«

سعيد: االنتخابات اكدت خيار الناس مع بكركي والدولة واجليش

*البطريرك صفري*

احلريري  )سعد(  الرئيس  من 
للوصول إىل حالة مرضية جلميع 

أبناء بريوت«.
وفد 14 آذار

األمانة  منسق  صفري  والتقى 
النائب  آذار   14 لقوى  العامة 
والنائب  سعيد  فارس  السابق 
وأنطوان  فرجنية  مسري  السابق 
اخلواجا، وجرى عرض للتطورات. 
غبطته  »أطلعنا  سعيد:  وقال 
األوىل  املرحلة  نتائج  جو  على 
من االنتخابات البلدية اليت جرت 
يف جبل لبنان واليت أكدت مرة 
إضافية، ان خيار الناس هو مع 
ومع  الكبري  الصرح  هذا  خيار 
للبنان  تكون  وأن  الدولة  خيار 
دولة واحدة وجيش واحد وقرار 
واحد. وهذا املوضوع يؤكد، مرة 
اضافية، صوابية اخلطى الثابتة 
البطريركية  بها  تقوم  اليت 

املارونية منذ 1400 عام«.
غبطته  أطلعنا  »اننا  وأوضح 
على االجواء السياسية االقليمية 
اليت تتلبد يوما بعد يوم وكأن 
هناك فريقني: من جهة مبادرة 
بفضل  تتعثر  للسالم  عربية 
التعنت االسرائيلي الذي يرفض 
وقف االستيطان، وايضا بفضل 
اليت  االقليمية  القوى  بعض 
سباق  وهناك  السالم،  ترفض 
الغيوم  وتلبد  احلرب  اجتاه  يف 
يف املنطقة. وبالتالي، تداولنا 
يبقى  ان  ضرورة  غبطته  مع 
لبنان مفتاح السالم واالستقرار 
اخنراطه  خالل  من  املنطقة  يف 
أكثر فأكثر يف املبادرة العربية 
من  يتجزأ  ال  جزء  ألنه  للسالم 

هذا العامل العربي«.
قال:  بريوت،  انتخابات  وعن 

فوجئت  لقد  قلت  »باالمس 
تكتل  )رئيس  بانسحاب 
»التغيري واإلصالح« النائب( 
من  عون  )ميشال(  العماد 
يف  )البلدية  االنتخابية  املعركة 
بريوت( الن العماد عون مقدام 
انتخابات.  أي  من  ينسحب  وال 
امنا يبدو ان حساباته هذه املرة 
قادر  غري  بأنه  يقتنع  جعلته 
اىل  بالنسبة  اما  خوضها.  على 
ان  فنأمل  املخاتري،  انتخابات 
تكون مناسبة ألن يالقي انتصار 
جبل لبنان انتصار بريوت وزحلة 

بإذن اهلل«.
حمفوض

رئيس  البطريرك  استقبل  ثم 
احملامي  التغيري«  »حركة 
اليه  قدم  الذي  حمفوض  ايلي 
النسخة االوىل من كتابه اجلديد 
الذي  الفضة«  من  »بثالثني 
سيحتفل بتوقيعه يف 14 احلالي 
بني السادسة والثامنة مساء يف 
فندق »لوغربيال«ـ  االشرفية، 
اجلولة  »برنامج  على  وأطلعه 
لواشنطن  بها  سيقوم  اليت 
وأملانيا ولقاء بعض املسؤولني 

وأبناء اجلالية«.

زوار
رشيد  الشيخ  صفري  والتقى 
ميشال الضاهر الذي أطلعه على 
الستقباله  اجلارية  »التحضريات 
يف القبيات يف 16 احلالي، حبيث 
راعوية  بزيارة  صفري  سيقوم 
ملبنى  االساس  حجر  ويضع 

املطرانية املارونية اجلديد«.
املرحومة سلوى  عائلة  التقى  ثم 
مواساته  على  لشكره  احلداد 
دعاوى  طالب  استقبل  كما  هلا. 
الرهبانية  ووكيل  القديسني 
روما  يف  املارونية  اللبنانية 
االب بولس قزي يرافقه النقيب 
ألخذ  زيارة  رعيدي »يف  جوزف 
ما  يف  وتوجيهاته  غبطته  بركة 
اجلارية الحتفال  الرتتيبات  خيص 
يف  نعمة  اسطفان  االخ  تطويب 
املقبل  حزيران   27 يف  كفيفان 
وايضا بالنسبة اىل دعوى تطويب 

البطريرك اسطفان الدويهي«.
بركة  ألخذ  »أتينا  قزي:  وقال 
يف  االبوية  وتوجيهاته  غبطته 
مناسبة تطويب االخ اسطفان نعمة 
املارونية  اللبنانية  الرهبانية  ابن 
بتطويبه  سيحتفل  والذي  البار 
يف دير كفيفان، حيث سيرتأس 
البابا  قداسة  ممثل  االحتفال 
رئيس  أماتو  أجنلو  الكاردينال 
الفاتيكان،  يف  القديسني  جممع 
الذي سيعلن الرباءة البابوية خالل 
الستار  ويرفع  التطويب  احتفال 
عن صورة الطوباوي اجلديد االخ 
تكريم  اىل  اضافة  اسطفان، 
االحتفال.  هذا  خالل  ذخائره 
صفري  البطريرك  وسيرتأس 
واالساقفة  البطاركة  وجملس 
والشرق  لبنان  يف  الكاثوليك 

الذبيحة االهلية«.

جعجع يصف عدم مشاركة عون 
يف بريوت بـ«خطأ التقدير«

أالن عون: أي إئتالف جيب أن يتم على قاعدة احلوار وما جرى منافيا للتمثيل

العلمي  مشريا اىل ان املعيار 
هو بالنسبية«، الفتا اىل ان 
»كل االئتالفات البلدية اليت 
التمثيل  من  انطلقت  حصلت 

املوجود يف كل بلدة«.
ولفت اىل انه » حينما نريد 
الدخول اىل بلدية بريوت واذا 
وبالنظام  االئتالف  نريد  كنا 
معهم  التوافق  مت  اذا  اليوم 
الذي  العلمي  املبدأ  هذا 
اردنا ان نقوم به ولن نسمح 
لسابقة ان تغري هذا االمر«، 
متسائال: من صاحب القراريف 

بريوت«.
قلنا  اليوم  »حنن  واضاف: 
ونقوم  نتوافق  ان  نريد  اننا 
حجمه  احد حيدد  وال  بالشراكة 
وهناك معيار للتوافق الفتا اىل 

اننا » وصلنا اىل هنا وطرحنا 
دوائر  اىل  بريوت  تقسيم 
ولكن  النسبية  اىل  وذهبنا 
اسقطوا لنا كل هذهاالمور«.

وزير  كالم  على  عون  ورد 
ان  فرعون،  ميشال  الدولة 
يف  متثيلية  صفة  لديه   «
يوجد  وحيث  كحزب  بريوت 
ان  اىل  مشريا  احلزب،  هذا 
» تقسيم بريوت موجود يف 
الكثري من دول العامل موضحا 
يلغي  ال  بريوت  تقسيم  ان 
معتربا  ابنائها«،  بني  الوحدة 
ارادة  ضد  فرعون   « ان 

ابنائها«.
واشار عون اىل ان » طاملا ان 
الشعب اللبناني مازال يصوت 
نتيجة  اىل  نصل  لن  طائفيا 
موضحا  البلد«،  هذا  حتكم 
انه » يف سعي دائم للوصل 
تنصف  ال  متثيلية  عدالة  اىل 
يهتمون  واشخاص  التمثيل« 
والعمل  وبشؤونهم  بوالئهم 
االمنائي  االداء  تشجيع  على 
مشريا اىل انه » حينما ناتي 
يف  افضل  متثيل  عدالة  اىل 
وما  النيابية«،  االنتخابات 
نسعى له ليس مكاسب آنية« 
مضيفا: »ان اكرب اجناز حتقق 
اىل  الوصول  هو  لبنان  يف 
حد  اىل  السياسي  االستقرار 

ما«.

أمساء مرشحي »أمل« و«حزب اهلل« مل حتسم
واجتاه لتسمية بديل من احلسيين لبلدية صور

لـ«أمل«  عشر  ستة 
اهلل  لـ«حزب  ومخسة« 
من  هناك  يكون  حبيث   «
بني هؤالء الواحد والعشرين 
السنة  من  اربعة  عضوا 
واربعة من الطائفة املسيحية 
على ان خيتار حزب اهلل من 
احدهما  امسني  هؤالء  بني 
سين واآلخر مسيحي. ماهو 
اعضاء  االن هم  ثابت حتى 
احلالي  البلدي  اجمللس 
لعضوية  ايضا  واملرشحون 
اجلديد  البلدي  اجمللس 
بواب  ومسري  دبوق  حسن 
املالح  ونديم  زرقط  وامحد 
وجورج غنيمة ونبيل برادعي 

وجربان مالك.
وال ختفي املصادر املتابعة 
القلق  االنتخابي  لالستحقاق 
نواة  هناك  يكون  ان  من 
الئتالف  منافسة  الئحة 
اهلل«  »حزب  »امل« 
من  عدد  هناك  حيث 
تسجل  قد  اليت  الفاعليات 
من  الطرفني  وحترم  موقفا 
انه  وتقول  التزكية  نعمة 
الكايف  الوقت  مازال هناك 
لتقيس تلك الفاعليات ابعاد 
مثل هذه املواجهة وان كان 

هذا الوقت لن يبتعد الكثر 
تاريخ  املقبل  االثنني  من 
طلبات  تقديم  مهلة  انتهاء 

الرتشيح.
حتدث  ذلك  غضون  يف 
االنتخابي  للشأن  املواكبون 
يف بلدة العباسية أن توافقا 
جرى يف البلدة على تشكيل 
اجللس البلدي. وأشاروا اىل 
سيتكون  اجمللس  هذا  ان 
املهندس علي  من كل من 
ونادر  رئيسا،  عزالدين 
واالعضاء  له  نائبا  عجمي 
عبداهلل شعالن وحسن محود، 
وياسر عجمي، وزطام جعفر، 
فواز،  وعلي  جحا،  وحممد 
وعلي فردون عن حركة امل 
و ابراهيم فردون، وهنادي 
ياسني،  وابراهيم  فواز، 
وحسني  جوني،  وحسني 
عن  عزالدين  وحممد  زين، 

»حزب اهلل«.
ان  اىل  املتابعون  واشار 
هذا التوافق بني »امل« 
حيل  مل  اهلل«  و«حزب 
الئحة  نواة  تشكيل  دون 
منافسة من مرشحني اثنني 
وعبد  بعلبكي  جعفر  هما 

الرؤوف محود.

*أالن عون*
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Mob: 0417 922 556
Ph: 9725 6789  -  Fax: 9725 6489

3 /42 Lisbon Street Fairfield NSW 2165

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

Doors & Hand Railings – Security Grills
جلميع احتياجاتكم

 من تركيب بوابات 
احلديد واالملينيوم 
والدرابزين وابواب

 االمان وغري ذلك... 

اتصلوا بالسيد 
امحد

 عبد احلميد

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

التسعرية جمانية  كفالة يف العمل

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

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

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

حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

للحجز والطلبيات:

Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands

افخر
 أنواع 
البيتزا

 على احلطب 

بإدارة
 طنوس مرون 

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 

حممد  املتقاعد  العميد  أعلن 
املرشح  قدورة  حسني 
جنني  جب  بلدية  لرئاسة 
»الئحة  الغربي  البقاع  يف 
املدعومة  جنني«  جب  إمناء 
البلدة  عائالت  معظم  من 
وقوى  املستقبل  تيار  ومن 
وذلك  ومستقلني،  آذار   14
يف  شعيب  احتفال  يف 
عام  منسق  حبضور  البلدة 
يف  املستقبل«  »تيار 
وراشيا،  الغربي  البقاع 
الدسوقي،  جهاد  الدكتور 
النائب السابق اللواء سامي 
اخلطيب، وحشد من فعاليات 

وأهالي جب جنني.
بعد كلمة ترحيبية من حسني 
معتربا  قدورة،  حتدث  جبارة 
أن »البلدية مؤسسة وعلى 
كي  بها  ينهض  أن  اجلميع 
مصاف  يف  البلدة  تكون 
واملتقدمة  الرائدة  البلدات 
ألن جب جننب كانت وما تزال 
خدموا  الذين  الرجال  صانعة 
وقدموا  بإخالص  الوطن 
ألجله الغالي والنفيس وحنن 
متضامنني  متحالفني  نسعى 
مسلمني  ومغرتبني  مقيمني 
الشرائح  ومن  ومسيحيني 
كنا  هكذا  كافة،  اإلجتماعية 

رائدة  بلدتنا  ألن  وسنبقى 
العيش الواحد ومثال حيتذى 

يف أرجاء الوطن«.
وأطلق قدورة برنامج الالئحة 
يشمل  الذي  اإلنتخابي 
واخلدماتية  اإلمنائية  النواحي 
شبكة  حتسني  خالل  من 
بعضها  واستحداث  الطرق 
وحل  الشفة  مياه  وتأمني 
مشكلة السري مؤكدا السعي 
البيئية  بالناحية  لإلهتمام 
مشكلة  ومعاجلة  والصحية 
حبمالت  والقيام  النفايات 
تنظيف  إىل  إضافة  حتريج 

جمرى الليطاني.
وأشار إىل اإلهتمام بالوضع 
إنشاء  خالل  من  اإلقتصادي 
وإنشاء  البلدة  لتجار  مجعية 
مركز دراسات بلدي وتنظيم 
وإشراك  تسوق،  مهرجانات 
العمل  يف  األهلي  اجملتمع 
املهرجانات  وإقامة  اإلمنائي 
واإلغرتابية،  الرياضية 

وغريها من املشاريع.
أعضاء  أمساء  قدورة  وأعلن 
حممد  مجال  وهم:  الالئحة، 
سعيد  فادي  الدين،  مشس 
جبارة،  عوني  حممد  حيمور، 
عماد أمحد عبد الباقي حمسن 
عبداهلل  رحال،  الرمحن  عبد 

حنا  بشري  عبود،  يوسف 
حداد، ماري جوزيف بركات، 
مصطفى حسني كموني،رضا 
خليل الدسوقي، جهاد سليم 
حداد، أمحد خالد عجرم، رامز 
جورج  الياس  كشور،  أمحد 

أسطفان.
ملركزخمتار  املرشحون  أما 
طارق  فهم:  الالئحة  ضمن 
ابراهيم  حممد فرحات، طالل 
حداد،  نقوال  سهيل  عجرم، 
لعضوية  بالتزكية  فاز  فيما 
أمحد  عالء  من  كال  خمتار 
الفتاح  عبد  كشورة، وسليم 

حسن.
للمرشح  كلمة  وكانت 
رضا  الرئيس  نائب  ملركز 
على  ركز  الذي  الدسوقي 
العيش املشرتك وعلى العمل 
وعلى  البلدة  يف  اإلمنائي 
الذي  اإلجتماعي  التواصل 
األداء  حيسن  أن  شأنه  من 
منسوب  من  ويرفع  البلدي 
اخلدمة اإلجتماعية وشدد على 
أهمية التغيري وإرساء قواعد 

العمل البلدي السليم.
ألقى  احلفل  ختام  ويف 
احملامي صاحل الدسوقي كلمة 

وقصيدة شعرية للمناسبة.
القرعون

احلالي  الرئيس  أعلن  كما 
حامت  علي  القرعون  لبلدية 
أوال«  القرعون  »الئحة 
املدعومة من عائالت القرعون 
املستقبل«  »تيار  ومن 
وذلك يف احتفال حاشد يف 
مركز »تيار املستقبل« يف 
فارس  نبيل  حبضور  البلدة 
القرعاوي  رياض  والدكتور 
سويدان،  وسويدان 
البلدة  فعاليات  من  وحشد 

واألهالي.
عدنان  من  ترحيب  بعد 
فارس  نبيل  حتدث  ياسني 
اليت  التوافق  مساعي  عن 
البلدة  فعاليات  مع  بها  قام 
وتيار املستقبل حيث قوبلت 
بالرفض من جهات سياسية 
نسفت التوافق وزجت البلدة 
كان  انتخابية  معركة  يف 
أن  واعلن  تفاديها،  ميكن 
من  أوال هي  القرعون  الئحة 
نسيج عائالت القرعون ومن 

كفاءاتها.
ان  معتربا  حامت  حتدث  ثم 
العمل البلدي هو عمل تنموي 
وتقدمها  البلدة  لتطوير 
على  مشددا  بها  والنهوض 
وحدة القرعون وعلى العيش 
املشرتك اإلسالمي املسيحي 

اخلصومات  عن  بعيدا 
إىل  وتطرق  السياسية. 
اليت  الكبرية  املشاريع 
البلدية  رئاسته  خالل  أجنزت 
واليت  عاما   12 مدى  على 
توجت بشق طريق يربط بني 
والقرعون  والرفيد  القرعون 
جمدل بلهيص وتعبيدها على 
نفقة الرئيس سعد احلريري، 
املشاريع  من  وغريها 
اإلمنائية للبلدة. وتال العميد 
بهيج أبو مراد برنامج الالئحة 
على  يرتكز  الذي  اإلنتخابي 
توسيع شبكة الطرق ومتابعة 
اجناز شبكة الصرف الصحي، 
واملخطط التوجيهي وحتسني 
شبكة االنارة واحلد من تلوث 
واإلهتمام  القرعون،  حبرية 
ودعم  الزراعي،  بالقطاع 
والتواصل  الرمسية  املدرسة 
واالهتمام  املغرتبني،  مع 

بالشباب ودورهم.
اعضاء  أمساء  حامت  واعلن 
مجعة  حيدر  وهم:  الالئحة 
عبداهلل  عطا  الدين،  كرام 
رقية،  حممد  قاسم  ياسني، 
أمحد نور الدين دحروج، حممد 
خليل  البرياني،  الدين  نور 
عبد  مجيل  دباجة،  حسني 
مجال  عماد  ابراهيم،  القادر 

حجازي،  علي  مجال  يزدة، 
بهيج  سويدان،  حممد  حيي 
سليم أبو مراد، مسري سامي 
احلالق،  خالد  حيي  الفرزلي، 

حممد خالد خرفان.
خربة قنافار

أيضًا  الغربي  البقاع  ويف 
قنافار  خربة  الئحة  أعلنت 
العائالت  من  املدعومة 
املسيحية  والشخصيات 
قوى  أحزاب  ومن  املستقلة 
14 أذار ومن مناصري احلزب 
وهي  اإلشرتاكي،  التقدمي 
مرشحا  خاطر  مسري  تضم: 
واألعضاء  البلدية،  لرئاسة 
جورج صادر، بطرس طعمة، 
راشد،  جوزيف  عزام،  رفيق 
جورج  قسيس،  جربان 
إيلي  نعيم،  إميل  منصور، 
إيلي سلوم، سليمان  عبود، 
الزرزور،  جرجس  عزام، 
الياس كرم، طانوس حاطوم، 
والياس احلداد. وتواجه هذه 
اليت  التضامن  الئحة  الالئحة 
أبو  الياس  طوني  يرأسها 
»التيار  من  املدعومة  عزة، 
وأحزاب  احلر«  الوطين 
و«القومي«  »البعث« 
وهنري  و«الشيوعي« 

شديد.

»إمناء جب جنني« و«القرعون أواًل« و«خربة قنافار«

إعالن اللوائح يتواصل يف البقاع الغربي
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ميشال  العماد  إستقبل 
الّرابية  يف  منزله  يف  عون 
من  املنسحبني  املرشحني 
االنتخابات البلدية يف بريوت. 
املرشحون  اعترب  اللقاء  وبعد 
خمطوف،  بريوت  قرار  أّن 
على  يسيطر  واحد  ففريق 
قرارها حّتى لو ظاهريًا متّثلت 
بأكثر من فريق، كون األغلبية 
الساحقة منهم معّينة من تيار 
أّن  يعترب  الذي  املستقبل 
دون  وحده  له  تابعة  بريوت 

سواه من األحزاب.
املرشحون  متّنى  كذلك 
إقرار  يتّم  أن  املنسحبون 
يؤّمن  جديد  انتخابي  قانون 
لكّل  الصحيح  التمثيل 
القوانني  غرار  على  األفرقاء، 
االنتخابية املعتمدة يف الدول 

املتطّورة.
العماد  القى  اللقاء،  وخالل 

عون كلمة جاء فيها:
اليوم مبرشحي مدينة  اجتمعنا 
بريوت املنسحبني من املعركة 
االنتخابية البلدية، مع إصرارنا 
على املشاركة مبعركة املخاتري، 
اليت حتمل رمزية معينة، وهي 
الدفاع عن حقنا بصنع قرارنا 
من  بالتبعية  وليس  بإرادتنا 
خالل انتخابات معروفة نتيجتها 
مدينة  أّي  يوجد  ال  مسبقًا. 
ألف  أربعمئة  العامل تضّم  يف 
ناخب وتنتخب أربعة وعشرين 
األربعة  ويتمّثل  بلديًا،  عضوًا 

يف  رمبا  عضوًا  وعشرون 
مقاطعة من مدينة تشبه مدينة 
شاذ،  الوضع  هذا  بريوت. 
إرادة  نتيجة  الشواذ  وهذا 
مسبقة وليس وليد الصدفة، 
على  السيطرة  إرادة  وهي 
عرب  الشعبية  الفئات  خمتلف 
إخضاعهم لقرارات مل يشاركوا 
للتوازن  نسعى  حنن  بها. 
وللمشاركة احلرة يف قرارات 
بريوت، اليت ولغاية اآلن ُحرم 
منها الشعب اللبناني. نرفض 
النظام الشمولي الذي  فرض 
تتّم ممارسته على قسٍم كبري 
بواسطة  اللبناني  الشعب  من 
أو  عثماني  انتخاب  قانون 
رمبا من قبل العثمانيني. هذا 
أّما بالنسبة  بالنسبة لبريوت، 
للبقاع هناك ما أريد توضيحه 
وبصورة خاّصة يف زحلة، فقد 
التعليقات  من  الكثري  مسعت 
أنطوان  ترشيح  موضوع  على 
وقد  زحلة،  يف  يونس  بو 
ذكرت سابقًا أّن هذا الرتشيح 
الوطين  للتيار  استفتاء  هو 
احلر، ألننا دخلنا إىل زحلة من 
خالل خنبة من أبناء عائالتها، 
والعائلة ال تتنافى مع العمل 
من  كّل  أن  وأشدد  احلزبي، 
يف  بإصالح  يقوم  أن  يريد 
لبنان جيب أن يعمل من ضمن 
أفضل  هو  واحلزب  جمموعة، 
هناك  سياسية.  جمموعة 
وكذلك  »منزوعني«  أفراد 

بعد لقائه املرشحني املنسحبني من انتخابات البلدية يف بريوت
العماد عون: نرفض فرض النظام الشمولي بواسطة قانون انتخاب عثماني
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»منزوعة«،  أحزاب  هناك 
وهذه هي سنة احلياة وطبيعة 
أّننا  نعتقد  حنن  اجملتمعات. 
لإلصالح.  جديدًا  أداء  نقدم 
أن  يستطيع  أحد  ال  ولكن، 
وحيدًا،  شيء  بأّي  يقوم 
نستطيع  إجتمعنا  إن  ولكن 
حنن  شيء.  كّل  نفعل  أن 
لضرب  يسعون  الذين  نعرف 
سواًء يف  احلر  الوطين  التيار 
يف  أو  زحلة  يف  أو  بريوت 
أّي مكان، وهم يعملون حتت 
وغطاء  أحيانًا  العائالت  غطاء 
األخرى،  األحيان  األحزاب يف 
وحنن سننتصر ألّننا نسري يف 
التارخيي  السياق  ضمن  خّط 
اجملتمعات  هذه  للمجتمعات. 
فيها  تتكّون  ومل  تتطّور  مل 
الديقراطي  النظام  يف  قوًى 
وتفرض  تغرّي  أن  لتستطيع 
إاّل من خالل األحزاب. فعندما 
ومثانية  مئة  لدينا  يكون 
وعشرون نائبًا، يعتربون أّنهم 
مستقّلون، فهذا يعين تقسيم 
أن  يستطيع  أحد  وال  للجهد 
وبالتالي  شيء  بأّي  يقوم 
وخائفًا  للحاجة  خاضعًا  يصبح 

من أّي شيء آخر.
حّر  وطين  كتيار  جئنا  حنن 
على  الشعيب  اجلهد  لنجمع 
كّل األراضي اللبنانّية وأمتنى 
القريب  يف  لدينا  يكون  أن 
من  أكثر  مرشحون  العاجل 
األخرى  اللبنانية  الطوائف 

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

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

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

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

لالتصال بـ نزيه:

الطائفي  الواقع  نرفض  ألّننا 
الذي من خالله حاولوا تفجري 
لبنان بعد حرب متوز يف العام 
2006، ومن حني آلخر يعيدون 
أهل  أدعو  ذاتها.  النغمة 
السباقني،  يكونوا  أن  زحلة 
معهم  وينجحوننا  فينجحون 
يف االستفتاء الذي نقوم به. 
موضوع  على  يعّلق  من  وكّل 
االنتخابات يف زحله لن يكون 
ولو  حّتى  مسؤولييت  على 
احلر،  الوطين  التيار  من  كان 
فقط  اثنان  شخصان  فهناك 
ونتائجها  املفاوضات  تابعا 
عون  سليم  املهندس  وهما 
تدّخل  فقد  شخصيًا،  وأنا 
أطراف  سبعة  زحلة  مبوضوع 
أساسية وكّل تدّخل من جانب 
معنّي، ومل يصل ألّية نتيجة. 
من يعرف اجلوانب السبعة هما 
سليم عون وأنا من جهة التيار 
آخر  احلر، وكّل طرف  الوطين 
يستطيع أن يعاجل جانبًا واحدًا 
اجلوانب  جيهل  ألّنه  فقط 
األخرى. أمتنى على اجلميع أن 
يفهموا هذا املوضوع وميتنعوا 
أن  نريد  ال  ألّننا  التعليق  عن 
نسّمم األجواء، بل نريد أن تأخذ 
انتخابات زحلة حجمها وقّوتها 
املساهمني.  لكّل  الطبيعيني 
للناخبني  احلرية  أعطينا  حنن 
يشاؤون،  كما  يصّوتوا  كي 
للمشاركة  دعوناهم  كذلك 

معنا يف االستفتاء.

املاروني  اجمللس  رأى 
اإلجناز  »حتقيق  أن  العام 
حبد  هو  البلدي  االنتخابي 
واعتزاز  فخر  مدعاة  ذاته 
الدميوقراطي  للنظام  تطبيًقا 
السلطة  تداول  صعيد  على 
الدستورية  املواعيد  واحرتام 
اجلمهورية  رئيس  حرص  اليت 
على  سليمان  ميشال  العماد 
ألنها  ُقصوى،  أهمية  إيالئها 
على  اللبنانيني  قدرة  متّثل 
يف  وأقدارهم  أمورهم  تولي 
تعصف  اليت  الظروف  أصعب 

باملنطقة«.
االول  أمس  بيان  يف  وأشاد 
الداخلية  وزير  بـ«دور 
مناخ  تأمني  يف  لوجستيًا، 
التدخالت  شوائب  تشوبه  ال 
وإبقاء  واحلزبية  السياسية 
مفهوم  إطار  يف  التنافس 
وطين«، وبـ«الدور االساسي 
جان  العماد  بقيادة  للجيش 
قهوجي يف محاية هذا اإلجناز 
ككل مرة وبقائه على مسافة 

واحدة من اجلميع«.
إسرائيل  ادعاءات  أن  واعترب 
نقل  على  أدلة  بامتالكها 
إىل  »سكود«  صواريخ 
وتشبه،  »باطلة  املقاومة 
حماولة  إفتعال  بعيد،  حد  إىل 
اإلسرائيلي  السفري  اغتيال 
أرغوف  شلومو  لندن  يف 
لبنان يف  الجتياح  واستغالهلا 

حذر من حتضريات إسرائيلية حلرب جديدة
اجمللس املاروني ينوه بإجناز االنتخابات

من  حمذرا   ،»1982 العام 
ُتعد  إسرائيل  تكون  »أن 
العّدة حلرب جديدة على لبنان 
الدولية  بالقرارات  عابئة  غري 
 ،1701 القرار  رأسها  وعلى 
مئات  ظّله  يف  سّجلت  بعدما 
اخلروق يف موازاة إلتزام لبنان 
بشهادة  بأحكامه  واملقاومة 
واألمني  اليونيفيل  قيادات 
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام 

مون«.
وشدد على ضرورة »احلفاظ 
اللبنانيني  وحدة  على 
وتضامنهم يف وجه أي عدوان 
رئاسة  لبنان  تسّلم  مع  جديد 
الشهر،  هذا  األمن  جملس 
أن  ميكن  اليت  والتحّديات 
دعايات  وجهه  يف  تثريها 
خلق  بهدف  اليهودي  اللوبي 
عند  لبنان  يف  إنقسام  حالة 
العقوبات  على  التصويت 
الدولية حبق إيران على خلفية 

ملّفها النووي«.
الثأر  جرمية  ووصف 
أخذها  اليت  واالقتصاص 
عاتقهم  على  كرتمايا  أهالي 
بأنها »ُتعرب عن فظاعة اجلرمية 
اليت ارتكبها اجلاني حبق عائلة 
آمنة وأطفال أبرياء وبشاعتها، 
املربرات  كانت  مهما  انه  إال 
واألعذار فإن العدالة هي شأن 
قضائي يقع على عاتق الدولة 

دون سواها«.
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استأنف تكتل التغيري واالصالح 
اجتماعاته األسبوعية بعد انقطاع 
االنتخابات  فرضته  أسبوعني 
حتدث  االجتماع  وبعد  البلدية، 
الصحفيني  اىل  عون  العماد 
منتقدًا  االنتخابات  نتائج  عن 
التضليل االعالمي والسياسي 
الذي يظهر التيار خاسرًا بينما 
يف   %51 بنسبة  فاز  قد  هو 
يف  شارك  اليت  البلديات 
مقاطعة  وأعلن  انتخاباتها، 
بريوت  البلدية يف  االنتخابات 
انتخاب  يف  فقط  واملشاركة 

املخاتري، وقال:
بسبب  زمن  منذ  نلتق  مل 
اليوم  البلدية،  اإلنتخابات 
األسبوعي  اإلجتماع  استأنفنا 
واإلصالح  التغيري  لتكتل 
حبضور القسم األكرب من نوابنا 
والقسم األكرب من جبل لبنان. 
رويدًا  النصاب  وسيكتمل 

رويًدا من اآلن وصاعًدا.
اإلنتخابات  موضوع  حبثنا 
شرحنا   ، والبقاع  بريوت  يف 
اىل  أوصلنا  الذي  الوضع 
اإلستقتاء  سبب  وما  هنا 
الذي قمنا به يف زحلة. ملاذا 
وصلنا اىل هنا؟ أنا أعترب أنه 
أن  أو  إدارة  كان هناك سوء 
أعرفه.  ال  آخر  شيء  هناك 
اإلنتخابات  خنوض  حنن  لذلك 
زحلة،  عدا  ما  البقاع  كل  يف 
حيث رّشحنا املهندس أنطوان 
إمنا  كالئحة  ليس  يونس،  أبو 
تريد  فهل  لزحلة،  كاستفتاء 
وطين  تيار  فيها  يكون  أن 
حر أو كما يقولون »ال نريد 
أحزابا يف زحلة«. ألننا، ومع 
احرتامنا للعائالت، يف الوضع 
السياسي يف لبنان، كم عائلة 
عدد  اىل  حباجة  نصبح  توجد؟ 
العائالت،  عدد  يوازي  نواب 

أي آالف النواب.
العمل  خنوض  حنن  لذلك، 
السياسي على أساس أحزاب. 
وطنية  ضرورة  واألحزاب 
إلقامة الدميقراطية وفق برامج 
ما  كل  تلحظ  إمنائية  سياسية 
ونشاطات  بقطاعات  يتعّلق 

الدولة.
إذا أرادوا أن نكون 128 حزًبا، 
السابق،  النظام  اىل  فلنرجع 
إمكانية  أي  هناك  يكون  وال 
لكي  ضاغطة  قوى  لتشكيل 
يف  ونبقى  مشروع  أي  تنّفذ 
يعطون  واملساومات.  التجارة 
ويستلمون  خدمات  النائب 
بريوت  يستملكون  الدولة، 
وجبيل وزحلة. وتصبح قضية 
مراكز نفوذ تشرتي أكثريات. 
إمنا القوى الضاغطة هي اليت 
وقوى  أحزاب  من  تتشكل 
متضامنة لتطوير النظام وإمناء 
حقوق  على  واحلفاظ  البلد 

األفراد.
ألنين  اآلن  الكالم  بهذا  أتوّجه 
أمسع نغمة تقول: هنا ال نريد 
ولوال  أيضا،  وهناك  أحزابًا 
أفرادًا  كّلهم  لكانوا  األحزاب 
أحيانا  ويضعونهم  وجيّرونهم 
أخرى  وأحياًنا  السجن  يف 
يقفون على األبواب منتظرين. 
وحدها األحزاب يف كل بلدان 

العامل بإمكانها أن حتافظ على 
الدميقراطية.

صحيح أن كثرة األحزاب، كما 
كثرة األفراد الذين يعملون يف 
السياسة، تفّتت اجلهد الوطين 

ولكن وجودها ضروري .
احلياة  يف  إثنني  و«أبشع« 
على  أنا  يقول:  من  السياسة 
برسم  »أنا  يعين  احلياد، 
أنا  يقول:  وآخر  اإلجيار«. 
أيًضا  »أنا  يعين  مستقل، 
فماذا  البيع«...  برسم 
ميكن لنائب مستقّل أن يعمل 
لوحده؟ وماذا ميكن حملايد أن 

يقوم لوحده؟
هذا التمييز خيفي أشياء كثرية 
وراء املوقف، إذ ال وجود اال 

لوحدة اجلهد.
حزبًا  يؤسس  أن  أحد ميكن  ال 
ولكن  ومثاله،  صورته  على 
يكون هناك القسم األكرب من 
تفكريه وارادته، وال أحد يقدر 
أن جيد ما يريده بشكل كامل 
احلزب  ولكن  احلزب.  داخل 

يعطيه الطمأنينة.
حقوقه  له  يوصل  احلزب 
وأيضا  الكبرية  ومشاريعه 
الشعب  من  كان  ألي  يسمح 
حيّقق  أن  الكفاءة  ميلك  الذي 
السياسي  العامل  يف  طموحه 
الكفاءة  هذه  عنده  كان  إذا 

والرغبة.
الدعوة  من  انتبهوا  فإًذا 
لدفن  فهي  األحزاب،  ضد 
بعض  قبل  من  نهائًيا  لبنان 
الذين ال يفهمون  اإلقطاعيني 

تطّورات العصر.
سننزل  زحلة  يف  حنن  لذلك 
باستفتاء ، وحنن نعطي احلرية 
املؤّيدين  للمواطنني  املطلقة 
يريدون  من  خيتاروا  أن  لنا 
ويصّوتون له، ولكن فليلتزموا 
من ناحية فكرنا السياسي يف 
موضوع حيوي كثرًيا ألن هذه 
من  اكثر  يف  نسمعها  النغمة 

مكان.
جبل  بلديات  اىل  باإلنتقال 
لبنان. لقد اختصروا اإلنتخابات 
جبيل  بالتأكيد  جبيل.  بنتيجة 
لنا،  بالنسبة  سياسًيا  مهمة 
وعندما يعرف املرء خلفياتها، 
لن تعود لتهمه النتيجة. ويف 
ناس  هناك  األحوال،  أقصى 
من جبيل سيكونون مسؤولني 
وأي  أسلوب  بأي  جبيل.  يف 
اسُتعمل؟...  وماذا  واسطة 
جبيل  اآلن.  جانًبا  نضعه  هذا 
مهمة بالنسبة لنا ولكن اإلعالم 
يستعمل  اآلن  حتى  يزال  ال 
األحزاب  وبعض  التضليل، 
بطريقة  يرّوجون  واألفراد 

»وسخة« جدًا.
لقد كان عنوان صحيفة النهار 
»عون ُهزم يف جبيل وربح يف 
هزمت  أني  فطاملا  احلدث«، 
انتصر يف  جبيل ملاذا مل  يف 
من  هناك  كان  إذا  احلدث؟؟ 
انتصار،  أيضًا  فهناك  هزمية، 
خسارة،  هناك  كان  وإذا 
عندها هناك ربح. على األقل 
فليعدلوا باملانشيت من ناحية 
اخلسارة  األلفاظ،  استعمال 
واهلزمية  الربح،  يقابلها 

يضحكين  االنتصار...  يقابلها 
هذا األمر.

جبيل  يف  أنه  أيضًا  والغريب 
احلدث  ويف  اجملهول  ربح 
أن  ميكن  هل  اجملهول.  ُهزم 
تقولوا لي من ربح يف جبيل؟ 
نسب  من  يتمكنوا  مل  وملاذا 
معني؟؟  أحد  اىل  اإلنتصار 
ألنهم كانوا كثرًا، كانوا أكثر 
من اإلنتخابات النيابية. وأيضا 
هم نفسهم من رحبوا يف جبيل 

ُهزموا يف احلدث.
لقد خضنا اإلنتخابات يف جبل 
لبنان، حيث هناك 313 بلدية، 
ب229  معنيني  كنا  وحنن 

بلدية.
سريعة  احصاءات  هذه 
ودقة  بتفصيل  وسنعطيها 

أكثر فيما بعد:
 ،29 الشوف   ،35 عاليه  يف 
بعبدا   ،46 املنت   ،29 جبيل 

40، كسروان 50.
باملناسبة، يف املنت وجدنا أن 
 140 ب  جنحت  بلديات  هناك 
أو 150 أو 167 صوًتا، بلدات 
صغرية ال ميكن أن يكون هلم 
إال خمتار وفقا للقوانني. ملاذا 
أعرف،  ال  بلديات،  عندهم 
اإلحتاد  يف  غًدا  وسنراهم 
بلديات  تصّوت  كما  يصّوتون 
جديدة والسد والبوشرية اليت 
تضم فوق 20000 ناخب. هذا 
اصالح،  اىل  حباجة  النظام 

ولكن اآلن ليس وقته.
حنن  النتائج،  اىل  بالعودة 
موجودون ب 69 بلدية رحبناها 
والرؤساء  حر،  وطين  كتيار 
أعضاء يف التيار الوطين احلر 
بلدية   48 ورحبنا   ،%30 أي 
ويكون  احللفاء.  مع  أخرى 
املئوية  والنسبة   117 اجملموع 

بلغت 51 %.
عديدة  بلديات  اىل  باالضافة 
لنا فيها أعضاء إذ كان للتيار 
اللوائح  على  مرشحني  فيها 
حرية  وتركنا  املتنافسة، 
أن  وللناس  لألهالي  اإلختيار 
خيتاروا على مستوى البلديات 

ما جيدونه مناسًبا
 700 حوالي  هناك  باجملوع 
احلر  الوطين  التيار  من  عضو 
يف  رحبوا  ومؤيدين  ملتزمني 

مرشح  العدد  وهذا  البلديات، 
النهائية  النتائج  ألن  للزيادة 

مل تصدر بعد.
من  عضو   1600 حواىل  هناك 
أصل  من  احللفاء  ومن  التيار 
3056 عضو بلدية. 120 خمتار 
من أصل 367 خمتارا. كل هذه 
األعداد ستزداد.كثر سيّدهون 
أنهم رحبوا 200 و 300 بلدية، 
التحدي سيكون عندما سنسمي 
األشخاص  ونسمي  البلديات 

لنرى كم أخذ كل واحد منا.
كل  يشمل  السياسي  تفكرينا 
لبنان وحنن موجودون على كل 
األراضي اللبنانية، كل شخص 
إهتّم بضيعته أو بقضائه، ولكن 
كاإلنتخابات  كانت  انتخاباتنا 
النيابية. هم خاضوها كل يف 
مكانه، حدوده ال تتجاوز نهًرا 
أو جسرًا. ولكن احلمد هلل حنن 
اجلغرافية  احلدود  كل  خرقنا 
على  موجودون  والطائفية، 
اللبنانية.  األراضي  جممل 
يف  انتخابات  عندنا  سيكون 
وزحلة  بعلبك  وراس  القاع 

والبقاع الغربي واجلنوب...
أن  للناس  ميكن  ال  بلد  يف 
كلمة »ُهزم  معنى  ما  ميّيزوا 
وجّيهلوا  هنا«  وربح  هنا 
الفاعل يف اهلزمية واخلسارة. 
أنهم ثانويون كثرًيا،  فمعناها 
وأذكرهم أن مركز الثقل يبقى 

هنا.
متواضعًا  أكون  أن  أريد  ال 
من  القليل  اىل  لنعد  مزّيفًا، 
واحد  يفهم كل  حتى  الكربياء 
وليوقفوا  لنا،  بالنسبة  موقعه 

التطاول قلياًل.
بالنسبة إلنتخابات بريوت، لقد 
أعلنوا الئحتهم اآلن، حنن نتجه 
حنو املقاطعة للبلدية. طلبنا أن 
ُرفض  دوائر،  بريوت  تكون 
الطلب وهناك نوع من النزعة 
اىل السيطرة على كل بريوت. 
لعشرين  اإلنتخابية  الدائرة 
نائًبا متّكنا من تقسيمها، فهل 
يعقل أن تكون الدائرة البلدية 
النيابية.؟؟  الدائرة  من  أكرب 
بالرغم من ذلك رفضوا تقسيم 
منط  على  دوائر  اىل  بريوت 
به يف  املعمول  الكربى  املدن 

العامل.

اّدعوا أنهم سيلتزمون بتوزيع 
ولكن  يعّوض،  الالئحة  يف 

»طلعت القصة تفنيصة«.
بتقسيم  طلبنا  رفضوا  هم 
الدوائر، رفضوا طلبنا بالنسبيبة 
فريق،  كل  حجم  حتدد  اليت 

وحنن نرفض»الشحادة«.
وأدعو دوائر بريوت وخصوًصا 
أن  والثانية  األوىل  الدائرة 
يصّوتوا للمخاتري على لوائحنا. 
وتصويتهم لنا يدّل على شكل 

بريوت يف املستقبل.
اإلستفتاء سيكون عرب اإلقرتاع 
للوائح  انتخبوا  إذا  للمخاتري. 
انهم  يعين  فذلك  خماترينا، 
يريدون بريوت دوائر انتخابية. 
واذا مل ينتخبونا، فهم ينتخبون 
وال  واحدة.  دائرة  لبريوت 
الدميقراطية  أحد  بعدها  ينعي 

والتمثيل الصحيح.
أما من يريد أن يعطينا مناصفة 
فليبِق  الشخصي،  خلياره  بناًء 

املناصفة يف بيته وشكًرا.
يف موضوع آخر، هناك مشاكل 
يف وزارة املال. ترتّكب حلقات 
تراتبية يف وزارة املال، فئوية 
وحزبية يف الوقت نفسه، ويتم 

اللعب يف هذا املوضوع.
يأتي هذا املوضوع مع موضوع 
بريوت، فنفهم أن هناك أناسًا 
كثرًا أصبحوا ضد التعايش يف 

لبنان.
وزارة  يف  كبري  خلل  هناك 
اآلن،  أكثر  أشرح  لن  املال. 
اىل  سيوصلنا  النظام  هذا 
استنسابي.  ضرائيب  تنظيم 
يف  أكثر  األمر  هذا  نشرح 
مراحل الحقة، ولكن هذا حتذير 

من السري بهذه اخلطة.
سقفًا  وضعنا  املوازنة،  يف 
مظّلة،  احلكومة  وأعطينا 
ومحيناها من كل تصّدع داخلي 
أو من كل تدّخل خارجي، لكي 

تنجز امليزانية على األقل.
يف كل بلدان العامل، املوازنة 
األهم،  السلطوي  العمل  هي 
فرنسا  أو  أمريكا  يف  أكان 
الشيء  العائلة.  ضمن  أو 
فاإلنسان  واال  املوازنة  األهم 
اآلن  حتى  بيتو«  »خيرتب 
مل نصّوت بعد على أي موازنة 
منذ العام 2004 اىل اليوم. ما 
هذا النظام »املتّنك« ال1ي 
أهم  عن  احلكومة  فيه  تتخلى 
شيء ممكن أن تقوم به. اىل 
النظام؟  هذا  أين سنصل يف 
ال أعرف؟ كيف سنقوم بربنامج 
املوازنة  له  وحندد  وزاري 
الالزمة لننفذه؟ حنن مل ندخل 
من  جزءًا  نصبح  كي  احلكومة 
والذي  القائم،  النظام  هذا 
هدفه.  حتقيق  هو  وصوله 
احلكومة  اىل  وصلنا  اذا  حنن 
فليس لكي نكون يف احلكومة 
بلقب  وزراؤنا  ويستمتع 
وصل  شخص  كل  الوزير. 
ومعه برنامج وما يشّرف، وهو 
وشعبه.  لدولته  حتقيقه  يريد 
نوضع  أن  أردنا  إذا  فإًذا، 
حتقيق  عن  العاجز  موقع  يف 
نلعب  ونبقى  األشياء  هذه 
ضرائيب  ونظام  مالي  بنظام 
أن  دون  الدائمة  باإلستدانة 

حنقق مشاريع إمنائية، فأعتقد 
يف  نظر  بإعادة  سنقوم  أننا 

ثقتنا بهذه احلكومة.
االنتخابات،  اىل  وبالعودة 
باإلنتخابات  القيام  أن  مسعنا 
إجناز  هو  احملدد  التاريخ  يف 
بذاته. ولكن هذا ليس إجناًزا. 
وإجراء  اإلصالح  كان  اإلجناز 
احملدد.  بالتاريخ  اإلنتخابات 
جتري  دائًما  كانت  اإلنتخابات 
تتعّطل  ومل  احملدد  بالتاريخ 
»خرَبطت«  أحداث  أثناء  اال 
ال  وهذا  الوطنية.  احلياة 
اهلدوء  هذا  ويف  أننا،  يعين 
ألننا  إجنازًا  حققنا  الكامل، 
احملدد.  التاريخ  يف  أجريناها 
اإلجنازات  من  ننتهي  أن  آمل 
وهي  اجنازات  نعتربها  اليت 
بديهية، هي عمل يومي. هل 
ألنه  فقط  »اآلدمي«  ندعم 
شرط  اآلدمية  »آدمي«؟؟ 
كل  لدى  وبديهي  أساسي 
ولكنها  ندعمه،  أن  نريد  من 
أيضًا  املطلوب  تكفي،  ال 
القوانني  مضمون  الكفاءة. 
اإلنتاخبية هي أهم من التاريخ. 
وهذه نظرتنا، كانت هكذا منذ 
تصاريح  ولنا   2005 العام 
نغرّي  ولن  الشأن،  بهذا  عدة 
لالنتخابات  ميكن  كان  رأينا. 
أن تنتظر شهًرا اضافًيا ولكن 
وهذا  اصالح،  ارادة  يوجد  ال 
بني  الثقة  يف  خلاًل  سبب  ما 
أعضاء احلكومة. اجمللس جيب 
احلكومة.  أو  يقاصص  أن 
اجمللس  حيّلوا  أن  ميكن  هل 
او  للحكومة؟؟  ألنه مل يصّدق 
وهذا  تراجعت؟  احلكومة  أن 
من  الثقة  نزعت  أنها  يعين 
جيوز  ال  البعض.  بعضهم 
اتفاقات  هناك  يكون  أن 
جملس  هذه، حتصل يف  مثل 
ليسقطوها.  ويعودوا  الوزراء 
اآلن يف  نتيجتها  ظهرت  وقد 

انتخابات بريوت.
س: اعترب البعض ان التدخل 
من خارج جبيل هو حتد لرئيس 

اجلمهورية يف عقر داره.
لن  وانا  نظر  وجهة  هذه  ج: 
يف  احلق  لي  عليها.  أعلق 
التجول وزيارة من أشاء ومتى 
ومساء.  وظهرًا  صباحًا  أشاء 
اجلبيليني  اىل  توّجهت  مباذا 
هلم  قلت  هلم؟  قلت  وماذا 
لكن  ضدي  او  معي  انتخبوا 
البعض  أن  شعرت  انتخبوا. 
ذلك  على  قادرين  ليسوا 
مُيارس  اؤّكد أن ضغطًا  وكي 
عليهم، خاطبت اللبنانيني كما 
لي  وحيّق  أشعر.  وكما  ِأعرف 
التدخل يف اي مكان. الرئيس 
ولو  السلطة،  موقع  يف  هو 
كنت مكانه وأردت أن أتدخل 
بالعلن،  يكون  ذلك  فإن 
 »: اللبنانيني  خاطبت  لكنت 
وأريدكم  مجهورية  رئيس  انا 
حتقيق  يف  تساعدوني  أن 
فالن  ختتاروا  وان  برناجمي 
ارسل  أن  ال  وفالن«  وفالن 
اعلن  لصاحلي،  لتعمل  اجهزة 
عن رأيي علنًا، وليس العكس 
كأن أقول انا ال اتدّخل وارسل

نتجه اىل املقاطعة يف بريوت ونرفض »شحاذة« املقاعد

العماد عون بعد اجتماع التكتل: ليكن انتخاب املخاتري على لوائحنا يف بريوت استفتاًء على »شكل بريوت«

*العماد عون*
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مواقف مؤمنة للسيارات
Security Parking 

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

امليالد ورأس 
السنة...

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

Christmas & New Year

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

الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي 250 شخصًا
اسعار مهاودة وخدمة 

ممتازة
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 

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

حسومات كبرية على االسعار اسبوعيًا
جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق الغسيل والعصري 

وغري ذلك...
اسعار مهاودة وخدمة جيدة

حمالت أبو مرعي
للخضار والفواكه

بإدارة 
جوزيف أبو مرعي 

وعائلته

Tel: 96377511
24 good st Granville

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

»إن أعضاء الئحة وحدة بريوت 
العاصمة  أبناء  كل  سيمثلون 
الدينية  انتماءاتهم  اختالف  على 
والسياسية وسيبذلون كل اجلهد 
املسؤولية  قدر  على  ليكونوا 
البلدي«؛  العمل  حيتاجها  اليت 
عبارة أكد فيها املرشح لرئاسة 
رغبة  محد  بالل  بريوت  بلدية 
على  وعزمهم  الالئحة  أعضاء 
اليت  اإلمنائية  اخلدمات  تقديم 
أبنائها  وكل  العاصمة  حتتاجها 

على أساس املساواة.
ويف ظل حماوالت البعض اهلادفة 
لعدم  األهالي  على  التأثري  اىل 
االنقسام،  وترسيخ  االقرتاع 
جال محد يرافقه وفد من أعضاء 
الالئحة ومقرر املاكينة االنتخابية 
للمجلس البلدي عدنان فاكهاني 
للعاصمة  الروحية  املراجع  على 
ارشاداتهم  اىل  مستمعني 
لتحقيق  اجلهود  بذل  ومؤكدين 
اإلمناء وتلبية مطالب املواطنني، 
نشاطات  سلسلة  كانت  كما 
احياء  خمتلف  مشلت  وزيارات 

بريوت.
دار الفتوى

استهلت اجلولة بزيارة اىل مقر 
الوفد  اجتمع  حيث  الفتوى  دار 
رشيد  حممد  الشيخ  باملفيت 
الربنامج  على  وأطلعه  قباني 
أجواء  وعلى  تنفيذه  املنوي 

تشكيل فريق العمل.
الشباب  أن  اىل  محد  وأشار 

البيارتة عقدوا العزم على متثيل 
إسالمي مسيحي  بنسيج  بريوت 

يكون على قدر املسؤولية.
طالبهم  قباني  أن  اىل  وأشار 
يف  االمنائي  العمل  باستمرار 
الشرق  جوهرة  لتكون  بريوت 
اإلسالمي  التعايش  وقدوة 
دار  أن  اىل  الفتًا  املسيحي، 
الدار  تزال  وال  كانت  الفتوى 

اإلسالمية والقلعة الوطنية.
الوطين  »التيار  مقاطعة  وعن 
احلر« و«حزب اهلل« قال محد 
نأمل  وكنا  فاجأتنا  »املقاطعة 
اجلميع  العمل  فريق  يضم  أن 
لكن هذا لن يؤثر على املعركة 
ابن  صوت  ألننا  االنتخابية 
صناديق  داخل  سيعلو  بريوت 
أعضاء  أن  اىل  الفتًا  االقرتاع، 
الالئحة سيكونون ممثلني حلزب 

اهلل والتيار الوطين احلر.
الطائفة  دار  الوفد  زار  ثم 
التقى شيخ عقل  الدرزية حيث 
حسن،  نعيم  الشيخ  الطائفة 

ونوه محد بدور حسن وحكمته،
مقر  يف  كانت  الثالثة  احملطة 
الشيعي  اإلسالمي  اجمللس 
األعلى حيث التقى الوفد نائب 
رئيس اجمللس الشيخ عبد األمري 

قبالن.
ونقل عن قبالن رغبته بأن يعمل 
اجلديد ملصلحة  البلدي  اجمللس 
كل البيارتةثم كانت زيارة اىل 

مقر الكنيسة االجنيلية.

 الئحة »وحدة بريوت« عند قباني 
وحسن وقبالن والكنيسة االجنيلية

. هناك اصول  لتتدخل  األجهزة 
العامل  دول  كل  يف  للتدخل، 
للرئيس  حيق  الدميقراطية 
برأيه  االنتخابات  يف  بالتدخل 
وبتوجيهاته ومبا يريد لكن ممنوع 
ممارسة الضغط على اآلخرين أو 
استعمال وسائل الدولة الرمسية 
للضغط. وأيضًا ممنوع استعمال 
نوّجه  وهنا  اخلاصة.  املؤسسات 
هدّد  الذي  بيبلوس  لبنك  إدانة 
من  الناس  منع  أنه  وأعلن 
الرتشّح. هناك حقوق دستورية ال 
حيق ألحد املس بها. وهنا طالبت 
ال  بالتدخل.  اجلمهورية  رئيس 
اآلخرين.  مينع  أن  ألحد  حيق 
العمل  نظام  بان  القول  له  حيق 
ضمن  السياسي  النشاط  مينع 
املؤّسسة، ولكن ال حيق له منع 
الناس من ممارسة حقوقهم. هل 
شركة  يف  وظيفة  وجد  من  كل 
ضمنًا  يقبل  أو  يوّقع  أن  عليه 
كيف  نشاطاته؟  ممارسة  بعدم 
نقبل أن يصّوت القاضي -وجيب 
أن  وجيب  والوزير،  يصّوت  أن 
يصّوت ألن هذا من واجبه- وال 
عادي  مواطن  يصوت  ان  نقبل 
باي  او  بسلطة  ال  مرتبط  غري 
ال  عادية  بوظيفة  بل  آخر  شيء 
متنعه من حتمل مسؤولية اضافية 
نعرف  أن  . جيب  ضمن جمتمعه 
كي  القانونية  الوسيلة  هي  ما 
حيسم القضاء هذا املوضوع الن 
هذه املشكلة بدأت يف األشرفية 
وانتقلت اىل مناطق اخرى، وقد 
تبنّي أن األشخاص الذين ُهددوا 
هم من قضاء جبيل بينما اآلخرون 
ويف نفس املؤسّسة لكّنهم من 
اقضية أخرى مل ُيوّجه اليهم أي 

إنذار.
التيار  أي مدى  س: جنرال اىل 

العالقة  عن  راض  احلر  الوطين 
قرار  من  انطالقًا  حلفائه  مع 
وانطالقًا  بريوت  يف  الطاشناق 
اليك  ُنسب  الذي  احلديث  من 
احللفاء  واّن  البناء  صحيفة  يف 
ما  جبيل  يف  للرشوة  تعّرضوا 

دّقة هذا احلديث؟
ج: أعتقد أن ما ورد يف صحيفة 
اجلريدة  يف  دّسه  مت  خرب  البناء 
وليست اجلريدة من كتبه. ويف 
كل  يف  فكما  احللفاء،  خّص  ما 
نستطيع  ال  شعبية  جمموعة 
وإذا  احملازبني.  على  السيطرة 
حصل اخللل ندرسه سويًا وندرس 

كيفية معاجلته يف املستقبل.
والتغيري  االصالح  هل  س: 
بلدية  رئيس  إعادة  يف  يتجّسد 
املّتهم  جبارة  أنطوان  اجلديدة 
بالفساد  احلر  الوطين  التيار  من 
وإساءة األمانة اىل هذا املنصب 

وبدعم من التيار؟
تفاهمات،  عقدنا  حنن  ج: 
القضاء  أمام  موجودة  والدعاوى 
من  هناك  كان  إذا  قلت  وانا 
سلطة  تغطيه  فالفساد  فساد، 
السياسية  والسلطة  سياسية 
أما  القضائية.  السلطة  تغطيها 
القضائية  الدعاوى  تكون  أن 
موجودة على مدى سبع سنوات 
مّر  وقد  سنوات   9 أو   8 أو 
وأنا  انتخابيتني  دورتني  عليها 
انسانًا.  اتهم  أن  استطيع  ال 
القضاء،  لدى  موجودة  الدعاوى 

فليتفّضلوا وليبّتوا فيها.
س: هناك دعاوى جديدة جنرال 
نبيل  ومن  كنعان  ابراهيم  من 

نقوال.
مرفوعة  ليست  الدعاوى  ج: 
موجودة  الدعاوى  قبلنا.  من 
هناك  منا.  أحد  من  مرفوعة  غري 
هلا  عالقة  ال  أخرى  مشاكل 

والدعاوى  البلدية،  بالفساد يف 
موجودة امام القضاء واملراسالت 
وليحّركوا  فليتفضلوا  موجودة 
القضاء ألن العدالة بآجال طويلة 
ترك  ميكننا  وال  بعدالة.  ليست 
سنوات  سبع  االتهام  حتت  أحد 
ونتّخذ مواقف يف حقه. اصلحوا 
من  حنن  نتمّكن  كي  قضاءكم 
موضوع  عن  نتكّلم  حنن  العمل. 
ونضع الدليل لكن على القضاء 

ان يبت بهذه األمور.
مع  تتحالف  لكّنك  جنرال  س: 

شخص مشكوك بنزاهته.
غري  االشخاص  هم  من  ج: 
أعطوني  بنزاهتهم؟؟  املشكوك 
ان  نقول  حنن  أمساءهم!! 
بنية  من  جزءًا  اصبح  الفساد 
القمة.  اىل  األسفل  من  الدولة 
من سنقاصص؟ قلنا ان الدرج 
»ُيشطف من فوق اىل حتت« 
اردنا  وإذا  العكس.  وليس 
شطفه من حتت اىل فوق علينا 
أن  أي  بالديناميت  ننسفه  أن 
نقوم بثورة. وإذا كنتم تقبلون 
اىل  ولننزل  فتفضلوا  بذلك، 
الشارع جمددًا. حنن نقوم بتوعية 
حصلت  التجاوزات  املواطنني 
اىل  ندخل  حنن  مكان.  كل  يف 
البلديات كي نشري اىل كل ما هو 
غري قانوني. وانتم ستحاسبوننا 

على ادائنا.
جبيل،  نتائج  بعد  هل  س: 
رئيس  مع  العالقة  ستنقطع 

اجلمهورية؟
ج : أبدًا، ملاذا تقطع العالقة مع 
رئيس اجلمهورية؟ ملاذا الرتكيز 
قلت  اجلمهورية؟  رئيس  على 
الرابح   ) جبيل  يف  هناك)  لكم 
احلدث(  يف   ( وعندي  جمهول. 
احلدث  ال يف  جمهول.  املهزوم 
جبيل  يف  وال  غلبت  من  اعرف 

التحديد  مل  غلبين.  من  اعرف 
رئيس  شخص  على  والرتكيز 
بصورة  اتكّلم  انا  اجلمهورية؟ 
شخص  عن  اتّكلم  وال  عامة 
حمّدد. ليس ضروريًا أّن حلقات 
الرتاتبية  ضمن   BLOQUAGE
السياسية أن تكون عند رئيس 

اجلمهورية.
لقاء  هناك  سيكون  هل  س: 
تصف  وكيف  املر؟  ميشال  مع 
ايلي  السابق  بالنائب  عالقتك 

سكاف؟
ج: ال يزال صديقًا لكّنه ما عاد 
مل  واللقاء  سكاف(  )عن  حليفًا 

يتم بعد )عن املر(.
س: حُيكى عن لقاء مرتقب مع 

رئيس احلكومة سعد احلريري
كان  لقاء.  هناك  يعد  مل  ج: 
انتخابات  على  للتفاهم  اللقاء 

بريوت. انتهى.
اجلميل  سامي  النائب  س: 
هّنأكم بالفوز يف احلدت ودعاكم 

للتعاون ما تعليقك؟
ج: جيب أن نعرف ما هو الربنامج 
عليه.  وإياهم  سنتعاون  الذي 
فأهاًل  القهوة  على  كان  إذا 
نشرب  ان  نستطيع   . وسهاًل 
نشاء.  ما  قدر  ونتكّلم  القهوة 
عليا  سياسية  خيارات  هناك 
وحنن  داخلية،  سياسة  وهناك 
اجلميع،  مع  للتفاهم  مستعّدون 
انتقدنا  مهما  السياسة  حنن يف 
منلك  حنن  ألحد.  العداء  نكن  ال 
خيارات سياسية تتفق احيانًا مع 
الصعيد  وعلى  األفرقاء  بعض 
مغرمًا  احدنا  ليس  الشخصي 
تنفيذ  على  نتفق  لكننا  باآلخر، 
برنامج سويًا. واحيانًا نكن املودة 
لآلخرين لكن اخليارات السياسية 
الطريق  االختيار  خمتلفة. وعلينا 

الذي نريد سلوكه.
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اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

                تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، وأشياء أخرى كثرية

 توصيالت جمانية للمنازل

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

يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

مقابل مركز الربيد

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

(BLACKMORES)

استبدلوا ماكينات قياس السكر يف الدم  
القدمية بأخرى حديثة

وادفعوا 10 دوالرات فقط

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 

أول  العربية  اللغة  أصبحت 
احلروف  فرض  حاجز  تكسر  لغة 
املواقع  عناوين  على  الالتينية 
منظمة  وأعلنت  اإللكرتونية. 
لألمساء  اإلنرتنت  »تعاون 
باسم  املعروفة  واألرقام« 
مرة  »ألول  أنه  »ايكان« 
يف تاريخ اإلنرتنت، األحرف غري 
الالتينية تستخدم لعناوين مواقع 
املنظمة  وأضافت  إلكرتونية«. 
اليت  الدول  أوىل  أن  بيان  يف 
حصلت على قابلية إطالق مواقع 
بأحرف غري التينية هي السعودية 
أضيفت  وقد  ومصر.  واإلمارات 
».السعودية« ».اإلمارات« 
و».مصر« لنهاية أمساء مواقع 
من تلك الدول، اليت يف السابق 
مثل  التينية  أحرف  على  اعتمدت 
 ».eg«و للسعودية   ».sa«

ملصر.
ومصر  السعودية  بذلك  وجنحت 
اللغة  إدخال  يف  واإلمارات 
ألول  لإلنرتنت  كنطاق  العربية 
ليجري  الشبكة،  تاريخ  يف  مرة 
التينية  غري  أحرف  استخدام 

لنطاقات املستوى األعلى.
ووفقا للبيانات الرمسية الواردة 
على موقع هيئة اإلنرتنت لتسجيل 
األمساء واألرقام العاملية، فقد مت 
إدراج أول رمز جملاالت املستوى 
األعلى يف منطقة اجلذر من أمساء 
النطاقات بالعربية للمملكة العربية 
السعودية باسم »السعودية« 
بـ»مصر«،  مصر  ومجهورية 
باسم  املتحدة  العربية  واإلمارات 
رموز  أن  مؤكدة  »إمارات«، 

»إيكان« تعلن ثورة جديدة يف عامل الشبكة.. والعربية أول لغة غري التينية تدخل الفضاء اإللكرتوني

السعودية ومصر واإلمارات حتصل على نطاقات بالعربية على اإلنرتنت
النطاقات الواسعة حاليا متوافرة 
ستجرى  لكن  اآلن  لالستخدام 
لرؤية  قريبا  النهائية  اللمسات 
أمساء النطاقات اليت تنتهي يف 
»السعودية«،  »مصر«، 

»إمارات«.
أصدرت  قد  وكانت »ايكان« 
دول،  ألربع  النهائية  موافقتها 
السعودية واإلمارات ومصر  هي 
األحرف  استخدام  لبدء  وروسيا، 
العربية والروسية ألمساء املواقع 
اإللكرتونية. ويف القرار الصادر 
يف 22 أبريل )نيسان( املاضي، 
كبرية  خطوة  املنظمة  اختذت 
لتسهيل استخدام اإلنرتنت للذين 
الالتينية.  األحرف  يستخدمون  ال 
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة 
بيكستورم  رود  الرحبية  غري 
اإلنرتنت  باب  سيفتح  »هذا 
والروسية  بالعربية  للناطقني 
استخدموا  يكونون  ال  قد  الذين 

اإلنرتنت قط يف السابق«.
اليت  التعديالت  أول  هو  وهذا 
جترى على تقنيات أمساء املواقع 
اإللكرتونية بأحرف غري التينية منذ 
اجتماع جمللس إدارة »ايكان« 
أكتوبر  يف  اجلنوبية  كوريا  يف 
ويذكر   .2009 األول(  )تشرين 
دول  من  طلبا   21 هناك  أن 
اللغة  مثل  لغة   11 تشمل  عدة 
اللغة  استخدام  لبدء  الصينية 
األم ألمساء املواقع اإللكرتونية. 
»أمساء  تغري  أن  املتوقع  ومن 
بـ املعروفة  الدولية«  املواقع 

اإلنرتنت  استخدام  طبيعة   ،IDN
خالل السنوات املقبلة مع موافقة 

جديدة  طلبات  على  »ايكان« 
جلعل اللغات احمللية حول العامل 
اإللكرتونية،  للمواقع  تستخدم 
ملستخدمني  اجملال  يفتح  مما 
أو  اإلجنليزية  اللغة  جييدون  ال 
تعتمد  اليت  اللغات  من  غريها 
الالتينية.وأوضح  األحرف  على 
أن  »ايكان«  باسم  ناطق 
»العربية أول لغة ال تعتمد على 
يف  تستخدم«  الالتينية  اللغة 
وضع أمساء املواقع اإللكرتونية، 
بني  من  »العربية  أن  مضيفا 
على  املستخدمة  اللغات  أكثر 
أن  وتابع  اليوم«.  اإلنرتنت 
يف  اإلنرتنت  استخدام  نسبة 
الشرق األوسط اليوم حنو 20 يف 
كبرية  وهناك »إمكانية  املائة، 
املنطقة، مما جيعل  للنمو« يف 
استخدام  بأن  متفائلة  املنظمة 
اجملال  سيفتح  العربية  اللغة 
يف  املستخدمني  عدد  لزيادة 
والناطقني  الـ22  العربية  الدول 

بالعربية يف اخلارج.
املاضي  العام  حتى  أنه  ويذكر 
ال  تقنية  عوائق  هناك  كانت 
غري  حروف  أي  باستخدام  تسمح 
عنوان  خللق  الالتينية  احلروف 
عملت  لكن  إلكرتوني.  موقع 
أشهر  مدار  على  »ايكان« 
طويلة الختبار برامج جديدة تسمح 
التينية،  غري  أحرف  باستخدام 
العامل  حول  للدول  والسماح 
لتطوير  خاصة  طلبات  بتقديم 
إلكرتونية  مواقع  عناوين  أمساء 
جنحت  وقد  أخرى،  بلغات 
يف  واإلمارات  ومصر  السعودية 

احلصول على املوافقة اخلاصة.
وكانت السعودية من ناحيتها قد 
أعلنت مؤخرا عرب هيئة االتصاالت 
يف  ممثلة  املعلومات  وتقنية 
ملعلومات  السعودي  املركز 
الشبكة عن فتح التسجيل ألمساء 
النطاق  حتت  العربية  النطاقات 
العربي »السعودية« للراغبني 

يف ذلك على مرحلتني.
إن  هلا  بيان  يف  اهليئة  وقالت 
واخلاص  احلكومي  القطاعني 
أمساء  تسجيل  من  سيتمكنان 
بهما خالل  عربية خاصة  نطاقات 
املرحلة اخلاصة »األوىل« وفق 
ابتداء  حمددة،  وشروط  معايري 
من 31 مايو )أيار( احلالي، فيما 
تسجيل  من  األفراد  سيتمكن 
أمساء نطاقات عربية خاصة بهم 
خالل املرحلة العامة »الثانية« 
اليت تبدأ يف 27 سبتمرب )أيلول( 

املقبل.
وكشفت هيئة االتصاالت وتقنية 
ونشر  اعتماد  مت  أنه  املعلومات 
الئحتني تنظيميتني، األوىل عامة 
النطاق  حتت  للتسجيل  ودائمة 
العربي »السعودية«، واألخرى 
عملية  لتنظيم  ومؤقتة  خاصة 
فتح التسجيل حتت هذا النطاق، 
موضحا أن هذه اخلطوة التحفيزية 
باللغة  عناوين  من  توفره  مبا 
جهود  سياق  يف  تأتي  العربية 
استخدام  معدالت  لرفع  اهليئة 
اإلنرتنت من قبل املواطنني يف 

اململكة.
ودعا املركز السعودي ملعلومات 
املختصني  البيان،  يف  الشبكة، 

أمساء  بتنظيم  واملهتمني 
النطاقات العربية إىل االطالع على 
اللوائح اجلديدة مبعلومات الشبكة 
بزيارة املوقع اإللكرتوني للمركز 
الشبكة.  ملعلومات  السعودي 
ستكون  األولوية  أن  وذكرت 
وشبه  احلكومية  اجلهات  لطلبات 
فسيتم  ذلك  عدا  وما  احلكومية، 
ختصيص اسم النطاق العربي ملن 
لديه أقدم أوراق رمسية، حسب 
تاريخ شهادة السجل التجاري أو 
التجارية،  العالمة  شهادة  تاريخ 
حبيث تكون مطابقة لالسم نفسه 

املراد تسجيله.
هيئة  تلقت  آخر،  جانب  من 
األمساء  لتسجيل  اإلنرتنت 
جمموعه  ما  العاملية  واألرقام 
رموز  على  للحصول  طلبا   21
يتمثل  الذي  العليا  النطاقات 
حاليا بـ11 لغة، مفيدة أن اللغة 
العربية أصبحت اآلن اخليار األول 
مبثابة  الستخدامه  الالتيين  غري 
مشرية  العليا،  للنطاقات  رموز 
من  باتت  العربية  اللغة  أن  إىل 
استخداما  األكثر  اللغات  بني 

للغاية على شبكة اإلنرتنت.
يف  موقعها  على  اهليئة  وأكدت 
األوسط  الشرق  أن  اإلنرتنت 
اإلنرتنت  خلدمة  انتشار  لديها 
يف املتوسط مبا يزيد قليال على 
20 يف املائة، وهو ما يدل على 
مشددا  للنمو،  كبرية  إمكانات 
للمستخدمني  سيكون  أنه  على 
أكثر  خيارات  لديها  املنطقة  يف 
شبكة  إىل  للوصول  سهولة 
على  القدرة  مع  اإلنرتنت، 
استخدام لغتهم األوىل عن اسم 

نطاق كامل.
طاليب  على  اهليئة  وتشرتط 
السريعة  العليا  النطاقات  حتويل 
للغات احمللية من املشاركني أن 

يستوفوا عددا من الشروط، منها 
النطاقات  رموز  متثيل  يكون  أن 
العليا بلغة غري التينية؛ كما جيب 
أن تكون اللغات مستخدمة للتعبري 
الرمسية يف  النطاقات  رموز  عن 
كما  املطابق،  اإلقليم  أو  البلد 
تشرتط بعض املتطلبات التقنية، 
حيث يتم تقييمها من قبل فريق 
اخلرباء  من  عددا  حيوي  خارجي 

التابعني هلا.
عددا  هناك  أن  اهليئة  وذكرت 
 3 على  للتقييم  العمليات  من 
اإلعداد  هي  األوىل  خطوات، 
يف  اخلدمة  طالب  قبل  من 
الوثائق  أو اإلقليم، ومجع  البلد 
التقييم  ثانيا  املطلوبة،  الداعمة 
للمتطلبات  وفقا  الوارد  للطلب 
رموز  لسلسلة  واللغوية  الفنية 
زيارة  ثالثا  العليا،  النطاقات 
الوفد واالطالع على استيفاء كل 
سلسلة  وجناح  االجتماع  طلبات 

معايري التقييم.
التشغيل  أمس  بدأ  مصر،  ويف 
التجرييب لنطاق »دوت مصر« 
على  فرعى  نطاق  أول  وتسجيل 
احلروف  بعد  العامل  مستوى 
حتت  العربية  باللغة  الالتينية 
مسمى »وزارة االتصاالت دوت 
ظل  يف  هذا  ويأتي  مصر«. 
لتوسيع  املصرية  احلكومة  سعي 
يف  اإلنرتنت  مستخدمي  قاعدة 
للجهات  سيتيح  مما  مصر، 
خدمات  تقدم  اليت  احلكومية 
والشركات  اإللكرتونية  للحكومة 
الراغبة يف تقديم خدمات التجارة 
اخلدمات  من  وغريها  اإللكرتونية 
اإلنرتنت  طريق  عن  املقدمة 
واملستهلكني  املواطنني  خماطبة 
على  مواقعها  وجعل  بلغتهم 
اإلنرتنت يف متناول اجلميع على 

حد سواء.
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 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007 

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

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

4 Trafalgar street
Manly ( Manly Harbour)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

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

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

الكردستاني  التحالف  اعلن 
اىل  انضمامه  االول  امس 
ائتالف دولة القانون واالئتالف 
اعلنا  اللذان  العراقي  الوطين 
برملانية  كتلة  اكرب  تشكيل 
كشف  فيما  املاضي.  الثالثاء 
حسني  العراقي  النفط  وزير 
وزارته  ان  الشهرستاني 
توصلت اىل اتفاق مع االكراد 
النفطية  احلقول  موارد  حول 
كردستان  اقليم  يف  املنتجة 
احلكومة  سابقا  تقرها  مل  اليت 

املركزية.
وقال عضو التحالف الكردستاني 
لقائه  بعد  ساويش  نوري  روز 
اهلل  آية  الكبري  الشيعي  املرجع 
النجف  يف  السيستاني  علي 
"التحالف  ان  بغداد،  جنوب 
بتحلفاته  متمسك  الكردستاني 
بناء  اىل  ادت  اليت  القدمية 
وتشكيل  السياسية  العملية 
وكتابة  السابقة  احلكومة 

الدستور".
ويعد حزب الدعوة بزعامة رئيس 
الوزراء نوري املالكي واجمللس 
عمار  بزعامة  االسالمي  االعلى 
احلكيم من ابزر حلفاء االكراد.

القانون  دولة  ائتالف  واعلن 
واالئتالف الوطين حتالفهما فباتا 
ويشكالن  مقعدا   159 يشغالن 

الكتلة االكرب يف الربملان.
الوزراء  رئيس  نائب  واضاف 
"االكراد  ان  واليته  املنتهية 

احلكومة العراقية تتوصل اىل اتفاق مع األكراد حول تصدير النفط 

االكراد يتحالفون مع "دولة القانون" و"الوطين" 
امحر  خط  أي  لديهم  ليس 
على أي مرشح خيتاره التحالف 

اجلديد" لرئاسة احلكومة.
واضاف شاويس "محلت رسالة 
السيستاني  السيد  مساحة  اىل 
كردستان  اقليم  رئيس  من 
املوقف  تؤكد  برزاني  مسعود 
مع  الكردستانية  للكتل  الثابت 
الوطين  االئتالفني  يف  االخوة 
اىل  مشريا  القانون"،  ودولة 
على ضرورة  اكد  ان "مساحته 
حكومة  وبناء  الوطنية  الشراكة 
اساس  على  تقوم  عراقية 
اجملتمع  مكونات  مجيع  اشراك 
واضح  برنامج  وتتمتع  العراقي 

يهدف اىل خدمة العراقيني".
لوحدة  مبتهجون  "حنن  اضاف 
ونتوجه  االساسيني  حلفائنا 
معهم.  اجلاد  احلوار  باب  لفتح 
الكردستاني  التحالف  يف  اننا 
وكافة القوى الكردستانية تؤمن 
بالتمسك بتحالفاتها اليت بدأت 
واستمرت  املعارضة  ايام  منذ 
من خالل اسقاط النظام البائد 
وكتابة  اجلديد  العراق  وبناء 
عليه".  واالستفتاء  الدستور 
واكد ساويش اشراك املكونات 

كافة يف احلكومة املقبلة.
السيستاني،  توجيهات  وعن 
مساحة  "توجيهات  ان  قال 
كانت  السيستاني  السيد 
بالدستور  بالتمسك  واضحة 
العراق  خدمة  اجل  من  والعمل 

وان العراق بلد اجلميع وهو يسع 
فيه  املتشاركني  ابنائه  كافة 
العمل وفق  اجلميع  وجيب على 
يكون  وان  والقانون  الدستور 

البلد بلد العدل واملساواة".
ما  دائما  "مساحته  ان  واكد 
حكم  يف  بالشراكة  يوصي 
العراق وهو دأبه سابقا واليوم 

كرر املوضوع ايضا".
"السيستاني  ان  واضاف 
حتض  عامة  توجهات  لديه 
احلكومة  بتشكيل  االسراع  على 
ودقيق  واضح  برنامج  وفق 
ومبشاركة  بالقانون  متمسك 
للشعب  خدمة  املكونات  مجيع 

العراقي".
النفط  وزير  كشف  ذلك،  اىل 
الشهرستاني  حسني  العراقي 
اتفاق  اىل  توصلت  وزارته  ان 
مع االكراد حول موارد احلقول 
اقليم  يف  املنتجة  النفطية 
كردستان اليت مل تقرها سابقا 

احلكومة املركزية.
انه  صحايف  مؤمتر  يف  وقال 
النفط  وزارة  بني  االتفاق  "مت 
استحقاقات  حول  واالكراد 

املوارد املالية".
اضاف ان "االتفاق ينص على 
املالية  املوارد  كافة  تسليم 
الوطنية  التسويق  شركة  اىل 
)سومو( على ان تتحمل احلكومة 
مت  اليت  املبالغ  كافة  العراقية 
املوارد  الستخراج  صرفها 

النفطية يف االقليم".
وجاءت تصرحيات الشهرستاني 
بغداد  يف  صحايف  مؤمتر  يف 
ثالثة  تراخيص  جولة  اعلن فيه 

للحقول النفطية.
جولة  بدء  اليوم  العراق  اعلن 
ثالثة  لتطوير  الثالثة  التنافس 
ان  بعد  البالد  حقول غازية يف 
خالل  نفطية  حقول  عشرة  منح 
العامني املاضيني بصيغة عقود 

خدمة.
وقال "نعلن بدء جولة التنافس 
احلقول  بعض  لتطوير  الثالثة 
ان  بعد  العراق  يف  الغازية 
حقق جناحا يف اجلولتني االوىل 
مثل  مضرب  واصبح  والثانية 

للصناعات النفطية العاملية".
ستكون  اجلولة  "هذه  ان  واكد 
مثل سابقتها عقود خدمة وليس 
مشاركة باالنتاج وسيبقى النفط 
وحتت  للشعب  ملكا  والغاز 

السيطرة الوطنية". 
وقال ان احلقل االول هو عكاز 
على  االنبار  حمافظة  يف  ويقع 
بعد 25 كلم جنوب غرب القائم، 
العراقية  احلدود  من  بالقرب 

السورية.
كيلومرتا  مخسني  احلقل  ويبلغ 
طوال و18 كيلومرتا عرضا. وقد 
مت اكتشافه يف 1992 ويتوقع 
فيه  الغازي  املخزون  يبلغ  ان 
5,6 تريليون مرت مكعب قياسي. 

وهناك ست ابار حمفورة فيه.

أمنيون  مسؤولون  أعلن 
صواريخ  وجود  ان  إسرائيليون 
من طراز "أم 600" حبوزة "حزب 
أبيب  تل  يقلق  لبنان  يف  اهلل" 
أكثر من وجود صواريخ "سكود"، 
كبري  إسرائيلي  ضابط  أكد  فيما 
أن إسرائيل ليست حممية بشكل 
هلجمات  تعرضها  حال  يف  حمكم 

صاروخية.
أمس  "هآرتس"  صحيفة  ونقلت 
االول  عن قائد منظومة الدفاعات 
اجلوية يف سالح اجلو اإلسرائيلي 
إن  قوله  غابيش  دورون  العقيد 
يف  حاليا  تعمل  اليت  األجهزة 
إسرائيل ضد الصواريخ ال ميكنها 
من صواريخ  تزويد محاية حمكمة 
أرض أرض والقذائف الصاروخية. 
وعزا عدم توافر محاية كهذه إىل 
"االنتشار املكثف ألسلحة من هذا 
والقذائف  الصواريخ  )أي  النوع 
الصاروخية( يف دول عدو ولدى 

منظمات إرهابية".
خالل  غابيش  أقوال  وجاءت 
املؤمتر الدولي األول حول موضوع 
الذي  الصواريخ،  من  احلماية 
من  أول  اللد  مدينة  يف  افتتح 
أمس، وشارك فيه مسؤولون يف 
الصناعات العسكرية من إسرائيل 

والعديد من دول العامل.
غابيش  فإن  لـ"هآرتس"  ووفقا 
التقارير  إىل  التطرق  عن  امتنع 
سوريا  مترير  حول  اإلسرائيلية 
صواريخ "سكود" و"أم 600" إىل 
"حزب اهلل" يف الشهور املاضية 
"لكن املعلومات اليت استعرضها 

صواريخ "أم 600" تقلق 
اسرائيل أكثر من "سكود"

املؤمتر  يف  املشاركني  أمام 
الدولي مل ترتك جماال للشك حيال 
إسرائيل  يف  التخوفات  مستوى 
لسوريا  الواسع  التسلح  جراء 
وإيران وحزب اهلل بعشرات آالف 
والصواريخ  الصاروخية  القذائف 

املتطورة".
وحتدث غابيش عن جمموعة واسعة 
ومتنوعة من الصواريخ والقذائف 
ودقة  آماد  ذات  الصاروخية 
ويف  جدا  مرتفعة  تدمري  وقدرة 
حال نشوب حرب سيتم توجيهها 
حنو إسرائيل. وقال إن "هذا األمر 
يشكل بالنسبة لنا حتديا حقيقيا، 
وخارطة التهديدات اليت سنضطر 
ومعقدة  كبرية  مواجهتها  إىل 
اليت  الفعل  رد  وفرتات  ومتنوعة 

ستكون لدينا هي قصرية جدا".
حال  "يف  أنه  غابيش  وأوضح 
)إطالق( صواريخ سنضطر الختاذ 
حال  ويف  دقائق  خالل  قرارات 
سيكون  صاروخية  قذائف  إطالق 
ومبصطلحات  ثواٍن،  عن  احلديث 
احلرب فإن هذا ليس وقتا لكننا 
سنعرف كيف نتصرف حبكمة يف 
سيتعني  اليت  األهداف  اختيار 

اعرتاضها".
حول  بالتقارير  يتعلق  ما  ويف 
إىل  متطورة  صواريخ  وصول 
"حزب اهلل" قال مسؤولون أمنيون 
 "600 "أم  صواريخ  وجود  إن 
املتطورة حبوزة "حزب اهلل" اليوم 
يثري قلق جهاز األمن اإلسرائيلي 
اليت  "سكود"  صواريخ  من  أكثر 
وصفها املسؤولون بأنها قدمية.
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بسبب تأخري خطة جتارة االنبعاثات اىل 2013  

تدن الدعم لراد وحكومة العمال اىل ادنى املستويات
يف  الوزراء  رئيس  ان  يبدو 
ما  كل  ان  حيث  حرج  موقع 
وعد به اصبح موضع شك ومن 
الصعب تصديقه وقد انعكست 
مصداقية السيد راد سلبا على 

احلكومة ككل.
فالول مرة منذ تسليمه رئاسة 
الوزراء تدنى الرضى على ادائه 
بنسبة كبرية كما ان الدعم له 
هبط  للوزراء  مفضل  كرئيس 
منذ  املستويات  ادنى   اىل 
االنتخابات الفيدرالية املاضية.

يتقدم  ايضا  مرة  والول 
االئتالف على حزب العمال بعد 
التفضيلية  االصوات  احتساب 
االنتخابات  جرت  لو  انه  حيث 
االن لكان حظ االئتالف بالفوز 

فيها قويا.
االولية  االصوات  تدنت  فقد 
حلزب العمال اىل ما دون %40 
حيث  اخلطرة  املنطقة  وهي 
وصلت اىل 35% وهذا املعدل 

كيم  كان  ان  منذ  االدنى  هو 
بيزلي يف زعامة حزب العمال.

السبب  ان  فيه  شك  ال  ومما 
شعبية  تدني  يف  االساسي 
الدرجة  هذه  اىل  راد  السيد 
جتارة  خطة  تأخريه  هو  اخلطرة 
2013ومع  عام  اىل  االنبعاثات 
للسيد  الكبرية  اخلسارة  هذه 
العمالية  وللحكومة  خاصة  راد 
فقدان  سببها  مسألة  عامة 
الريادة يف قضية تغيري املناخ 
ما  فانه  منذلك  بالرغم  ولكن 
املعارضة  زعيم  امام  زالت 

فجوة عليه ملؤها. 
فاالنهيار املفاجئ يف االصوات 
االولية حلزب العمال اىل ادنى 
مل  سنوات  اربع  منذ  مستوى 
االصوات  يف  ارتفاعا  يرتجم 
نقاط  ثالث  ان  اذ  لالئتالف 
فقط من اصل النقاط الثماني 
اليت خسرها حزب العمال ذهبت 
فقط لالئتالف فيما ذهبت مخس 
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التعدين  شركات  قادة  اجرى 
متوترة  مناقشات  اسرتاليا  يف 
راد  كيفن  الوزراء  رئيس  مع 
ضرائب  ضد  محلة  شنوا  حيث 
ارباح  على  الفيدرالية  احلكومة 

هذه الشركات.
وفيما جرى مسح سبعة مليارات 
يف  االسهم  قيمة  من  اضافية 
االسرتالية  التعدين  شركات 
دون  الصناعة  هذه  عميد  حذر 
هذه  ختفيف  ان  من  ارغوس 
خييف  ان  شأنه  من  الضرائب 

املستثمرين العامليني.
وكان رئيس الوزراء قد رفض 
التعليق على ما اذا كان سرياجع 
الضريبة املقرتحة البالغة %40 

على ارباح شركات التعدين.
وقال السيد راد انه يعتقد ان 
تقريبا"  وصحيح  "حمق  ذلك 
مع  خاص  عشاء  حضوره  قبل 
هلذه  التنفيذيني  الرؤساء 
الصناعة وهم: اندرو فوريست 

الضريبة على ارباح شركات التعدين
 تؤثر على اسعار االسهم يف السوق

غروب(،  ميتال  )فورتسكيو 
للحديد  تينتو  وولش)ريو  سام 
هتش  )بي  اشيب  ايان  اخلام( 
فويلت  ودون  بيليتون(  بي 

)وودسايد بيرتوليوم(.
ويعتقد ان هذا العشاء كان قد 
اسابيع عدة مكاتب  رتبته قبل 
شركة ليغان للمحاماة يف بريث 
بالغا  طابعا  االن  اختذ  ولكنه 
االهمية يف اعقاب اعالن السيد 
راد يوم االحد املاضي عن هذه 
وكذلك  االرباح  على  الضريبة 
املوارد  ملخزون  اهلائل  البيع 

خالل العامني املاضيني.
لشركة  السعر  كان  وقد 
فورتسكيو قد خسر 11% يومي 
خسر  فيما  والثالثاء  االثنني 
السهم يف بي هتش بي %5.3 

ويف ريو  تينتو %7.
ليل  حمادثات  وصفت  وقد 

االزمة  احملادثات-  بـ  الثالثاء 
من  كل  املعارضة  قادت  حيث 
شركة بي هتش بي وريو تينتو 
ضد "ضريبة ارباح املوارد" يف 
توقعات  وسط  االخرية  االيام 
ستخفض  الضريبة  هذه  بان 
ابتداء   %20 حبدود  املداخيل 

من اعالم 2013.
التنفيذيني  الرؤساء  وقال احد 
الذين حضروا العشاء فيما بعد 
ان السيد راد كان يصغي  اىل 
خماوفهم  وقال هلم انه يستعد 

الستشارات اضافية.
التعدين  شركات  قيمة  وكانت 
الكربى يف اسرتاليا قد فقدت 
االثنني  يومي  دوالر  مليار   16
والثالثاء لتصل اىل هذه القيمة  
من  خماوف  وسط  مليار   320
تأثري ضريبة االرباح على ارباح 

ومشاريع لشركات التعدين.

اجبار  يتم  ان  املمكن  من 
الفا من شراة  اكثر من 90 
اخلروج  على  االول  املنزل 
بسبب  بالقوة  منازهلم  من 
ارتفاع اسعار الفائدة بسرعة 

تفوق املتوقع.
البنك  اعلنها  اليت  فالزيادة 
املركزي يوم الثالثاء املاضي 
هي الثالثة خالل ثالثة اشهر 
كما انها السادسة منذ شهر 

تشرين االول املاضي.
على  يصبح  الزيادة  وبهذه 
بـ  منزلي  قرض  مقرتضي 
 50 يدفعوا  ان  الف   300
الشهر  يف  زيادة  دوالرا 
الشهرية  الدفعة  لتصبح 

2000 دوالر تقريبا.
كما ان اقتصاديني حيذرون 
من املزيد من االالم. وبهذه 
الزيادة يصبح سعر الفائدة 
4.5%.ويعتقد  الرمسي 
الفائدة  سعر  ان  كثريون 
اىل  يصل  سوف  الرمسي 

6% بنهاية العام املقبل.
وتظهر ارقام شركة فيتجيسو 
يف  الرائدة  االستشارية  
اخلدمات املالية يف معلومات 
للزميلة"الدايلي  خاصة 
تلغراف" ان ضغط القروض 
من   %40 حوالي  على  يؤثر 
اصل 270 الفا دخلوا سوق 

ارتفاع الفائدة يوجه ضربة موجعة ل 90 الف عائلة 
حزيران  شهر  منذ  العقارات 

من العام 2008.
مدير  نورث  مارتن  وقال 
الشركة ان 95% من الذين 
القروض  يعانون من ضغط 
الوحيد  املخرج  هو  البيع  ان 
هلم. مضيفا ان اكثر من 32 
الفا من نيو ساوث ويلز من 
مشرتي املنزل االول هم يف 

هذا املوقع.
بنك  يف  االقتصادي  وقال 
ماكواري بن دينيت واخرون 
سعر  ان  نرى  "اننا  معه 
الفائدة الرمسي سوف يصل 
اىل حدود 6% حبدود نهاية 

العام املقبل".
السعر  ان  بالذكر  وجيدر 
املتحركة  للفائدة  االعلى 
هو لدى بنك ويستباك حيث 

وصل اىل %7.51.
للظل  اخلزانة  وزير  واتهم 
باالخفاق  جو هوكي احلكومة 
الفائدة  اسعار  ابعاد  يف 

متدنية.
االخبار  بعض  هناك  وكانت 
الثالثاء  اجلديدة للمقرتضني 
اقتصاديون  ترجم  عندما 
البنك  حلاكم  تعليقات 
املركزي غلني ستيفنز فهموا 
لسعر  زيادة  ال  انه  منها 

الفائدة الشهر املقبل.

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

9637 8102 M@0410 400 123

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب 
البحرية يف سائر احناء سيدني 

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

معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

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

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

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

نقاط لالخرين. 
االولية  االصوات  بقيت  وقد 
بنسبة  حاهلا  على  اخلضر  حلزب 

.%10
تقدم   قد  االئتالف  كان  واذا 
على حزب العمال بعد احتساب 
وذلك  التفضيلية  االصوات 
الول مرة منذ سنوات فان ذلك 
يعود لالداء السيئ حلزب العمال 

وليس لالداء اجليد لالئتالف.
وعلى النمط نفسه فان الرضى 
املعارضة  زعيم  على  االجيابي 
كرئيس  ابوت  طوني  السيد 
هذا  ان  حيث  للوزراء  مفضل 
الرضى هو االفضل منذ خسارة 
ذلك  فان  لالنتخابات  االئتالف 
اداء  على  الرضا  تدني  سببه 

السيد راد ليس اال.
ابتعدوا  الناخبون قد  واذا كان 
العمال  وحزب  راد  السيد  عن 
السيد  حنو  يتوجهوا  مل  فانهم 

ابوت واالئتالف.

حول  معلومات  جلسة  عقد  جرى 
حضرها  اجلثث  تشريح  مسألة 
الذين  عدد كبري من االشخاص 
كثرية  اسئلة  لديهم  كانت 
بالنسبة هلذه  واهتمامات كبرية 

املسألة.
اىل  اضافة  اجللسة،  وحضر 
مسلماني،  شوكت  السيناتور 
نيو  يف  العام  االدعاء  وزير 
ساوث ويلز جون هاتزيسرتغوس 
بورتون  شريي  كوغرا  ونائب 
التشريح  حمكمة  من  واعضاء 

واخرون.
بورتون  النائبة  افتتحت  وقد 
وقدمت  باحلضور  مرحبة  اجللسة 
وزير االدعاء العام الذي حتدث 
مطوال عن قانون حماكم التشريح 

اجلديد للعام 2009.

شارك فيها وزير االدعاء العام يف نيو ساوث ويلز 

جلسة معلومات حول تشريح اجلثث

هاتزيسرتغوس  الوزير  وحتدث 
عن االستشارة العامة والتغيريات 
العديدة املقدمة اآلن واملصممة 
جلعل عملية التعامل مع مسائل 
الوفاة وتشريح اجلثث واجملتمع 

والثقافة اسهل.
يف  التشريح  قضاة  ويتحرى 
نيو ساوث ويلز حوالي 6 االف 
حالة وفاة سنويا منها 3500يف 
يف   1000 و  غليب  مشرحة 
يف  و1500  نيوكاسل  مشرحة 

مشرحات اخرى يف الوالية.
حمكمة  عن  ممثلون  حتدث  وقد 
القصاة وجرت مناقشات معمقة 
وانواع  النقالة  الوفيات  حول 
الوفيات اليت جيب التبليغ عنها 
وخاصة حاالت الوفاة جراء العنف 

واملوت غري الطبيعي.

*الوزير هادزيستارغوس يتوسط السيناتور مسلماني والنائبة بورتون واخرين*

*الوزير هادزيستارغوس يلقي كلمة*
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*احملامية بهية ابو محد*

اىل أبناء اجلالية األثينية – احذروا املسائلة القانونية عند شرائكم ملركبة )سيارة(
اتصل بي أحد أبناء اجلالية األثينية، وطلب مقابليت  األسبوع املاضي – 
وخالل  صعبة.  قانونية  مشكلة  لديه  بأن  وأفاد  املمكنة،  بالسرعة 

مقابليت له أقر باألمور التالية:
التاجر  عند  البيع  عقد  إمضاء  منه  طلب  وقد  سيارة  اشرتى  انه   -1

فورا.
2- مل يقم البائع بإيضاح بنود عقد البيع بالشكل الالزم.

3- مل يعَط الوقت الكايف ملراجعة بنود عقد البيع لدى حماميه، وأخذ 
االستشارة القانونية الالزمة لذلك.

4- مل يقم البائع بتوضيح الشرط اجلزائي للمشرتي والذي يفيد بدفع 
10% من مثن السيارة يف حال عدم شراء  السيارة من قبله حتى ولو 

كان سبب اإلخالل خارجًا عن إرادته.
5- أّكد البائع للمشرتي بأنه غري ملزم بالشرط اجلزائي يف حال عدم 

موافقة اجلهة الدائنة بإعطائه القرض الالزم للشراء.
عزيزي القارئ لتوضيح مالبسات هذه القضية نورد التوضيح اآلتي:

ما هو مضمون العقد؟ مرفقا صورة عنه للتوضيح
أن العقد من الناحية الشكلية مغرر وغري واضح )خبط صغري( )مرفقا 

صورة عنه للتوضيح(.
ما هو الشرط اجلزائي يف حال اإلخالل بالعقد؟

منه ما يلي: )12( جاء يف الفقرة
12- If the Purchaser defaults in payment of the balance owing to the 

Dealer”
a( the deposit paid by the Purchaser or 10% of the Total Purchase 
Amount, whichever is the greater, will be forfeited and/or become 
due and payable to the Dealer

ماذا على املشرتي أن يعمل عند شرائه للسيارة؟
عندما تنوي شراء سيارة جيب عليك اتباع األمور التالية:

1- قراءة العقد كاماًل وبشكل جيد.
2- يف حال تعذر عليك فهم أي بند من بنود العقد، قم باالستفسار 
من البائع، وعدم التوقيع، او املوافقة على أي بند مل تقم بالتأكد من 

كافة جوانبه القانونية امللزمة ومن كافة حمتوياته.
وخصوصا  الالزم  بالشكل  اإلنكليزية  اللغة  جتيد  ال  كنت  اذا   -3
مبرتجم  باالستعانة  قم  العقد،  يف  املوجودة  القانونية  املصطلحات 
للتأكد من  منه وذلك  قانونية  للحصول على ترمجة  )قانوني(  حملف 

مجيع حمتويات العقد.
4- من األفضل لك عدم توقيع العقد دون استشارة قانونية من قبل 
ولو  اجلزائي  الشرط  وخصوصا  بنوده  بتوضيح  ليقوم  خمتص  حمام 
قبل توقيع العقد قم بإبالغ البائع بأنك  احتاج ذلك لبعض الوقت – 
االستشارة  ألخذ  على حمام خمتص  العقد  لعرض  كاٍف  لوقت  حباجة 

القانونية الالزمة لذلك.
ما هي عواقب عدم اتباع اإلرشادات اليت مت إيرادها أعاله؟

االستشارة  وأخذ  بالعقود،  خمتص  حمام  استشارة  عدم  حال  يف 
القانونية الالزمة، واحلصول على ترمجة قانونية متكنك من فهم كافة 
حمتويات العقد، وقمت الحقًا بتوقيع عقد البيع، فإنك ستكون ملزمًا 
بالشرط اجلزائي إلخاللك ببنود العقد وهو إلزامك بدفع 10% من مثن 
السيارة باإلضافة اىل الرسوم واملصاريف، وبغري ذلك ستكون عرضة 
إلقامة دعوة حبقك من قبل البائع، وإلزامك باملبلغ املذكور، باإلضافة 

اىل رسوم ومصاريف وأتعاب حماماة أنت يف غنى عنها. 
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لبنك  الصايف  الربح  ارتفع 
املالي  النصف  ويستباك يف 
مستفيدا   %32 اىل  االول 
القوي  احمللي  االقتصاد  من 

وتدني الديون امليتة.
الصايف  الربح  ارتفع  فقد 
ثاني  وهو  ويستباك  لبنك 
ملياري  البالد  يف  بنك  اكرب 
دوالر لالشهر الستة املنتهية 

يف 31 اذار.
الرئيسة  اعربت  وقد 
كيلي  غايل  للبنك  التنفيذية 
النتيجة  بهذه  سعادتها  عن 
قائلة :"انها)النتيجة( تعكس 

ارباح بنك ويستباك لنصف السنة 
املالي ترتفع مبعدل %32 

االسرتالي  االقتصاد  حتسن 
والزخم اجليد يف كل اعمالنا 

التجارية".
جمموعة  تقول:"ان  وتابعت 
االزمة  من  خرجت  ويستباك 
اقوى  مبوقع  العاملية  املالية 

مع رصيف مستمر للنمو".
ان  كيلي  االنسة  وقالت 
البنك كان قادرا على توسيع 
القروض  سوق  اىل  اسهمه 
لتصل   %2 حبدود  املنزلية 
اىل 27% حيث منا االقراض 
املنزلي اىل حوالي 43 مليار 

دوالر.
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@Ñib�æa@Âfl@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ

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

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

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

شعاره: الصدق في املعاملة

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

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

2010 أيار   8 Saturday 8  May 2010السبت 
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@Ú�Ìäbvn€a@p�̋ 0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójfl
@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa
@fiÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»flÎ@Ôíã�€aÎ@êÓjÿ€aÎ
@ÒäÎá‰j€a@�läÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ
@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ@H·†b‡�€a@ÊÏv»flI
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc

@pÏÌç€aÎ@pbj‹»æaÎ@ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@ aÏ„c@Úœb◊@ã�œÏnm
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰fl@Ú�ñbÇÎ@ÊÏnÌç€aÎ

÷�ã–æbi@…Ójfl

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

79 Yerrick Rd, 
Lakemba Ph: 9740 9331

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

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

@@NNNÔiã»€a@Ñj�æa@Èubn±

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

89 Yerrick Rd, 
Lakemba 

Ph: 9759 1895

÷�ã–æbi@…Ójfl

Hawat’s Coffee and Nuts

292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280

Alex Importers 1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487

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

�bÓflÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”

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

—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 
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»إن اللبننة هي عملية تشظية لدولة، نتيجة للمجابهات 
بني مجاعاتها املختلفة«.

الدول  »حذار  كتابه  يف  هريست  ديفيد  )أوردها 
الصغرية« نقاًل عن معجم »الروس« الفرنسي(

االنتخابات  من  الثانية  باملرحلة  البالد  انشغال  برغم 
يزال  ال  اجتاه،  من  أكثر  يف  أهيمتها  على  البلدية، 
املرحلة  شهدتها  اليت  املعارك  حول  يدور  احلديث 
األوىل اليت كان مسرحها ما ميكن وصفه بـ»لبنان 
لبنان  جبل  أي  القديم«  »لبنان  أو  التارخيي« 
سيما  وال  الطوائف،  بني  للتعايش  نواة  كان  الذي 
بني املوارنة والدروز، والذي كان مدار اهتمام العامل 

اخلارجي لقرون عدة.
وطبيعتها  البلدية  االنتخابات  يف  قيل  ومهما 
مما  أكثر  احلقيقة  متّوه  عبارة  وهذه  »اإلمنائية«، 
اجملتمعات  يف  االنتخابات  هذه  مثل  فإن  تكشفها، 
وحتى  واملذهبية  الطائفية  اجلماعات  حيث  التعددية، 
اإلثنية تشكل »شعوبًا« هلا خصوصياتها السياسية 
واالجتماعية والثقافية ـ ان مثل هذه االنتخابات تشّكل 

اختبارًا ملدى قدرة هذه 
وإدارة حياتها املشرتكة  معًا،  العيش  اجلماعات على 
بطريقة توافقية جتّنبها الصراعات والنزاعات حول كل 
ما هو مشرتك يف ما بينها، من األرض إىل احلياة. 
ـ الدرزي  وال تزال أحداث 1860 يف اجلبل املسيحي 
حمفورة يف الذاكرة اجلماعية على حنو يشّكل ناقوسًا 

يدق كلما تعرض العيش املشرتك هناك لالهتزاز.
بني  أن  لبنان  طالع  حسن  من  ان  املؤرخون  ويعترب 
حد  لوضع   1861 عام  تدخلت  اليت  األجنبية  الدول 
وفرنسا،  )النمسا،  وهي  اللبناني  اجلبل  يف  للمجازر 
هي  دولة  هناك  كانت  وبروسيا(  وروسيا  وانكلرتا 
انكلرتا أوصى قنصلها العام هنري بولفر بأن ُيعطى 
لبنان النظام التمثيلي باالنتخابات بدءًا مبشايخ الصلح 
القرى وبدميوقراطية نفتقر  ُينتخبون يف  الذين كانوا 
إىل جزء كبري منها هذه األيام. وخصوصًا جلهة حفظ 
ممن  االقرتاع  حبق  يتمتعون  الذين  املواطنني  حقوق 
بلغوا »السن اخلامسة عشرة!)...( وكل من أقام يف 
القرية مدة مخس سنوات متوالية وكان لبنانيًا، وأن 
حيسن الكتابة. ومن مل يكن حيسن الكتابة يلزمه ان 
يأذن أحد احلاضرين بوضع امضائه على هذه العبارة 
مضيفًا إىل االمضاء انه أذن له بوضعه نيابة عنه« على 
ما ورد يف كتاب »اهلوية الوطنية يف نظامات لبنان 
واآلثار الدستورية« جلرجي تامر )يراجع »اجلمهورية 

قبل ان تنهار« مليشال مرقص 1987(.
بعدد  قائمة  تنظيم  ُيكّلف  املختار  ان  تامر  ويضيف 
الذين حضروا لالنتخاب وأخرى بعدد الغائبني. وتقدم 
القائمتان إىل »املأمور املعهود إليه بأمر االنتخاب« 
الغائبون  وكذلك  املقرتعني  بعدد  حمضر  حُيرر  ثم 
ويوقعه »املأمور واملختارون والوجوه احلاضرون ثم 
حتال على املرجع االختصاصي«. لذلك ارتدت املعركة 
يف لبنان القديم أهمية خاصة تقدمت فيها االجيابيات 
على السلبيات، جلهة األجواء الوفاقية اليت سادتها، 
والوئام الذي ظهر حتى بني األفرقاء املتنافسني يف 
املدن والبلدات والقرى اليت تعّذر فيها التوافق. وهذا 
يدل على ان النظام الذي يعتمده لبنان يشبه الواقع 
احلياتي فيه أكثر مما ينسجم مع النظريات املتعددة 
اليت ترعى النظام الدميوقراطي الذي أخذت به معظم 
طريقة  حبسب  وكّيفته  العامل،  يف  املتقدمة  الدول 
احلياة فيها حبيث يضمن احلرية السياسية واملساواة 

يف الدرجة األوىل، إىل تنظيم السلطة وتوزيعها.

بئست أيام االنتداب.. ما هكذا ُتؤخذ بريوت 
ادمون صعب 

يف  هيلد  ديفيد  السياسة  علم  يف  الباحث  ويصّنف 
من  أمناط  تسعة  الدميوقراطية«  »مناذج  كتابه 
يضيف  من  ومثة  تفرعاتها،  منها  لكل  الدميوقراطية، 
الناشئة«،  »الدميوقراطية  مثل  أخرى  أمناطًا  إليها 
و»الدميوقراطية  االنتخابية«،  و»الدميوقراطية 

الالليربالية«، و»الدميوقراطية النخبوية« اخل...
ويقول العراقي فاحل عبد اجلبار يف حبثه »الدميوقراطية، 
مقاربة سوسيولوجية تارخيية«: »وإن املواطنني هم 
العنصر األكثر متّيزًا يف الدميوقراطيات، أي االعرتاف 
من  متساوين  أعضاء  باعتبارهم  اجملتمع  أعضاء  بكل 
دون أي تقييد على اشغاهلم املناصب احلكومية، أو 
واجلنس،  العمر،  ملعايري  تبعًا  السياسية  مشاركتهم 
والطبقة، والعرق، والتعليم، وامللكية، والقدرة على 

دفع الضرائب«.
ويضيف ان »املنافسة عامل أساسي يف الدميوقراطية 
احلديثة من ناحية صنع القرار، واالنتخابات املنتظمة 
وحق املواطنني يف التأثري على السياسة العامة عرب 
اجلمعيات واحلركات االجتماعية، وقاعدة حكم األكثرية 
)أكثر من النصف(، أو حكم األكثرية املوصوفة )الثلثني( 
حلماية األقليات، أو حلماية الرتتيبات الدستورية )...( 
وكل صيغة من هذه الصيغ »وخصوصًا التشاركية 
أو التوافقية« حتتاج إىل قرارات وتعديالت دستورية 

بعيدًا من مفهوم األكثرية البسيطة...«.
يف  واالختيارية  البلدية  االنتخابات  أهمية  هنا  من 
له  تزال  الفرد ال  املواطن  القديم«، حيث  »لبنان 

قيمة يف اختيار من يريدهم إلدارة الشأن احمللي.
»لبنان  يف  خمتلفًا  االختيار  سيكون  املقابل  يف 
اجلديد« أو »لبنان الكبري«، وخصوصًا يف بريوت 
الفرد إىل حد  املقبل، حيث يغيب دور  األحد  وزحلة 
املالية  الكبرية  التكتالت  سطوة  حتت  وُيسحق  كبري 
على  فيها  ُيقضى  درجة  إىل  واملذهبية  والطائفية 
التنوع، وتنعدم حرية االختيار، ليحل حملها االستئثار 
والتفرد بالقرار، ويسود اللون الواحد، والرأي الواحد، 
والتوّجه الواحد، وإن يف ظل تنوع رمزي تغلب عليه 
التبعية اليت ال خيار سواها، األمر الذي ُينذر بتوترات 
قد تكمن موقتًا لكنها ال تلبث ان تظهر وتنفجر يف 
الوقت املناسب. ذلك ان اإللغاء والعزل واإلبعاد هي 
األرض اخلصبة اليت ينبت فيها العنف. علمًا ان جزءًا 
كبريًا من بريوت ال يزال يعيش يف هاجس 7 أيار وما 

رافقه وأعقبه.
وإذا كانت زحلة تريد أن تستعيد بعض تقاليد لبنان 
حول  التوّحد  اجلماعات يف  حبق  االعرتاف  القديم يف 
زعيم أو قائد أو مصلح، فإن بريوت قد أعطت املثال 
الصارخ على التنكر حلق اجلماعات غري التابعة لصاحب 
السلطان، الذي جيّسد يف شخصه أدنى حاالت التخّلف 
والزبائنية  واملصلحية  املال  بها  وأعين  السياسي، 

حيث يتحول الفرد رقمًا يف دفرت حساب!
ولقد كان األوىل بصاحب السلطان، إذا كان حقًا يريد 
ان يكون قائدًا وزعيمًا وطنيًا يف مدينة هي أعرق دول 
احلوض األبيض املتوسط أن ميتنع عن اختيار ممثليها، 
ويسّهل التنافس الدميوقراطي وليس التوافق باإلغراء 
صاحلة  أرضية  ارساء  على  التشجيع  بل  والعمل، 
ُيشارك  ان  جيب  اليت  العامة  اخلدمة  على  للتنافس 
لشركة  ملكًا  ليست  بريوت  ان  ذلك  اجلميع.  فيها 
حقها«،  »بربع  بريوت  أخذت  اليت  »سوليدير« 
على ما قال الرئيس رفيق احلريري ملعاونيه، بل هي 

ملك ألهلها.
إطار  يف  شؤونها  إدارة  يف  احلق  ألهلها  كان  وإذا 
واملالي،  املصلحي  غري  احلقيقي  التعايش  يعكس 
املالية  أهميتها  تعاظمت  مهما  قوة،  ألي  فليس 
والطائفية واملذهبية، ان ُتلغي معارضيها واملخالفني 
الرأي، وبينهم كثري من الفقراء الذين تأبى  هلا يف 
عليهم نفوسهم االستعطاء والعيش على املساعدات 
عريقة، كما يف  بيوتات سياسية  تقفل  أو  واهلبات، 
أيام االنتداب، ثم تسرتضيها بـ»حقوق« ال تناسب 

أحجامها، وال حترتم تارخيها وتضحياتها.
ما هكذا ُتؤخذ بريوت، أم الشرائع وقلب لبنان، وال 

هكذا توّحد!

مقاالت

الشعواء  االدارة محلتها  تواصل الشخصيات االمريكية املسؤولة يف 
متهمة سوريا بنقل صواريخ سكود اىل حزب اللهفي لبنان... وقد 
اعلنت اسرائيل انها غري متأكدة من تلقي »حزب اهلل« الصواريخ 

املذكورة وما زالت تسعى ملعرفة احلقيقة والتأكد من التهمة.
معها  والعاملني  فيلتمان  ومساعدها  كلينتون  السيدة هيالري  ولكن 
مل يقبلوا باملوقف االسرائيلي بل اصّروا على ان سوريا تقوم بدور 
داعمة  دولة  وهي  واملعارك  احلروب  اىل  املنطقة  جّر  وحتاول  خطر 

لألرهاب..
واشنطن  كانت  اذا  عما  احلرية  متلكنا  السوريالي  املشهد  هذا  امام 
الداعمة  كانت  ان  بعد  الصهيوني  التطرف  عاصمة  رمسيًا  اصبحت 

االوىل له ولعدوانه املتواصل.
الرئيس  نائب  اىل  اهانة  اسرائيل  حكومة  وجهت  الذي  الوقت  ويف 
االمريكي جوزف بايدن باستقباهلا غري الالئق له كانت السيدة كلينتون 
تقول ان امن اسرائيل هو مسؤولية امريكية ومصري الدولة العربية 

مرتبط بالواليات املتحدة.
مسكني انت يا اوباما... هل انت رأس االدارة ومنسق بادرة استئناف 
املفاوضات بني اسرائيل والفلسطينيني قريبًا مع موفدك جورج ميتشل 
ام ان هيالري وجيفري ورثا ابرامس وبولتون وولفوفيتس؟.. ال يظن 
احد حول العامل ان باراك اوباما هو بوش األبن وجنكيز خان امريكي 

آخر، ولكن ما حيصل يفرض طرح اسئلة وتساؤالت.
هل يعقل ان تكون السيدة كلينتون ومساعدوها وبيل غيتس اكثر 

صقورية وعدوانية من غالة الليكود مثل نتنياهو وباراك وغريهما؟
اي عقل يصدق ان واشنطن تقوم بإرسال الوفود االمنية والتجسسية 
اىل لبنان علنا لرتاقب احلدود وقواعد االتصاالت وحركة النقل اجلوي 
والربي والبحري دون حصول على اذن من السلطات اللبنانية؟.. كل 
لتواصل  القوي  وجودها  على  واحلفاظ  اسرائيل  خدمة  اجل  من  ذلك 

دورها الرتهييب والتدمريي يف املنطقة.
ملاذا تشرتي االدارات االمريكية املتتالية استعداء العرب واملسلمني 

بالعمل على اذالهلم وقهرهم؟
العرب  اىل  قّيمًا  تارخييًا  خطابا  املاضي  العام  يف  اوباما  وجه  لقد 
اسرتاتيجية  من  واحدًا  حرفًا  يغرّي  مل  ولكنه  مصر...  من  واملسلمني 

بالده العدائية اليت اتبعها اسالفه منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.
ان نسبة الكراهية للسياسة االمريكية يف البلدان العربية بلغ معدهلا 17 
باملئة... يف الوقت الذي اشادت به أكثرية املشاركني باستفتاءات 
الرأي بعظمة وطيبة اجملتمع االمريكي وباحلرية اليت ميارسها وببعض 

اجهزته االعالمية.
اننا نكره ان نصدق ما تدعيه بعض املواقع االلكرتونية عن ان نسبة 
كبرية من العرب وتزيد عن 50 باملئة، تؤيد ما يقوم به تنظيم القاعدة 
الواليات املتحدة من  االرهابي الظالمي كردة فعل على ما تقوم به 

ممارسات شاذة من اجل محاية اسرائيل.
اننا نقول دائمًا ان اجملتمع االمريكي جمتمع عظيم حبرياته ومؤسساته 
العلمية. ونعرتف ايضًا ان لالعالم االمريكي الفضل االول يف كشف 
منذ  العراق  يف  االمريكية  القوات  ارتكتبها  اليت  والفظائع  اجلرائم 

اجتياحه واحتالله قبل 7 سنوات.
حيق لنا ان نتساءل عن املؤسسات االمريكية اخلاصة والعامة الليت 
تهدر املليارات حتت شعار الصداقة مع الشعوب وحتسني العالقات مع 
دول العامل ملاذا ال تتوجه حنو العرب بأكثر من مراكز ظاهرها ثقايف 
وجوهرها خمابراتي وجتسسي وهدفها احلقيقي البعيد خدمة اسرائيل؟

اننا نكره االتهامات اخليالية ونفضل ان نقرأ ما نراه امامنا من الوقائع، 
لقد برهنت البلدان العربية تارخييا انها ال تكره الواليات املتحدة بل 
كانت تنظر اليها بعد احلرب العاملية الثانية كحامية للحريات وكانت 

اوروبا آنذاك متثل رأس حربة استعمار الشعوب واستغالهلا.
قيام  بعد  حتى  موقفها  على  بأكثريتها  العربية  البلدان  بقيت  وقد 
اسرائيل ودعم واشنطن املطلق هلا.. ولكن بعد ان متادت اسرائيل 
بتوسعها وطغيانها وارتكابها اجملازر اجلماعية ومواصلة تهجري االهالي 
من اراضيهم حبماية امريكية دائمة بدأت مشاعر العرب تتغرّي باجتاه 
العاملية  بسمعتها  جازفت  اليت  املتحدة  للواليات  والعداء  الكراهية 
فأعتدت  والسيادة  احلريات  ومبادىء  الدولية  القوانني  وخرقت 
مستقبل  ضمان  اجل  من  اإلبادة  جرائم  وارتكبت  واحتلت  واجتاحت 

وبقاء اسرائيل.
ال يبدو ان الواليات املتحدة تراجع مواقفها وحتاول ان تعرف اسباب 
يف  خطابه  اوباما  الرئيس  تناسى  فهل  هلا..  العرب  وحقد  كراهية 

القاهرة؟
من املرجح ان رحلة موفد اوباما جورج ميتشيل اىل الشرق االوسط 
يف رحلته احلالية سيطرح شيئًا جديدًا واذا تأخر فهذا يعين ان سياسة 
هيالري هي الطاغية وال اهمية لرأس األدارة يف واشنطن ألن البنتاغون 

واملخابرات املزروعة على مدى الكرة االرضية هي املتحكمة.
انها الفرصة االخرية لعودة امريكية مقبولة يف العامل العربي، االمل 

ضئيل ولكن ال خيار للجميع سوى االنتظار.

بطرس عنداري   

تطرف اسرائيل اخّف من تطرف امريكا؟..

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد« على املوقع االلكرتوني التالي:
www.meherald.com.au/myherald 
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*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام 2009*

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

زيوت، متور، عصري، شاي،ماء الزهر، ماء 
الورد، مساحيق للغسيل، لوحات فنية، 

هدايا وغريها الكثري...
اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت 

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح 
نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة 

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

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

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

 باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان 

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

COBURG MARKET
بإدارة ميالد احلليب

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

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

ملحمة بسام زغيب للحم احلالل 
نظافة تامة وأسعار مهاودة

2010 أيار  Saturday 8 May 2010السبت 8  
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Melbourneملبورن

مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

اكثر من 25 سنة من الصدق واالمانة 
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف 

التعامل واستقامة مع الزبائن
مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت 

طاقم خمتص برتكيب كالكش - ميزان اوتوماتيكي حديث - 
اجنطة مميزة - فرامل - غيار زيت واعمال ميكانيكية 

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

 *25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic *1257 Sydney Rd,  Fawkner Vic        
Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377  Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044 
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اعالنات

New Generation Hair Laser Clinics
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جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و 
Texture و Granosite
اتصلوا بسلطان علي:

0404872020 -  0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية

نقوم باعمال شركات التأمني

SMB Rending Services pty Ltd
                                            leader in cement rendering  

قنصلية لبنان العامة سيدني
اعالن

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

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

حصرا اىل القنصلية العامة يف سيدني

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

الربيد املضمون او الغري.

3- عدم استيفاء اي رسم قنصلي عند تسجيل اي لبناني 
وفتح ملف خاص به وبعائلته اي ان فتح امللف العائلي 

جماني.

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

اجلمعية والبعثة.

العامة  القنصلية  يف  والوالدة  الزواج  وثائق  تنظيم   -5
باالستناد اىل اي بيان قيد او هوية لبنانية )ولو قدمية( 

دائرة  عن  الصادرة  االصلية  الزواج  شهادة  قبول   -6
النفوس احمللية Registry Office مباشرة وتصديقها جمانا 

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

دوالرا اسرتاليا(.

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

للوقت.

8- بدء تطبيق هذه االجراءات اعتبارا من صباح اخلميس 
2010/4/15

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

*Registry Office: 35 Regent St.. Chipindale. 
off Central Station. Tel: 1300 655 236

**DEAT: Lev. 7. 26 Lee St. Sydney. off 
Central Station. Tel: 9207 6904
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 مجال 
بالدي

وانا ببالدي،  اجملنون  بالدي...انا 
عنا  حبكي  عن  بالد  بكل  البعدي 
معي الغربه  على  اجلبتا  وهالساقية 
منا بشرب  عن  اليوم  حلد  وبعدي 

وتسألي  تطّلي  وفيكي  حلو  امسك 
سلي  والغايب  يوم،  نسيتك  انكين 
حلي كلما  بغربيت  كربت  وكلما 
اغتنى  بقليب  ترابك  اغتنيت  وكاما 

القمر  عبالد  رحت  ولو  معي  جبتك 
الصور وبوس  ارضك  بصّور  بعدي 

البشر  ببالد  احلجران  ورعّمر 
اهلنا  ببالد  بنامات  ابصر  وعن 

احلجال  وبيوت  وحبر  جبال  محلتك 
اجلبال  هاك  عا  حبجر  حيب  وخليت 
اجلمال بالد  عن  خرب  حدا  وكلما 
بالدي...انا عن  بتحكي  عن  بقلو 

خطر عا حالنا 
نّيالنا  بشر  خلقنا  نّيالنا 
بيوعالنا  حدا  ما  وعينا،  ومّلن 
البشر  كرمال  هالشمس  خلق  واللي 
كرمالنا  معو  خلقت  مشس  اول 

الصدى غري  فَيا  ما  سكوت  بدنية 
هدا  عل  ماشي  النسمات  مع  اجلايي 
حدا شافت  ما  وجبال  ومسا  وحبر 
وطفالنا  وَمرا،  رّجال  َكم  غري 

الصخور  وبني  بالفال  مترق  ونسور 
تلفي عبعضا تعشعش تفقس نسور 
وما شايفي عل ارض غري مد البحور 
عجبالنا  معّنقه  ارز  وشلوح 

وكلشي، تراب، وحبر، وغيوم، وشجر 
عاحجر مواَلف  ماشي،  نهر  وهدرة 

خطر  فيها  ما  ناس  امَلفيها  وارض 
الدني  تقِلبنا  الناس  وجبنا  غلطنا 
عاحالنا حالنا  من  اخلطر  وصرنا 

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

مقاربات
 جملة مميزة تشرق يف مساء لبنان والعامل العربي

صدر حديثا يف بريوت، منرب الثقافة العربية، وعاصمة الكتاب 
العربي  جملة مقاربات ، اليت اضاءت مشعتها األوىل من خالل 
العربي  والعامل  لبنان  مساء  يف  اشرقت  حيث  األول  عددها 
لبنان  يف  الثقافية  احلركة  مساعي  حتققت  وقد  واالغرتاب، 
والقيمني  شرارة   بالل  األستاذ  االعالمي  رئيسها  بشخص 

عليها.    
الثقافية  احلركة  رئيس  العشي  غسان  الدكتور  وصف  وقد 
من  وراقية  مميزة  جملة  بأنها  مقاربات،  جملة  اسرتاليا  يف 
االعداد  حيث  واجملتمع.ومن  القارئ  تهم  اليت  املواضيع  حيث 
واالخراج، وقد ازهرت يف عددها األول يف امجل حلتها الثقافية 
والفكرية والفنية، تزينها أقالم عمالقة األدب والشعر والفن 
العربي املعاصر من خالل املواضيع القيمة واهلامة.أمثال:غسان 
مطر- شوقي بزيع- حممد علي مشس الدين- طارق ناصر الدين- 
حلود-  الياس  األمني-  سلوى  العبداهلل-  عصام  عباس-  باسم 
جورج يونان- يوسف عبد الصمد ..وغريهم من اصحاب االقالم 

الفذة.                               
والفكري  الثقايف  الرتاجع  زمن  يف  العتمة  تضيء  فمقاربات 
األجيال  كل  بني  واالبداع  الفكر  مساحات  وتقّرب  والقومي،  
وعلى كافة املستويات الثقافية.                                                                              
لعملية  متابعيت  خالل  من  العشي:  غسان  الدكتور  ويضيف 
احلركة  بها  قامت  مضنية  جلهود  مثرة  فمقاربات  اصدارها، 
الثقافية يف لبنان مت بذهلا خالل مرحلة دقيقة وظروف وطنّية 

واجتماعية ومادية صعبة.              
وفيما يتعلق باالغرتاب، سوف يكون نصيبنا فيها كبريا، من 
خالل زاوية االغرتاب على مرمى احلرب، بل أقول القلب والفكر 
مع  واالنسانية  الثقافية   العالقات  تعزيز  يف  يساهم  وهذا 

الوطن.
فهنيئا للحركة الثقافية يف لبنان على هذا االجناز العظيم الذي 
الثقايف  املركز  بناء  سيما  وال  احليوية  مشاريعها  اىل  يضاف 
للحركة الثقافية يف عاصمة التحرير واملقاومة يف بلدتي الغالية 
مدينة بنت جبيل ، والذي مت افتتاحه برعاية  دولة  الرئيس  

نبيه برّي  حفظه اهلل .
اسرتاليا،  يف  والعربية   اللبنانية  اجلالية  على  نتمنى  فاننا 
املساهمة والتواصل مع جملة مقاربات من خالل نشاطات اجلالية 
الثقافية واالجتماعية  لتأكيد حضورها الثقايف واالنساني على 
والنجاح  التألق  ملقاربات  نتمنى  والفكر.  والقلب  احلرب  مرمى 
الثقافية  النهضة  تعزيز  يف  عليها  القّيمني  مبساعي  الدائم 

والفكرية على مستوى لبنا ن والعامل العربي واالغرتاب .
وشكرَا .

عزاء مجعية حبنني - املنية
تتقدم مجعية حبنني املنية من جملس النواب 

اللبناني واجلالية البنانية عامة و آل علم الدين 
خاصة  بأحر التعازي بوفاة 

النائب الدكتور هاشم علم الدين
 الذي وافاه األجل مساء يوم اخلميس 

املوافق 29 آذار 2010 
نسأل اهلل تعاىل أن يتغمد املرحوم فسيح جناته 

و أن يلهم أهله الصرب والسلوان
وأنا هلل وأنا أليه راجعون *

املنية                 ادارة مجعية حبنني – 
                  30 أذار 2010

حاملة األثقال األردنية 

ناد  يف  تتدرب  ملحس  فرح  األردنية  األجسام  كمال  العبة 
للرياضة يف عمان. وتصمم ملحس على ممارسة هذه الرياضة، 
رغم ما قد جتلبه عليها من انتقادات يف بلد ال يزال حمافظًا 
األعوام  ذات  السمراء  وتطمح  بالنساء.  املتعلقة  الشؤون  يف 
الـ26 اىل مواصلة تدريباتها لتتمكن من املشاركة يف املباريات 

الدولية يف كمال األجسام. 
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البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

برشلونة حّطم الرقم القياسي للنقاط والسلتيك غلب الرينجرز 
ابتعد برشلونة حامل اللقب يف صدارة الالئحة موقتا بفارق اربع 
نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفوزه على تينرييف 4 - 1 
يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء امس على ملعب »نوكامب« 
يف برشلونة وشهدها حنو 30 الف متفرج حتت املطر يف افتتاح 

املرحلة الـ 36 من الدوري االسباني لكرة القدم »ليغا«. 
سجل للفائز األرجنتيين ليونيل ميسي )2( وبويان كركيتش وبدرو 
رومان  وللخاسر  و77،  و63  و3+90   17 الدقائق  يف  رودريغيز 
مارتينيز يف الدقيقة 39. ورفع ميسي رصيده يف صدارة ترتيب 
اهلدافني اىل 31 اصابة. وحطم برشلونة الرقم القياسي يف عدد 
النقاط يف موسم واحد رافعا رصيده اىل 93 نقطة بفارق نقطة 
عن الرقم الذي سجله ريال مدريد يف موسم 1996 - 1997 يف 
اشراف االيطالي فابيو كابيللو، لكن البطولة كانت تضم حينذاك 

22 فريقا بدل 20.  
وامام  مدريد  يف  برييز«  الفونسو  »كوليزيوم  ملعب  وعلى 
تسعة آالف متفرج، تعادل غيتايف وسبورتنغ خيخون 1 - 1. سجل 
لالول روبرتو سولدادو يف الدقيقة 48، وللثاني ميغيل دي الس 
كويفاس يف الدقيقة 18.  وعلى ملعب »خوان روخاس« يف 
أملرييا وامام 16 الف متفرج، فاز أملرييا على فياريال 4 - 2. سجل 
أوتشي )2( واألرجنتيين  الربت كروسات والنيجريي كالو  للفائز 
بابلو بياتي يف الدقائق 14 و29 و42 و90، وللخاسر ايفان ماركانو 
سيريا واألرجنتيين أرييل ميغيل سانتياغو إيباغازا يف الدقيقتني 
اوال  ونذكر  كاآلتي  املباريات  بقية  اليوم  وتستكمل  و66.    54

الفريق املضيف: 
أثلتيك بلباو - ملقة )الساعة 21:00 بتوقيت بريوت(. 

أتلتيكو مدريد - ريال فاالدوليد )21:00(. 
أوساسونا بامبلونا - ديبورتيفو ال كورونيا )21:00(. 

راسينغ سانتاندر - أشبيلية )21:00(. 
ريال سرقسطة - اسبانيول برشلونة )21:00(. 

ريال مايوركا - ريال مدريد )23:00(. 
اسكوتلندا 

أجريت  اليت  القمة  مباراة  الرينجرز 2 - 1 يف  السلتيك على  فاز 
غالسغو  يف  بارك«  »سلتيك  ملعب  على  امس  مساء  بينهما 
وشهدها 58 الف متفرج يف افتتاح املرحلة الـ 37 ما قبل األخرية 
من الدوري االسكوتلندي. سجل للفائز لي نايلور والفرنسي مارك 
الدقيقتني 8 و45، وللخاسر كيين ميلر يف  انطوان فورتون يف 
الدقيقة 43.  ومل يتغري ترتيب الفريقني يف صدارة الالئحة وظل 
الرينجرز اول برصيد 86 نقطة بعدما ضمن أحرازه اللقب للموسم 
الثاني تواليا وللمرة الـ 53 يف تارخيه. وقلص السلتيك الفارق مع 

الرينجرز اىل مثاني نقاط قبل انتهاء الدوري مبرحلة واحدة. 
وتستكمل اليوم بقية املباريات كاآلتي: 

هاميلتون اكادمييكال - سانت مريين )21:30(. 
أبردين - كيلمارنوك )21:45(. 

فالكريك - سانت جونستون )21:45(. 
هارتس - دندي يونايتد )21:45(. 

مذرول - هيربنيان )21:45(. 
انكلرتا 

يلتقي اليوم فريقا مانشسرت سييت وتوتنهام هوتسرب على ملعب 
»سييت اوف مانشسرت ستاديوم« يف مانشسرت الساعة 22:00 
يف مباراة مؤجلة من املرحلة الـ 29 من الدوري االنكليزي »برميري 
ليغ«. حيتل مانشسرت سييت املركز اخلامس يف الالئحة وله 66 
من 36 مباراة )72 - 43(، وتوتنهام هوتسرب املركز الرابع وله 67 

من 36 )64 - 37(. 
ستوك  فوالم  يستضيف  عينها،  املرحلة  من  مؤجلة  مباراة  ويف 
 22:00 الساعة  لندن  يف  كوتاج«  »كرافن  ملعب  على  سييت 
أيضا. حيتل فوالم املركز احلادي عشر وله 46 نقطة من 36 مباراة 
)39 - 41(، وستوك سييت املركز الثالث عشر وله 44 من 36 

 .)44 - 33(
فرنسا 

تقام  اليت  الفرنسي »ليغ 1«  الدوري  الـ 36 من  املرحلة  يف 
اليوم، يستضيف أوملبيك مرسيليا متصدر الالئحة ستاد فيلودروم 
يف مرسيليا.  وحيل أوسري الثاني على  أوملبيك ليون الرابع على 

ملعب »ستاد جريالن« يف ليون. 
االول   يتوج  أوسري،  خسارة  أو  وتعادل  مرسيليا  فوز  حال  ويف 

بطال. 
بوردو  وجريوندان  عشر،  الثالث  تولوز  على  الثالث  ليل  وحيل 

اخلامس وحامل اللقب على نيس اخلامس عشر. 
وهنا الربنامج: 

راسينغ لنس - غرونوبل )20:00(. 
أوملبيك ليون - أوسري )20:00(. 

نيس - جريوندان بوردو )20:00(. 
باريس سان جريمان - فالنسيني )20:00(. 

مسجاًل أوىل  اىل اليسار –  *  اسبانيا: األرجنتيين ليونيل ميسي – 
*1 اصابتيه يف مرمى تينرييف 4 – 

سوشو - مونبلييه )20:00(. 
تولوز - ليل )20:00(. 

بولون - سور - مري - سانت اتيان )20:00(. 
اف سي لوريان - موناكو )20:00(. 

نانسي - لومان )20:00(. 
أوملبيك مرسيليا - ستاد رين )22:00(. 

ايطاليا 
الساعة  ميالنو  وانرتناسيونالي  روما  أس  آ  فريقا  اليوم  يلتقي 
21:45 على امللعب األومليب يف روما يف املباراة النهائية لكأس 
ايطاليا.  وكان األنرت فاز يف الدور نصف النهائي على فيورنتينا 
1 - 0 ذهابا يف ميالنو، و1 - 0 ايابا يف فلورنسا وتأهل للمباراة 

النهائية للمرة الـ 12.
تركيا 

فنرخبشة  فريقي  بني  تركيا  لكأس  النهائية  املباراة  اليوم  تقام 
وطرابزون سبور الساعة 15:45 على ملعب »سوكرو ساراجوغلو« 

يف اسطنبول. 
فيستيل  على  النهائي  نصف  الدور  يف  تغلب  فنرخبشة  وكان 
مانيساسبور بفوزه عليه 2 - 0 ذهابا وتعادله واياه 1 - 1 ايابا. 
- 0 ذهابا، وخسر   2 انطالياسبور  اما طرابزون سبور ففاز على 

امامه 0 - 1 ايابا.  

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 

"البالي أوف" من الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني "ان بي آي"
بوسطن أسقط كليفالند وفينيكس تقّدم سان أنطونيو 

*جناح فينيكس صنز صاعدًا اىل سلة سان أنطونيو سربز يف فينيكس*

باختياره  احتفاله  لوبرون جيمس  على  بوسطن سلتكس  أفسد 
الشمالي  االمريكي  للدوري  املنتظم  املوسم  العب يف  افضل 
لكرة السلة للمحرتفني "ان بي آي" للسنة الثانية تواليا، إذ 
على  الشرقية  املنطقة  بطل  كافاليريز  كليفالند  فريقه  أسقط 
أرضه يف قاعة "كويكن لونز أرينا" يف كليفالند وأمام 20562 
الثاني من  للدور  املمكنة  السبع  مبارياتهما  ثانية  متفرجا، يف 
النهائي للمنطقة، بفارق 18  النهائيات "البالي أوف"، نصف 
 ،83  –  60 ،52  –  48 ،26  – )االشواط 22   104  – نقطة 86 
104(. سجل للفائز راي ألن 22 نقطة وكيفن غارنيت 18   – 86
نقطة اىل 10 متابعات ورشيد واالس 17 نقطة وراخون روندو 
13 نقطة اىل 19 متريرة حامسة عادل بها الرقم القياسي لفريقه 
والذي سجله بوب كوسي الذي دخل متحف املشاهري، وللخاسر 
لوبرون جيمس 24 نقطة اىل سبع متابعات وانطون جيميسون 

16 نقطة.
1، يف مباراتهما  ويلتقي الفريقان، اللذين باتا متعادلني 1 – 

الثالثة يف بوسطن مساء اجلمعة املقبل.
ويف أوىل املباريات السبع املمكنة بني فينيكس صنز وسان 
فاز  الغربية،  للمنطقة  النهائي  الدور نصف  أنطونيو سربز يف 
االول على الثاني يف قاعة "يو اس آيروايز سنرت" يف فينيكس 
102 )االشواط  وأمام 18422 متفرجا، بفارق تسع نقاط 111 – 
للفائز  102(. سجل   –  111 ،75  –  85 ،47  –  57 ،22  –  31
الكندي ستيف ناش 33 نقطة اىل 10 متريرات حامسة وجايسون 
 13 اىل  نقطة   23 ستودماير  وأماري  نقطة   27 ريتشاردسون 
متابعة، وللخاسر االرجنتيين مانو جينوبيلي 27 نقطة والفرنسي 

طوني باركر 26 نقطة وتيم دنكان 20 نقطة.
مساء  فينيكس  يف  الثانية  مباراتهما  يف  الفريقان  ويلتقي 

االربعاء يف فينيكس ايضا.
على صعيد آخر، استغنى شيكاغو بولز عن مدرب فريقه فيين 
 41 دل نيغرو الذي أنهى املوسم املنتظم بادارته برصيد 41 – 

ومل يتخط الدور االول للموسم الثاني تواليا.

النتائج
وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:

• املنطقة الشرقية:
بوسطن سلتكس 93 كليفالند كافاليريز 101 – 
بوسطن سلتكس 104 كليفالند كافاليريز 86 – 

1 تعادل الفريقان 1 – 
• املنطقة الغربية:

يوتاه جاز 99 لوس أجنلس اليكرز 104 – 
تقدم لوس أجنلس اليكرز

0  – 1
سان انطونيو سربز 102 فينيكس صنز 111 – 

0 تقدم فينيكس صنز 1 – 

املرحلة اخلامسة من بطولة كرة اليد
السلة العربية: فوز املتحد على الشارقة 

الرياضي  النادي  بعد  الثاني  لبنان  الطرابلسي ممثل  املتحد  حقق 
النوادي  بطولة  يف  األوىل  مشاركته  يف  األول  فوزه  البريوتي 

العربية الـ23 لكرة السلة.
وجاء الفوز الطرابلسي، على الشارقة االماراتي 97 89، يف باكورة 
وتستمر  اإلسكندرية،  مدينة  تستضيفها  اليت  البطولة  منافسات 
منافساتها حتى 16 اجلاري، وذلك بعد الغاء املباراة األوىل املقررة 
اصاًل بني الكهرباء العراقي وإبداع الفلسطيين بعد انسحاب األول 
قبل 24 ساعة من بدء املنافسات. ويف املباراة الثانية اليت جرت 
السكندري فوزًا متوقعًا  الرمسي، حقق اإلحتاد  اإلفتتاح  بعد حفل 

على النصر اللييب )85 72(.
املتحد 97 الشارقة 89

بفارق 8 نقاط 97 89 )24 25 و49 47 و75 73(. متكن املتحد من 
عبور الشارقة االماراتي حمققًا اول فوز يف البطولة واول فوز يف 

اوىل مشاركاته العربية الرمسية.
البطولة  عليه يف  كان  عما  الشمالي خمتلفًا  الفريق  وبدا مستوى 
احمللية، وهو ضم كرمى عني البطولة العبني جدد من طراز عاٍل 
دارين  القديم  اجلديد  احملنك  االمريكي  الالعب  مقدمهم  كان يف 
كيلي الذي قدم عرضًا طيبًا، وروني فهد الذي كانت »فاحتة« 
معه امس، واألمريكي ويليام بريد، اىل بقية الالعبني الذين كانوا 
جنومًا واستحقوا الفوز عن جدارة وقطعوا اكثر من نصف الطريق 
العراق  الفرق  إلنسحاب  وذلك  النهائي(  )ربع  الثاني  الدور  اىل 

ضمن جمموعتهم.
األول  الربع  من  األوىل  اخلمس  الدقائق  االماراتي  الفريق  ساد 
وتقدم بفارق 14 نقطة )22 18(، لكن الرد اللبناني جاء باملثل يف 
اماراتيًا بفارق نقطة  الربع األول  التالية فانتهى  الدقائق اخلمس 
واحد )25 24(، ثم تكافأت الكفتان يف الربعني الثاني )49 49 
للمتحد( والثالث )75 73( ومحيت املباراة يف الربع األخري، لكن 
خربة كيلي فهد بريد حسمت األمور ملصلحة املتحد مع تألق الالعب 
الصاعد باسل بوجي فانتصف والفارق 12 نقطة )87 75(، وذلك 
بعدما جنح املتحد يف تسجيل 12 نقطة بواسطة بوجي )6 نقاط( 
وكيلي )4( وبريد )2(، وذلك مقابل سلة من العني للشرقاويني. 
ثم كانت الدقائق االربعة األخرية على طريق سلة هنا وسلة هناك 
والفارق 11 نقطة )95 84(، والباقي دقيقة واحدة يقلص فيها 

الفريق اخلاسر الفارق اىل 8 نقاط )89 97(. 
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عون رفض »قانون االنتخاب العثماني«...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

قرار بريوت خمطوف، ففريق واحد يسيطر على قرارها حّتى لو 
ظاهريًا متّثلت بأكثر من فريق، كون األغلبية الساحقة منهم معّينة 
من تيار املستقبل الذي يعترب أّن بريوت تابعة له وحده دون 
سواه من األحزاب فيما قال العماد عون »نرفض فرض النظام 
الشمولي الذي تتّم ممارسته على قسٍم كبري من الشعب اللبناني 
العثمانيني.  قبل  من  رمبا  أو  عثماني  انتخاب  قانون  بواسطة 
هذا بالنسبة لبريوت، أّما بالنسبة للبقاع هناك ما أريد توضيحه 
وبصورة خاّصة يف زحلة، فقد مسعت الكثري من التعليقات على 
موضوع ترشيح أنطوان بو يونس يف زحلة، وقد ذكرت سابقًا 
دخلنا  ألننا  احلر،  الوطين  للتيار  استفتاء  هو  الرتشيح  هذا  أّن 
إىل زحلة من خالل خنبة من أبناء عائالتها، والعائلة ال تتنافى 
بإصالح  يقوم  أن  يريد  من  كّل  أن  وأشدد  احلزبي،  العمل  مع 
يف لبنان جيب أن يعمل من ضمن جمموعة، واحلزب هو أفضل 

جمموعة سياسية.
جعجع

مسري  اللبنانية«  »القوات  يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  وسأل 
واإلصالح«  »التغيري  تكتل  رئيس  مقاطعة  سبب  عن  جعجع 
النائب ميشال عون و«حزب اهلل« لالنتخابات البلدية يف بريوت 
ومشاركتهما فقط على املستوى االختياري »علمًا انهما يصّران 
على وجود معارضة وازنة، ويربران عدم املشاركة بأنهما ال يريدان 
استثارة نعرات طائفية، ولكن إذا كان هنالك يف الواقع معارضة 
وازنة ومتثيل شعيب مسيحي كبري للعماد عون اضافة اىل حزب اهلل، 
فلماذا يعتربان يف هذه احلالة انهما سيستثريان الشعور الطائفي 

أو املذهيب«.
بات  املسيحيني  لدى  عون  العماد  أن »وضع  اىل  جعجع  وأشار 
وأضاف:  لبنان«،  جبل  انتخابات  نتائج  يف  تبني  كما  واضحًا 
انتخابات اختيارية يوم  »بكافة األحوال حنن مقبلون على معركة 
األشرفية  األساس يف  مسرحها  وسيكون  الختيارهم،  وفقًا  األحد 
على  وردًا  املسيحية(«.  املنطقة  يف  )أي  والصيفي  والرميل 
سؤال، وصف جعجع مشاركة العماد عون على املستوى االختياري 
املشاركة ستبنّي  ان هذه  باعتبار  التقدير  بأنها »خطأ يف  فقط 
االنتخابات  يف  مشاركته  بعدم  جتنبه  حاول  الذي  احلقيقي  احلجم 

البلدية«.
معركة  جعجع »ترك  فّضل  زحلة،  وحتديدًا  البقاع  انتخابات  وعن 
زحلة اىل أهلها«، لكنه قال: »لألسف تشهد زحلة تدخالت ليس 
فقط من خارجها، بل تعدتها اىل خارج احلدود اىل درجة اعتماد كل 
الوسائل لتهريب أصوات مؤيدة لالئحة اليت تدعمها قوى 14 آذار، 

لكن يف النهاية الرأي العام الزحالوي هو الذي خيتار«.
جولة

ويف السياق، جال رئيس الئحة »وحدة بريوت« بالل محد وأعضاء 
رئيس  نائب  من  العاصمة، ومسع  دينية يف  مراجع  على  الالئحة 
اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري قبالن متنياته 
بالتوفيق لالئحة قائاًل »ان احملافظة على بريوت هي حمافظة على 
كل مناطق لبنان«، ومؤكدًا »ضرورة أن تظل بريوت حضارية 
وموحدة وجوهرة يف العامل العربي باعتبارها عاصمة العروبة واحلرف 
والكتاب، وهي ليست ألهل لبنان فحسب امنا لكل العرب الذين 
أنظار  وهي حمط  املقاومة،  وعاصمة  الثانية  عاصمتهم  يعتربونها 

العامل بتنوعها الطائفي والثقايف«.
محد من جهته قال »ان بريوت هي رمز التعايش السين الشيعي 
فيه  يتوحد  الذي  واملكان  الوطن  رمز  وهي  املسيحي  واإلسالمي 

اللبنانيون«.
وفد الالئحة زار أيضًا مفيت اجلمهورية الشيخ حممد رشيد قباني، 
ثم وزير اخلارجية االسبق فؤاد بطرس الذي أشاد بتمسك الالئحة 
»مببدأ املناصفة الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق احلريري«.

ويف دار الطائفة الدرزية، استقبل شيخ العقل نعيم حسن الوفد 
ومتنى »التوفيق لكل ما من شأنه تطوير العاصمة وخدمة أبنائها« 
العيش  وترسيخ  البريوتية  العائالت  »تآلف  أهمية  على  وشدد 

املشرتك وصون الوحدة الوطنية اليت تبقى فوق كل اعتبار«.
النائب  املستقبل«  عضو »كتلة  اعترب  السياسي،  الشأن  ويف 
نبيل دو فريج »ان هناك من حياول التجييش ملعركة بريوت من 
للرد  الوحيدة  والطريقة  البلدي،  التوازن يف جملسها  أجل ضرب 
على هؤالء تكون بنزول الناخبني مجيعًا وباكرًا اىل صناديق االقرتاع 
للتصويت لالئحة وحدة بريوت اليت أعلنت من قريطم، واليت تراعي 

التوازن الطائفي واملذهيب يف العاصمة«.
عضو »تكتل التغيري واإلصالح« النائب سيمون أبي رميا قال 
أكثر،  ُمسّيسة  أصبحت  االنتخابية كلما  الدائرة  »انه كلما كربت 
البالغ 400  الناخبني  التاريخ وعدد  ُمسّيسة حبكم  ومعركة بريوت 
الف«، ورأى أن هناك »حمدلة يف انتخابات العاصمة، وطرحنا 
كان من األساس هو التوافق على أساس األوزان، ولذا حنن نفضل 
أن ننسحب بشرف أو خنسر بشرف بداًل من املشاركة بالتبعية«.

زحلة
املدينة  »ان  عراجي  عصام  النائب  أعلن  زحلة،  انتخابات  وعن 
ستشهد تنافسًا دميوقراطيًا حادًا، كأنه مكتوب على منطقة البقاع 
أن تكون االنتخابات فيها متميزة دائمًا«، ورأى انه »كان من 
والنائب  الوزير  لكن  توافقية  الئحة  اىل  التوصل  مت  لو  األفضل 

يف  كتلته  أعضاء  وكل  سقوطه  بعد  أصّر،  سكاف  ايلي  السابق 
البلدية  االنتخابات  الدخول يف  على  املاضية،  النيابية  االنتخابات 

بالئحة مكتملة ورفض التوافق«.
وبدوره، قال النائب عقاب صقر »ال أعرف ما إذا كان هناك خالف 
بني الوزير السابق الياس سكاف والتيار »الوطن احلر«، ولكن 
هناك استعراض للقوة من قبل الطرفني من دون وجود خالف، وأنا 
اعتقد أنهم ينطلقون من القاعدة عينها وسيتبادلون األصوات مع 

أن العماد ميشال عون حياول التأكيد أن لديه قوة وحضوراًَ«.
وشدد على وجود أن تسود املعركة يف زحلة »الروح الرياضية«، 
ورأى صقر أنه »من الواضح أن للمعركة طابعها السياسي وعنوانها 
»ميين« انتخابات نيابية لذلك من الواضح أن 14 آذار حتاول رص 
صفوفها، وحنن نعترب هذه املعركة ذات طابع سياسي، وسنتعاون 
مع اجمللس البلدي املقبل ألن ذلك ملصلحة زحلة وأهلها ونتمنى أن 

يكون اجمللس أقرب الينا لنتعاون معه يف إمناء املدينة«.
جملس الوزراء

اىل ذلك، أعلن وزير الدولة عدنان السيد حسني ان لقاء سيحصل 
كمال  لالتصاالت  املنظمة  اهليئة  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  بني 
شحادة للوقوف على رأيه يف استقالته، وأسف لتضخيم املوضوع 

وما رافقه من جتاذبات خالل جلسة جملس الوزراء.
وزير الرتبية والتعليم العالي حسن منيمنة وصف من جهته استقالة 
شحادة »بأنها مهنية وتعرب بصدق عن احتجاجه بطريقة حضارية 
على كل ما جيري داخل الوزارة«. وكشف ان جلسة جملس الوزراء 
االربعاء »شابها نوع من التوتر خصوصًا بالنسبة اىل البند الذي 
يتعلق مبن ميثل لبنان يف مؤسسات البنك الدولي، والذي يكون 
عادة وزير املال أو من ينوب عنه كوزير االقتصاد مثاًل، وحصل 
نوع من االعرتاض القوي على هذا األمر من قبل الفرقاء اآلخرين، 

داخل احلكومة«.
ورأى أن »هذا االعرتاض ال مربر له، وال ضرورة ألن يأخذ كل 
هذا اجلدل خالل اجللسة، خصوصًا أن األمر كان مقررًا سابقًا وليس 

باألمر اجلديد«.

ميتشل اختتم لقاءاته االسرائيلية...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املباشرة املنتظر اعالن انطالقها اليوم السبت او بعده األحد بعد 
هذا  موقفها يف  واعلنت  اجتمعت  الفلسطينية  القيادة  تكون  ان 

اخلصوص.
يف هذا الوقت بدأ نشطاء اليمني اإلسرائيلي املتطرف االستعداد 
االذاعة  وقالت  املباشرة.  غري  املفاوضات  سري  على  للتشويش 
االسرائيلية ان ميينيني متطرفني شكلوا هيئة خاصة هلذا الغرض، 
وبدأوا توزيع وثيقة تدعو اىل الوصول إىل مكان اجتماع طواقم 
احلكومة.  أداء  على  واالحتجاج  عليها،  والتتشويش  املفاوضات 
إنها  وقالوا  استسالم  مبفاوضات  املفاوضات  هؤالء  ووصفوا 
وإبعاد  القدس  عاصمتها  خمربني  دولة  إقامة  إىل  »ستؤدي 
عشرات اآلالف من اليهود من منازهلم«. كما نقلت االذاعة عن 
النائب اليميين املتطرف ارييه الداد قوله ان »لوبي«االستيطان 
الذي يضم على حد قوله 44 نائبا من اصل 120 سيمنع »بنيامني 
لفرض  وفلسطينية  امريكية  حماولة  ألي  الرضوخ  من  نتنياهو 
الدفاع  ووزير  نتنياهو  امس  ميتشل  والتقى  استسالم«.  خطة 

االسرائيلي ايهود باراك.
وكان ميتشل اجرى مساء االربعاء حمادثات مع نتنياهو استمرت 
بانها  االمريكية  اخلارجية  باسم  ناطق  وصفها  ساعات  ثالث 

»مثمرة«.
والفلسطينيني  االسرائيليني  القادة  بني  املكوكية  اجلولة  وبعد 
يتوقع ان يعلن ميتشل رمسيا بدء املباحثات غري املباشرة السبت 

او االحد قبل ان يغادر املنطقة وفقا ملسؤول فلسطيين كبري.
ومن املقرر ان جتتمع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
يف اليوم التالي القرار استئناف احلوار غري املباشر مع االسرائيليني 

املعلقة منذ نهاية 2008.
لكن االسرائيليني والفلسطينيني يشكون يف جدوى عملية السالم 

اليت اطلقت برعاية الواليات املتحدة.
وما زالت اخلالفات قائمة حول القضايا االساسية اي ترسيم حدود 
الدولة الفلسطينية املقبلة ووضع القدس واالستيطان يف الضفة 

الغربية وعودة الالجئني الفلسطينيني.
اسرائيليني  »مسؤولني  عن  العامة  االسرائيلية  االذاعة  ونقلت 
كبار« قوهلم امس ان واشنطن اشارت اىل امكانية عرض خطة 
)الواليات  االوسط  للشرق  الرباعية  اللجنة  مع  بالتنسيق  سالم 
املتحدة واالمم املتحدة واالحتاد االوروبي وروسيا( يف حال فشل 

املفاوضات غري املباشرة.
طرح  الفلسطينيني  بإمكان  إن  إسرائيليون  مسؤولون  وقال 
املواضيع الرئيسية على املفاوضات غري املباشرة إال أنها لن حتل 

إال من خالل مفاوضات مباشرة.
وقال وزير العدل االسرائيلي السابق يوسي بيلني، احد شخصيات 
اليسار االسرائيلي، أمس االول ان »اي شخص جدي يف العامل 
ال ميكنه ان يأمل ان توصل هذه املفاوضات غري املباشرة اىل 

اي نتيجة«.
ويتضمن أسلوب ااملفاوضات غري املباشرة عقد ميتشل اجتماعات 
من  االسلوب  هذا  واشنطن  واختارت  الطرفني.  مع  مكوكية 

املستوطنات  بشأن  اخلالفات  تضييق  يف  فشلها  بعد  التفاوض 
استئناف  عطلت  واليت  احملتلة  األرض  يف  بنيت  اليت  اليهودية 

املفاوضات املباشرة.
ومل جتر مفاوضات مباشرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني منذ 
18 شهرا منذ العدوان على قطاع غزة وانتخاب حكومة إسرائيلية 

ميينية.
من جهة اخرى قالت اذاعة اجليش االسرائيلي ان نقاشا دار أول 
من أمس بني نتنياهو ووزير الصناعة والتجارة بنيامني بن اليعازر 

بشأن االزمة الديبلوماسية مع الواليات املتحدة.
وحبسب االذاعة حذر بن اليعازر من ان التوتر مع واشنطن »خطري 
على اسرائيل وانه جيب بذل كل اجلهود لتبديده«. ورد نتنياهو 
بالقول ان »العالقات مع الواليات املتحدة تبقى متينة جدا بغض 

النظر عن االدارة املوجودة يف البيت االبيض«.
بان  تثبت  ان »االستطالعات  قوله  نتنياهو  عن  االذاعة  ونقلت 
تأييد الرأي العام االمريكي السرائيل مل يكن يوما بهذا احلجم منذ 

اكثر من عشرين عاما«.

االسد يزور تركيا اليوم...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

من  عدد  على  الرتكي  نظريه  مع  السوري  الرئيس  وسيوقع 
حبسب  وذلك  واإلعالم،  املشرتكة  احلدود  جمال  يف  االتفاقات 

تقارير إعالمية.

بايدن يهدد ايران...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ايران بوجوب املوافقة على طلبات االسرة الدولية بشأن برناجمها 
النووي واال ستواجه »عواقب« رفضها وتعرض نفسها »لعزلة 

متزايدة«.
نفسها  باللهجة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حتدثت  كذلك، 
ايران  على  للضغط  الدولية  اجلهود  تضافر  وجوب  على  مشددة 
استخبارات  معلومات  بشأن  أسئلتها  على  اإلجابة  على  وحضتها 
غربية تشري اىل أنها رمبا عملت على تطوير صاروخ حيمل شحنة 

نووية.
وقال بايدن يف خطاب امام الربملان االوروبي يف بروكسل، ان 
و«تهدد  االلتزامات«  كل  انتهكت  النووي  بربناجمها  »ايران 

باطالق سباق للتسلح النووي يف الشرق االوسط«.
ورأى انه سيكون من »املفارقة« بدء سباق كهذا يف املنطقة 
»اليت تعد واحدة من املناطق االكثر اضطرابا يف العامل«، بينما 

انتهت اوروبا من هذا السباق مع سقوط الستار احلديدي.
واكد بايدن ان »ايران تواجه خيارا واضحا جدا: احرتام القواعد 

الدولية )...( او مواجهة عواقب جديدة وعزلة متزايدة«.
كذلك، دعا املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو 
اىل تضافر اجلهود الدولية للضغط على طهران. وقال إن وكالته 
اإليرانية ألغراض  النووية  النشاطات  استبعاد حتويل  ال تستطيع 

عسكرية كما خيشى الغرب.
الديبلوماسية  من  مزيد  اىل  يشري  أمانو  كان  اذا  ما  يتضح  ومل 
او العقوبات او االثنني معا. لكن دعوته تأتي فيما تبحث القوى 
الكربى فرض جولة رابعة حمتملة من العقوبات على ايران لرفضها 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  والتعاون  اليورانيوم  ختصيب  وقف 

الذرية.
مع جمموعة صحف »مكالتشي« »من  مقابلة  أمانو يف  وقال 
دون تغيري يف السياسة من جانب ايران ال نستطيع القيام بعملنا 

بشكل فعال. هناك حاجة اىل تغيري السياسة«.
أضاف »ليس اهلدف األساسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اىل  حاجة  هناك  اجملال  هذا  يف  األعضاء.  الدول  سياسة  تغيري 
النفوذ واإلقناع من قبل الدول املهتمة. هناك دور لألمم املتحدة 

لتلعبه.«
ورأى ان هناك حاجة اىل »تضافر جهود الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية واألمم املتحدة والدول املهتمة.«
ويف مقابلة منفصلة مع صحيفة »واشنطن بوست«، قال أمانو 
إن على ايران اإلجابة على أسئلة الوكالة بشأن معلومات خمابرات 
غربية تشري اىل أنها رمبا عملت على تطوير صاروخ حيمل شحنة 
أزيلت املخاوف سيكون هذا شيئا  انه »اذا  نووية. ولفت اىل 
جيدا جدا. إن مل حيدث هذا سنحتاج اىل أن نطلب إجراءات ملعاجلة 

الوضع.«
ويعزو ديبلوماسيون غربيون الفضل ألمانو يف اختاذ موقف اكثر 
صرامة من ايران عن سلفه حممد الربادعي. ويقول أمانو إن نهجه 

قائم على »حقائق« بينما تتهمه ايران باالحنياز.
وقال أمانو لـ«واشنطن بوست« إن ايران مل تسمح بعد ملفتشيه 
بالقيام بعمليات تفتيش أوسع ملوقع بدأ فيه ختصيب اليورانيوم 

ملستويات أعلى يف فرباير شباط.
أضاف »اذا استمر هذا لفرتة طويلة فرمبا تكون لدينا مشكلة... 

الرتتيبات ليست مالئمة حتى اآلن.«
وأجريت املقابالت مع أمانو يف نيويورك حيث حيضر مؤمترا لتقويم 

معاهدة حظر االنتشار النووي لعام 1970 .
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االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

يقدم احملاضرين مرّحبًا 
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 عيسى: 0403157664

اخيه يف  اخ عن  للنفس من حديث  ابهج  ليس 
مناسبة كهذه املناسبة.

فهذا احلديث، اىل ما يتيحه لصاحبه من تأكيد 
وما  الذكريات  صفحة  يفتح  الوفاء  وشرف  احلب 
لينطلق  الدين  تقي  سعيد  مع  امجلها  وما  اكثرها 
اللسان بعد ذلك انطالقة شاهد للحق من غري ان 
ما  ود  حيرجها  او  موصولة  اخوة  الشهادة  تكبح 

زادته االيام اال صدقا وثباتا وحالوة.
ما  على احلب ان مضى االحباُب 

تسلم الذكريات واالسباُب 
اجل ايها السيدات والسادة 

ان الذكريات مع سعيد تقي الدين تزحم الذاكرة 
واسباب احلب اكثر من ان تعد. وانين الكاد اشعر 
حني اتكلم عن سعيد تقي الدين امنا اتكلم عن جزء 
من نفسي عن بعض مين مل افرتق عنه وال افرتق 

عين على امتداد اكثر ربع قرن.
واني الشعر يف بعض احلظات ان الضعف يصل 
بي اىل اقصاه حتى لتسابق الدموع االفكار. سعيد 
رفيق  القلم،  رفيق  هو  العمر  رفيق  الدين  تقي 

القضية.
الدين  تقي  سعيد  ذكرى  لنكرم  نلتقي  واليوم 
وقد حالت الظروف قبل اليوم دون االضطالع بهذا 
الواجب، ولكن ان نأتي متأخرين خري من ان ال نأتي 
ابدا فاالعتذار اوال لسعيد تقي الدين والتحية كل 
االبية  بعقلني  اجلبل  درة  الشوف  لعروس  التحية 
يف  الكريم  البلدي  للمجلس  ثانيا  والشكر  الوفية 
مبنفذية  بعقلني  ملديرية  اخريا  والشكر  بعقلني، 
الشوف يف احلزب السوري القومي االجتماعي اليت 
وتولي  اللقاء  هذا  اىل  الدعوة  املباردة يف  اخدت 
تنظيم هذا االحتفال، والشكر قبل هذا وذاك لكم 
انتم الذين اقبلتم اليوم للمشاركة يف تكريم ذكرى 

سعيد تقي الدين من مجيع احناء الوطن.
وهلا  بعقلني  ابن  الدين  تقي  كان سعيد  ولئن 
هي ان تعتز بهذا كل االعتزاز، فانها بال ريب لتعتز 
الوطن كله  الدين هذا ملك  بان سعيد تقي  اكثر 
وملك االمة مجعاء له يف قلب كل مدينة من مدن 

الوطن اكثر من شارع. وله يف قلوب ابناء الوطن 
مزروعة  النصب  أخلد  فيها  ترتفع  ساحات  مجيعا 
من كل  االريج  باطيب  الفّواح  الغامر  باحلب  كلها 

زهر بهيج.
حني  يغرتب  مل  مواطنا  عرفناه  ما  اول  عرفناه 
متعلقة  الروح  منه  بقيت  بل  جسده  بغري  اغرتب 
ومياهه  الوطن ومشسه  بهواء  بالوطن  التعلق  كل 

ومجاله واهله.
امتشق القلم يافعا يف ديار االغرتاب دفاعا عن 
االمة ووحدة وحق االمة يف السيادة واالستقالل وما 
ارتضى يوما ان يتحول االغرتاب ظاهرة اضمحالل 
توليد  من فرص  اال فرصة  يوما  فهمه  ما  هو  بل 
ُبعد املزار يف النفس من شوق  مع كل ما يبعثه 
مستحوذ ال تزيده االيام اال هلبا مقدسا على هلب 
اقدس. فما بزغت يف بالدنا مشس االستقالل حتى 
عاد الفتى املدنف حبب الوطن مهروال اىل الوطن 
الذي عشق. واضعا يف تصرفه كل ما وهبه اهلل 
من ذكاء وثقافة وخربة واندفاع واخالص مسخرا يف 
سبيل االمة كل قلبه ووجدانه ومجاع عقله وطالوة 

لسانه.
ويم توسل الصحافة منربا للدعوة اىل ما يؤمن به 
مل يفعل ذلك اال انطالقا من يقينه بان حق الصراع 
- على ما يقول الزعيم سعادة - هو حق التقدم وان 
احلوار احلر هو السبيل جلالء احلقيقة. ادرك رسالة 
من  رسالة  ادركها  اذ  وجه،  اصح  على  الصحافة 
حتى  الرسول  معها شخص  يتوحد  الرساالت  انبل 
يصبحا اثنني يف واحد ال انفصام بينهما يف كل 
حرف يكتب ويف كل قول يقال، ويف كل موقف 

يتخذ.
ومنذ كان يافعا استبد بسعيد تقي الدين عشق 
جنبا  الفكر  وعشق  الكلمة  عشق  له هلب:  خيبو  ال 
عشق  واعمق  اشد  عشق  اخر  عشق  مع  جنب  اىل 
لديه  انفصل  فما  الوطن  عشق  هو  وامسى  ابهى 
يوما الفكر العبقري وال القول العبقري عن الوطن 
العبقر وعندي ان العشق االهلي ذاته ال يوازيه اال 
عشق يكاد يضاهيه هو عشق الوطن ولذلك كانت 

                                     ما الوطن ان مل يكن حرية؟           بقلم حممد البعلبكي نقيب الصحافة اللبنانية 

ارفع الوان االدب تلك اليت تستلهم مجال الوطن 
لرياع  انسكب  فما  الوطن  ورسالة  الوطن  وقضية 
سعيد مداد، وال انطلقت يوما له قرحية وال ارتقى 
فيما قال وكتب اىل اعلى درجات الروعة ومراتب 

االبداع اال كان يف حضرة الوطن.
ولكأني بسعيد قبل انتمائه اىل احلزب السوري 
االجتماعي، كان قلبه وكان عقله وكانت  القومي 
نفسه نهبا لقلق استبد به على مصري الوطن حتى 
وجد ذاته يف ما انتهى اليه اخريا من اميان نابع من 
الذي دعا  باالنسان-اجملتمع  اميان  الوجدان  صميم 
الوطن  الفرد يف سبيل  وبان نضال  اليه سعادة 
ترتقي حصيلته  ال  مبعثرا  نضال  يبقى  عظم  مهما 
النضال اجلماعي يف اطار نظام داعم  اىل مردود 
لصحة العقيدة من غري ان حيول نظامه احلزبي دون 
الفريد  او ينكبح لقلمه  ان حيلق لفكره احلر جناح 
الفذ مجاح ومل يقعده عن اعتناق العقيدة والتزام 
تقليد يرسف يف  عائلي موروث وال  النظام مقام 
بهارج  كل  تثِنه  مل  الناس  من  االحرار  غري  اغالله 
الدنيا عن اجلهر مبا يؤمن والرتهب خلدمة ما يؤمن 
من غري خوف او طمع او تقتري او وهن فضرب يف 
رموز  ابرز  من  واحدا  وغدا  االمثال  اروع  الشجاعة 
مدرسة االلتزام القومي اذ كان يف كل ما يقول 
دائما  كان  الصادقني  رفاقه  كسائر  يفعل  وما 
افراحه  بكل  واماله  االمه  بكل  الوطن  حضرة  يف 
نوازل  تزده  ومل  وتطلعاته  طموحاته  بكل  واتراحه 
فداء  على  بتجدد  وعزم  اميان  صالبة  اال  الدهر 
وديعة  هو  الذي  القلب  ودم  العني  بنور  الوطن 
اهلل  رمحه  فانطلق  وجدتها  طلبتها  متى  فينا  االمة 
يزوبع الفكر يزحزحه من مستنقعاته والء ملا يعتقد 

انه حق وانتصار ملا يؤمن بانه حق ومن يتوىل احلق 
وينتصر للحق فان حزبه هو الوطن.

ثم كان لنا ان خنوض معا يوم عصفت بالبالد 
السيف  شرعنا  وما  احلرية  معركة  االستبداد  ريح 
حضرة  معا يف  كنا  الننا  اال  احلرية  اجل  من  يوما 
السيدات والسادة ان مل  ايها  الوطن  الوطن فما 
ايضا وطن  لنا  يكن  ان مل  احلرية  حرية؟وما  يكن 

حر؟
قول  العبقري،  بالقول  نؤمن  مجيعا  اننا  اليس 
حرة  امة  من  احرارا  انتم  تكونوا  مل  سعادة:"ان 

فحريات االمم عار عليكم".
ايها االخوة واالخوات ايها الرفيقات والرفقاء يف 
زمن ختوض فيه بالدنا اشرس معركة من اجل البقاء 
بعد ان فرض عليها اجلهادان االكرب واالصغر، يف 
لتطهري  بلوغا  القتال،  ميدان  ويف  الفكر  ميدان 

االرض القومية من رجس احتالل العدو.
وتضيع  املفاهيم  ختتلط  ان  خنشى  زمن  ويف 
العقل يف  ليصبح  حتى  املعايري  وتضطرب  القيم 
لنفسي  امسح  تضليل  يف  الناس  ويصبح  حرية 
ان اجد يف الدعوة اىل ندوة تعقدونها حول ادب 
سعيد تقي الدين ونضاله مناسبة الرسال نداء اىل 
مجيع اهل االدب ورجال الفكر واصحاب القلم ان 
تعالوا مجيعا نعيد النظر وبكثري من اجلد وبكثري من 
املسؤولية يف مفهوم االدب ودور االدب ورسالة 
االدب يف جمتمع ناهض كاجملتمع الذي تصبو اليه 
الذي  التحدي  الوان  اقوى  يواجه  الطالعة،  اجيالنا 
واجهته او تواجهه اليوم امة من االمم عرب خمتلف 
مراحل التاريخ القديم واحلديث.. والقلها بصراحة 
ما بعدها صراحة، انين مع سعيد تقي الدين كما 
هلا  يكون  ان  ندر  ادبية  مدرسة  صاحب  عرفته 
االدب  ان  الدين يف  تقي  سعيد  مع  انين  مثيل، 
الذي ال خيبو  العشق  بذاك  حيا  نبضا  يكن  ان مل 
له هلب فما هو بادب، ال من بعيد وال عن كثب، 
وهو مفهوم ال يأخذ مقامه الثابت اجلليل عن عصر 
النهضة الذي كان سعيد من ابرز رواده فحسب ، 
بل ينسحب على كل العصور اليت عرف فيها شعب 
من  ضربا  او  الشعر  الوان  من  لونا  الشعوب  من 

ضروب القول والكتابة.
خلود  من  يكن  لئن مل  والسادة  السيدات  ايها 
مطلق لوجه اهلل ذي اجلالل واالكرام وكل من عليها 
فان للخلود يف احلياة االنسانية معنى نسيبا اكيدا 
عموما  ولالنسان  والمته  لوطنه  الفرد  خيّلفه  يف 
للناس  ذخرا  جليل  فكري  وتراث  مادية  ثروة  من 
ونرباسا لالجيال يضيء هلم الدروب وسط ظلمات 

الليل البهيم.
ولقد كنت يا اخي  سعيد من تلك االسرة القومية 
اليت حتب الرتحال يف هذه الدنيا واىل ما وراءها 
وتركب الصعاب واالهوال انها اسرة النجوم حني 
ختتفي النجوم واسرة النور حني يعّز النور، رسالتها 
حب وصوتها حب وما على احلب ان مضى االحباب. 
ولكنها ايضا اسرة ماضلة تشرع السيوف يف وجه 
احلرة  الكلمة  صواريخ  وتطلق  والضغائن  االحقاد 
والفكر احلر وهي تطارد اعداء الكلمة والفكر احلر 
وهي  بالقهر  التعبري  فلسفة  وسدنة  النكبة  وجتار 
يف الوقت ذاته تدعو اىل السالم، سالم النفوس 
من اخلوف، سالم لبنان الذي به سالم الوطن يكون 

وسالم العروبة وسالم االنسانية.
ويا اخي سعيد... لئن كان للورد يف كل عام 
يوم  كل  يف  عاطرة  ستبقى  ذكراك  فان  موسم 

وعلى مدى االزمان.
افاق  فان  االفاق  تراب  جسدك  احتوى  ولئن 
الوطن مبا رحبت الضيق من ان حتتوي فكرك املشع 

احمللق.
وستبقى صفحات التاريخ اورع راو لنضالك.

ولئن كانت دولة امراء السياسية ال حمالة تزول 
ال  القومي  النضال  وقادة  الفكر  قادة  دولة  فان 

ميكن ان تزول.
ولئن كان لي ان اختم هذه الكلمة باقتباس من 
الشعر القديم فامسحوا لي ان اردد قول الشاعر.

اثنان لو بكت الدماء عليهما 
عيناي حتى تؤذنا بذهاب

مل تبلغا املعشار من حقيهما
فقد الشباب وفرقة االحباب

واي حبيب كنت لنا مجيعا، وللوطن ولالمة ايها 
الرفيق اخلالد خلود الوطن واالمة...سالم عليك يا 

عظيم الوطن وعظيم  االمة يا سعيد تقي الدين.

*سعيد تقي الدين*
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84 - 90-Holmes St. Brunswisk East Vic: 3056 
Ph: 0393837699-  Fax: 03 9383 7431

@Ô„b‡õ”@Êaãœa
@êÌäÏfl@bËjybó€
@ÍÜ¸ÎaÎ@Ô„b‡õ”

 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة: روبري خبعازي وفايده راضي طوق

Tel: 03 9383 5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057

جميع أنواع ستانلستيل 
ـ فناجني قهوة ـ صواني 

مختلفة
من أجود البضائع وجميع 

مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملفّرق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا
 جلميع مناسباتكم السعيدة

افران عكار يف ملبورن ترتبع على عرش املعجنات 

*زبائن ينتظرون دورهم* *املعلم نضال وبعض العاملني يف الفرن يف سيدني رود - كوبرغ*

ابينا بقناعة ذاتية او بعدم قناعة هذا واقع ال ميكن  شئنا ام 
افران  فيما يشاهده يف  التحاشي  او  عنه  النظر  ان مييل  لعاقل 
رود كلينروي ففي  رود-كوبرغ ويف سكوفال  عكار يف سيدني 
سيدني رود-كوبرغ ويشرف على هذا الفرن عمليا واداريا املعلم 
الشهري نضال الذي يقدم اطيب واشهى لقمة من املنقوش واللحم 
بعجني والسجق والسبانغ والبيتزا وغريهما من املأكوالت اللذيذة 

والشهية اىل الدقة والنظافة التامة.
وكذلك يف باسكوفال رود-غلينروي واملسؤول االول عن ادارة 
الفرن السيد عبدو خضر الذي يعطي الصورة الصافية والنقية عن  
الرائدة يف جمال صنع الذ واشهى املعجنات  افران عكار لتبقى 

على الساحة الفيكتورية.
الفقري جلميع  العمود  النظافة هي  تنتِه هنا تبقى  والقصة مل 
املأكوالت وهذا ما يفتخر به االنسان عندما يدخل افران غلينروي 
انها ثروة  الواقع  الذي يديرها الشاب الطيب السيد خضر ويف 
حضارية وكل ما حنن بصدده هو اعطاء صورة واضحة وحقيقية  
عن هذه االفران. حنن يف مهنة االعالم ال نعطي شهادات الحد 
ان ال خنفي شيئا  ورسالتنا حتّتم  علينا  واجب  انه  نراه  ما  *املسؤول عن الفرن السيد عبدو خضر امام السوبرماركت*بقدر 

*عبدو خضر وبعض العاملني يف غلينروي*

لالبيض  بامسائها  االشياء  تسمية  يف  يقضي  املهين  واجبنا 
ابيض ولالسود اسود هذا ما نفتخر ونعتز به حتى ولو مل يعجب 
كانت. مهما  احلقيقة  نقل  اىل  دوما  تدعونا  فرسالتنا   البعض 
ان افران عكار باتت معروفة ال بل اشهر من نار على علم بفرعيها 
والقيمني عليها بكل ما عندهم من اخالق عالية خاصة يف تعاطيهم 
وهي  وارتقاء  تصاعد  يف  عكار  افران  نشاهد  لذلك  الزبائن  مع 
صفات حتملها افران عكار وتتمناها غالبية اصحاب املصاحل النها 
واالخالص  الصدق  مع  تأتي  امنا  باهلنّي  او  شي  ال  من  تأتي  ال 

والوفاء يف العمل.
ومع العودة اىل افران يف غلينروي اليت يديرها شاب طموح هو 

السيد عبدو الذي ال يعرف متسحيال.
فقد اجرى السيد عبدو خضر تعديالت وجيزة واسعة على هذا 
جعل  اي  املعجنات  انواع  جلميع  فرن  من  اكثر  منه  وجعل  الفرن 
منه ايضا سوبر ماركت يضم اصنافا عديدة من احلبوب والزيوت 
واملعلبات وكل ما يتطلبه املطبخ اللبناني والعربي. يعين انك تأتي 
من اجل املعجنات للرتويقة صباح كل يوم ويف ذات الوقت ميكنك 

ان تتسوق ما يلزمك من مواد غذائية خمتلفة.
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جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

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

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

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar BakeryULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

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

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

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

bib†@ÑÓì€a@Úèé˚fl
ŸÁ �ß<ÿÈ∂<^„fu^í÷<

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

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

Ph: 9354 9649

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566
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ترقبوا حفلة 
مجعية سيدة زغرتا
 يف شهر متوز 2010 

تابعوا اعالناتنا 

ترقبوا
حفلة مطرب املغرتبني

 بديع مظلوم يف 29 أيار احلالي

قد يستغرب البعض إقدام أهالي القرى والبلدات على إنتخاب خمتار 
فيّت، يافع يف السّن، من أجل القيام باإلجراءات احلياتية الرمسية، 
الطاعن يف  الرجل  املختار،  األذهان، صورة  انطبعت يف  أن  بعد 
السّن، ذو حلية بيضاء وشعر كساه الشيب، يكّن له كّل االحرتام 
التارخيية  املسّلمات  يف  املقّيد  املفهوم  وهذا  والوقار.  والرهبة 
احلضارة  الوقت  مع  جرفته  "املختار"،  عن  األذهان  واملطبوع يف 
العصرية وأصبح صفحة مطوّية يف ذّمة الزمن. وقد تبلور املفهوم 
اجلديد "للمختار" مع ترّشح عدد من الشباب إىل االنتخابات البلدية 

واالختيارية اليت بدأت جولتها يف شهر مايو/ ايار 2010. 
من  والقريبة  "اخللوقة"،  احملببة،  الشخصية  ذو  املختار،  صنف 
البلدة، حيرتمه األهالي  الناس، فيما مضى كمرجع أساسّي ألهل 
واحليادية،  بالعقالنية  املوصوفة  ونصائحه  ألحكامه  والعائالت 
يأخذون برأيه وقراره حتى يف القضايا األمنية، حيث ال يستقيم 
بعد  عملها  يف  ويصطحبها  منه،  بتعريف  إال  الدولة  أجهزة  عمل 
اآلذان  كانت  البلدة.  املنازل يف  أحد  تفتيش  إذن  على  حصوهلا 
تصغي إليه والعقول ترنو قبل العيون إىل جوهر حكمه. فهو "شيخ 
الضيعة" أو "القبيلة" يف البلدة أو القرية، يرعى شؤونها ويسهر 
صورة  املختار  أخذ  لطاملا  ولذلك  مادّي.  أجر  دون  راحتها  على 
"اجلّد" أو املتقّدم يف السّن، له وقعه أينما وجد ومكانة مرموقة. 
شؤون  لرعاية  ترّشحه  أثناء  عليه  وبإمجاعهم  الناس  مبحّبة  حيظى 
البلدة. غري أنه ومع مرور الوقت، وبعد نزوح الكثري من الشباب 
من قراهم وبلدتهم إىل املدن األكثر حركة واكتظاظًا من القرية، 
تغرّيت الكثري من األحوال وتطّورت الكثري من املفاهيم. واندجمت 
فكرة "املختار" "بالعصرية" إىل حّد ما، حيث أصبح هذا األخري ليس 
فقط "اجلّد" أو "الشيخ" أو "السبعيين"، بل وأيضا، "الشلبلكي". 
وتطّورت النظرة من املختار التقليدّي إىل اخنراط فئة من الشباب 
وجريانهم،  وعائالتهم  وأهلهم  مدنهم  على  للمحافظة  املندفعني 
باملبادئ اليت "شربوها" منذ صغرهم ممزوجة مع نفحة من التمّدن 
بعد سلسلة من  إذ استطاع هؤالء،  املندفعة.  واحلداثة والشبابية 
الرتّشح  سّن  خفض  مسألة  إىل  للوصول  احلاّد،  واحلوار  النقاش 
ومعها خفض سّن االقرتاع من أجل مشاركة شبابية أوسع؛ بغض 
املرشحني  اعمار  اختالف  من  املواجهة  املشاكل  بعض  عن  النظر 

                                                 خمتار.. آخر زمن                              ساندرا الصايغ
املدنية  باملسؤولية  العمر احملّمل للشاب عليه  املنتخبني، مع  عن 
والعسكرية. واستطاع الشباب مبوجب املاّدة 6من قانون االنتخابات 
لعاّم 2000 حّق الرتّشح للمواطن اللبنانّي ب 25 سنة، وحّق االقرتاع 
مبوجب املاّدة 9 يف سّن الـ21. وعلى الرغم من انتقاد بعض كبار 
لالنتخابات  اللبنانّي  الشاب  لرتشيح  الواحدة،  البلدة  داخل  السّن 
االختيارية، شّجع البعض اآلخر خفض سّن الرتشيح لتلك االنتخابات، 
إىل سّن ال25 سنة. فالشعب اللبنانّي، شبابي بأغلبيته، ويشكل 
ثلث السكان، ولذلك، كان ال بّد من دفع الشباب حنو الرتّشح إىل 
االنتخابات، على الرغم من اتهامات الكثريين املوّجهة إليهم، فيما 
مضى، بتعّرضهم للتأثري العائلّي واخلارجّي. ومن بداية، االنتخابات 
البلدية، برز عدد من املرشحني الشباب، داللة واضحة عن اهتمام 
هذه الفئة العمرية بأمور لبنان بشكل عاّم وقريتهم بشكل خاّص. 
فالشباب هم أمل املستقبل ومن شأنهم تطوير اإلمناء يف الوطن 
وتسريع عجلة احلياة بإدخاهلم التقّدم إىل حياة البلدة. وألّن املختار 
هو املرآة ألهالي بلدته، ميثل الشباب خري متثيل جممل سكان بلدته 

الفيّت وجيل املستقبل. 
يدعى  ما  ستار  وراء  التقاليد  من  الكثري  ضياع  من  الرغم  وعلى 
بّد  ال  أمرا  عمره،  النظر عن  املختار، بغض  مهّمة  بقيت  بالتمّدن، 
منه يف كّل معاملة. وما زال يهتّم بإمناء بلدته، يف كّل النواحي، 
بدءا باالجتماعية املبنية على العالقات واملعارف والتواصل مع أبناء 
بلدته وصواًل إىل الشّق القانونّي والعمل اإلداري، من خالل تقدميه 
األوراق الرمسية إىل الدوائر الرمسية وتسريع املعامالت يف اإلدارات 

الرمسية. كما يلعب املختار دورًا فعااًل يف تنشيط أعمال الدولة، 
من خالل تسهيل ممارسة صالحيتها وإقناع الناس بتطبيق األنظمة 
والقوانني. وعلى الرغم من احنسار دور املختار من الوصل بني 
العائالت يف حال املصاهرة وطلب يد العروس لشاّب من البلدة، 
ما زال املختار اليوم، يطال حلقة الوصل ولكن هذه املّرة من خالل 
ترسيخ الوحدة الوطنية الصادقة وتعزيز الروح الوطنية والتواصل 
بني خمتلف االنتماءات والتيارات الفكرية والدينية والسياسية من 
بّد من  بلدته. ومن هذا املنطلق، ال  العيش املشرتك داخل  أجل 
التساؤل عن كلمة " املعارك" االنتخابية املغناة من جهات سياسية 
عديدة، لالنتخابات البلدية يف حني ال يتوارون عن التشديد على 
الدور اإلمنائي للمختار داخل القرية الواحدة. فاملعارك تقام بني 
اإلمناء  إىل  اهلادفة  واحدة،  قرية  أو  بلدة  أبناء  بني  ال  األخصام، 
السياسية  االنتخابات  معجم  تدخل  أنها  كما  كافة.  الناس  وخدمة 
األخرى.  حساب  على  سياسة  أو  معنّي  حزب  إجناح  إىل  اهلادفة 
يف حني، أّن االنتخابات االختيارية والبلدية، من شأنها أن ترفع 
مستوى القرية أو البلدة، ومن شأنها أن تشّجع روح "املسابقة" 
املسموعة  "املعارك"  بدل  مصلحتها  على  والغرية  األطراف  بني 

واملقروءة على ألسنة املرشحني، كبارًا كانوا أم شبابًا.
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PERTH:

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

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

HEAD OFFICE MELBOURNE 
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062

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

SYDNEY:

195199- Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

مأكوالت غربية وشرقية 
اشهر االطباق البحرية 

جلسة "عا املي" رومنطقية 

La promenade

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

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

W: lapromenade.com.au

بإدارة جان شاهني

حضر السفري متام سليمان احلفل الثقايف الذي أقامته جامعة 
يف  اآلثار  مركز  لتأسيس  الثالثني  الذكرى  مبناسبة  سيدني 
نيو  والية  حاكمة  بشري(  )ماري  الربوفيسورة  اجلامعة، حبضور 
ساوث ويلز ورئيسة جملس جامعة سيدني ، ومبشاركة السفري 

اليوناني وأساتذة اجلامعة.
كالرك(  )غرايم  الربوفيسور  الباحث  تكريم  احلفل  خالل  ومت 
العضو يف جمموعة )أصدقاء سورية( ورئيس الفريق األسرتالي 
للتنقيب عن اآلثار يف سورية . وحتدث الربوفيسور كالرك عن 
الفريق  دور  وعن  اليونان وسورية  إىل  األثرية  العلمية  رحلته 

األسرتالي يف التنقيب عن اآلثار ومحايتها .

السفري سليمان مع احلاكمة بشري يف جامعة سيدني

*احلاكمة بشري مع السفري سليمان ود. غسان العشي وماهر دباغ*

أقامته  كبري  احتفال  يف  سليمان  متام  السوري  السفري  شارك 
سيدني  يف  والسريانية  والكلدانية  اآلشورية  املسيحية  الطوائف 

مبناسبة عيد الفصح اجمليد .
وقدم السفري سليمان التهاني مبناسبة عيد الفصح اجمليد جلميع 
املشاركني يف احلفل الذي أقيم برعاية مجعية )تّلسقف( ومجعية 
)برواري باال( ، وحبضور رئيس اجمللس الشعيب الكلداني السرياني 

اآلشوري السيد مجال إيليشع .
متمنيًا  ألف مشارك  أكثر من  أمام حشد من  السفري كلمة  وألقى 
للجاليات اآلشورية والسريانية والكلدانية من سوريني وعراقيني 
وأتراك وإيرانيني ولبنانيني وأردنيني املزيد من التقدم والنجاح 

يف املغرتبات ، لرتفع اسم بالدها عاليًا أمام الدول األخرى .

السفري سليمان يف احتفال الطوائف اآلشورية والكلدانية والسريانية

*الرتحيب بالسفري سليمان يف حفل الطوائف املسيحية**السفري سليمان مع رئيس مجعية )تّلسقف( ومجعية )برواري باال(*

زمن  بأنه  والعشرين  احلادي  القرن  على  نطلق  أن  نستطيع 
استعراض العضالت ، والكلمة الفصل فيه ملن ميلك القوة األكرب 
، وذلك نظرًا لغياب الدور الذي كانت تضطلع به األمم املتحدة 
اليت كانت قراراتها ملزمة على اآلخرين ، وألنها ال ميكن أن تصدر 
إال مبوافقة أعضاء جملس األمن وعدم استخدام أي دولة من الدول 
اخلمس الكربى حلق الفيتو ، وكانت الدول حتسب حساب بعضها 
البعض وال تقوم بأي عمل عسكري دون أن حتصل على الغطاء 
الدولي ، ولعل املفاهيم اليوم قد اختلفت عما كانت عليه باألمس 
القريب نتيجة انهياؤ االحتاد السوفييت املفاجىء وانهيار املنظومة 

املنضوية حتت لوائه .
القرن املنصرم  منحصر  العاملي يف نهاية  النفوذ     لقد كان 
بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت ، وهلذا كان 
العامل منقسم إىل كتلني األوىل أطلق عليها اسم الكتلة الشرقية 
وضمت دول أوروبا الشرقية وقد تكتلت ضمن حلف وارسو اليت 
قادها باقتدار االحتاد السوفييت السابق ، والكتلة الغربية وحلفها 
األطلسي واليت هيمنت عليها وما تزال الواليات املتحدة األمريكية 
الكتلتني وأنصارهما ، وكان  التنافس شديدًا بني  . ولقد كان 
لكل من هاتني الكتلتني أنصارهما من الدول عري املنضوية يف 
احللفني املذكورين سواًء أكان ذلك بشكل علين أو بشكل سري . 
وكان كال احللفني يعمل على تطور أسلحته ليزيد من قوته وليحمي 
بالده من خطر الطرف اآلخر ، وهكذا بدأت كال الكتلتني بتزويد 

حليفائها وتساعدهم على انتشار األسلحة النووية .
وكان اإليقاع العام يومها يسري بني مد وجذر ، أحيانًا تتأجج األمور 
أخرى تستقر األمور مع  الكتلتني إىل درجة اخلطر ، وأحيانًا  بني 
احليطة واحلذر الشديدين ، وهلذا عاش العامل تلك الفرتة يف حالة 
عدم استقرار خوفًا من اندالع حرب عاملية ثالثة تكون إحدى الدول 
احلليفة لكال اجملموعتني سببًا هلا . ولعل تسمية احلرب الباردة بني 
أمريكا واالحتاد السوفييت كانت بشكل أو بآخر تشري إىل احتمال 
الطرفني كان حيسب  من  كاًل  . ألن  أي حلظة  احلرب يف  اندالع 
حساب اآلخر وال ميلك اجلرأة على أخذ  زمام املبادرة ألن النتائج 

وقال السفري إن سورية تفخر بأنها البلد الوحيد يف العامل الذي ال 
يزال بعض أبنائه مسلمني ومسيحيني يتكلمون بلغة السيد املسيح 
عليه السالم اللغة اآلرامية ، وإن سورية تفخر جباليتها السريانية 
واآلشورية والكلدانية أبناء احلضارات والثقافات العريقة إىل العامل 

املتمدن .
الذي  الديين  اإلخاء  عن  املناسبة  بهذه  سليمان  السفري  وحتدث 
تشهده سورية والذي قلما نظريه يف مكان آخر ، وقال إن العيش 
املشرتك بني املسلمني واملسيحيني هو دليل عافية وحمبة ففي 
السفري  أعرب  اخلتام  سورية ال منيز بني مسلم ومسيحي . ويف 
سليمان عن متنياته القلبية بالنجاح والتوفيق جلميع املغرتبني العرب 

وأن ميثلوا البـالد اليت ينتمون هلا خري متثيل .

                                   الكلمة الفصل لألقوى                  د. مجيل بغدادي

يف احملصلة ستكون وبااًل على العامل برمته .
الشرقية  الكتلة  وزوال  السوفييت  االحتاد  إمرباطورية  انهار  ومع 
االقتصادية  التقلبات  ، مستغلة  البساط من حتته  أمريكا  سحبت 
وحالة الضياع من جمتمع شيوعي منغلق على نفسه ، إىل جمتمع 
يدرك  أن  دون  الغرب  وراء  الهثًا  اخلارجي  االنفتاح  حنو  يسعى 
خطورة ما يقدم عليه على الصعيد الداخلي أن هذا االنفتاح السريع 
الفقراء  من  األغلبية  منه  عانى  خطري  اقتصادي  تدهور  إىل  أدى 
استغالل  يف  األمريكي  الدور  بدأ  وعندها   ، الدخل  ومتوسطي 
مواجهتها  على  أحد  يتجرأ  أن  العامل دون  على  واهليمنة  الظروف 
الضغط  ملمارسة  سبتمرب   / أيلول   11 أحداث  استغلت  ولعلها   ،
على املناوئني هلا ، فهي أغدقت السالح واألموال على حلفائها 
ومارست الضغط والتهديد على كل من يقف على وجهها ، ولعل 
مقولة الرئيس األمريكي جورج بوش من ليس معنا فهو ضدنا ، 
إدارته ويف اإلدارة احلالية واإلدارات  أصبحت أسلوبًا جديدًا يف 

اليت ستليها .
لقد أعلنت أمريكا احلرب على أفغانستان للقضاء على حركة طالبان 
بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  رئيس  بوجود  اإلشاعات  استغلت  وقد 
الدن هناك ، ومل تكتف بذلك بل شنت حربًا غري متكافئة على 
العراق حبجة أنه ميلك أسلحة نووية ، ولكن اهلدف يف ذلك كان 
هيمنتها على العراق والتخلص من الرئيس صدام حسني بعد أن 

أدى الدور املطلوب منه وتعزيز وجودها يف املنطقة .  
بدأت الواليات املتحدة من خالل هذا املنظور تستعرض عضالتها 
وتهدد هذه الدولة أو تلك ، وكل من حياول أن يعرض مصاحلها 
 ، للخطر  العامل  بقعة يف  أي  أو يف  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
يف  املعايري  ازدواجية  مسألة  علين  وبشكل  الوجود  إىل  فربزت 
األمريكية  اهليمنة  بعد  األمن  الدولية يف جملس  القرارات  تطبيق 
شاردة  بكل  تتدخل  باتت  لقد   ، القرار  أصحاب  على  الواضحة 
الويل ملن  أنصارها والويل كل  وواردة مما ال يعجبها ال يعجب 

يغصبها أو يهز صورتها .
إمالءتها  وتفرض  الدول  من  الكثري  سياسات  يف  تتدخل  بدأت 
لبسط هيمنتها على العامل وخاصة يف منطقة اخلليج الغنية بالنفط 
. إنها تفرض إمالءتها على بعض الدول وتغض الطرف حياًء عن 
دول أخرى ، تدعي أنها حتارب اإلرهاب يف حني أنها يف أكثر من 

موقع متارس اإلرهاب املنظم وما يعرف يف العامل بإرهاب الدولة . 
ليس اإلرهاب فقط بأن يقوم شخص ما بتفجري سيارة مفخخة يف 
جتمع مكتظ بالسكان ، وال أن يفجر فدائي نفسه دفاعًا عن أرضه 
أو مبدأ يؤمن به  ، ولكن اإلرهاب بأعنف صوره هو إرهاب الدولة 
الذي مارسته أمريكا يف أكثر من جمال ، وهو نفس اإلرهاب الذي 
اجلنود  يفعله  ما  أمريكا  ترى  أال   ، العرب  ضد  إسرائيل  متارسه 
الصهاينة من جمازر حبق الفلسطينيني ، أال ترى عرب الفضائيات 
العنف غري املربرر واالعتقال العشوائي ومصادرة األراضي وبناء 
املستوطنات ومهامجة األماكن الدينية . ملاذا تتجاهل أمريكا بأن 
إسرائيل دولة نووية ومعتدية ، ملاذا تغض النظر عن انتهاكها 
حلقوق اإلنسان يف حني تصب غضبها على اآلخرين بأنهم ينتهكون 
؟ ملاذا هذا  العمياء  بالطاعة  العرب  ، ملاذا يطالب  احلقوق  هذه 
الغرور والتمادي الذي يهز مشاعرنا ؟ ملاذا اهلجوم ضد سورية 
وإيران وحزب اهلل وحركة محاس ؟ وملاذا الرضوخ العربي للكثري 
العربية ضد إسرائيل ؟  من اإلمالءات ؟ ملاذا ال نفعل املقاطعة 

ملاذا اهلرولة حنو أمريكا ؟
معنا فهو  للتفسري فمن ليس  أسئلة كثرية وليست حباجة  إنها 
ضدنا ، ولعل متديد الرئيس األمريكي باراك أوباما العقوبات ضد 
سورية لعام جديد مل يكن غريبًا ، فسورية مصرة على مواقفها 
الثابتة وهي ترفض رفضًا مطلقًا سياسة اإلمالءات األمريكية ، لقد 
اتهم دمشق بدعم منظمات إرهابية والسعي إىل امتالك صواريخ 
وأسلحة دمار شامل . صحيح أن قراره بتمديد العقوبات مل يكن 
مفاجئًا ، لكنه يأتي يف مرحلة اتسمت بتحسن إجيابي يف العالقات 
األمريكية  السورية . لقد أراد أوباما من خالل هذا التصعيد العمل 
والعربية  الفلسطينية  األراضي  يف  إسرائيل  جرائم  تغطية  على 
الواليات  يف  الصهيوني  اللوبي  إلمالءات  ورضوخًا   ، احملتلة 

املتحدة. 
إن استعراض األحداث يوضح لنا أن إيران مستهدفة اآلن ويف 
األسلحة  امتالك  لسعيها  عليها  الضغط  حياولون  من جمال  أكثر 
النووية لألغراض السلمية ، مهددين إياها بالعقوبات االقتصادية 
تارة وبإقدام إسرائيل على مهامجتها تارًة أخرى ، وكأن اهلجوم 
على إيران سيمر مرور الكرام ، صحيح إن إسرائيل متتلك األسلحة 
النووية وأحدث األسلحة اليت تزودها بها أمريكا يومًا بعد يوم ، 
ولكنها ال متتلك القوة والشجاعة يف اإلقدام على هذه املغامرة . 
إنها تلجأ إىل االنتقام من فلسطينيي الداخل لتشفي غليلها وتلجأ 
إىل لغة التهديد بشن حرب جديدة على غزة للقضاء على حركة 
الفينة واألخرى بشن احلرب إلجباره  لبنان بني  محاس ، وتهدد 
على سحب سالح املقاومة ألن حزب اهلل يشكل كما تقول خطرًا 
حبجة  سورية  بتهديد  بدأت  األخرية  األونة  ويف   ، وجودها  على 
تزويد حزب اهلل باألسلحة ، إن األسلحة اليت ميتلكها حزب اهلل لن 
تستخدم بأي حال من األحوال إال للدفاع عن وجود لبنان وسالمته 
حربها  أوجعها يف  فقد  إسرائيل  يؤرق  اهلل  حزب  إن   ، وكرامته 
األخرية يف متوز وهز صورتها اليت كانت تتباهى بها ، فحرب متوز 
شكلت اختبارًا لقدرات إسرائيل العسكرية واختبارًا لصمود جنوب 
لبنان ، وأثبتت الوقائع أن لبنان عصي على األعداء بصمود رجاله 
سورية  ضد  توجه  اليت  اإلسرائيلية  والتهديدات   ، واستبساهلم 

ولبنان وإيران لن ترهب أحدًا ، وهي جمرد رصاصات فارغة .

*د. مجيل بغدادي*
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تحقيق

عيد رعَية القّديس يوحنّا احلبيب يف غرين 
أيكر وعيد األمَّهات

برعاية صاحب السيادة املطران عصام يوحّنا 
ّي الوقار درويش الكلِّ

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

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

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

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

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

صال بأمانة  ملزيد من املعلومات واحلجز، يرجى اإلتِّ
دة  يِّ ة على الرِّقم Ext 97580222 أو بالسَّ سر املطرانيَّ

مهى طّيار على الرَّقم 5514 9750 

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 

يقام قداس وجناز 
االربعني للفقيد املرحوم 

جرجس فارس نصر حرب
يوم  وذلك  تنورين  من   
االحد يف 2010/5/9 )غدا(

مساء   5,00 الـ  الساعة 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف 
املارونية يف هارس بارك.

قداس وجناز االربعني

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

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

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

ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان. 

اهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة 
تتشرف 

بدعوتكم للمشاركة يف املهرجان الوطين 
مبناسبة 

الذكرى العاشرة للنصر والتحرير ودحر قوات االحتالل 
االسرائيلي عن معظم  االراضي اللبنانية احملتلة

وذلك 
يوم االحد الواقع يف 23 ايار 2010 
الساعة السادسة والنصف مساء

على العنوان التالي:
202 Waterloo Rd. Greenacre NSW 

ملزيد من املعلومات االتصال:

0404303905 - 0408605437 - 0402921840
الدعوة عامة 

مشاركتكم تعزز صمود اهلنا يف الوطن 
اهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة هي جتمع لالحزاب والقوى 
الوطنية اللبنانية والعربية ومؤسسات اجلالية االغرتابية 

عذراء املدن وسيدة القرميد يف قضاء البرتون
دوما وسوقها القديم: متى  جيددان عهد "بندر" احلرير واحلرف سياحياً؟

ما من أحد يعرف متى يبدأ العمل برتميم سوق دوما فعليًا، ألن 
الوزراء، ينتظر  باملهمة جملس  الذي كلفه  االمناء واالعمار  جملس 
الدراسات االخرية اليت  بالعمل وفق  التمويل للبدء  تأمني مصادر 
الرتاث يف دوما، املهندس  وضعها رئيس مجعية احملافظة على 
انطوان فشفش، بعدما كلفته بذلك البلدية واملديرية العامة لآلثار. 
امريكي.  دوالر  ماليني  ثالثة  حنو  االعمال  امجالي  تكاليف  وتبلغ 
واملشروع نال املوافقة بعد سنوات من االتصاالت والعمل املضين 
واملراجعات اليت قامت بها البلدية واجلمعية يف دوما، وكلها كانت 
تصطدم جبدار املال والتمويل وصواًل اىل التنفيذ الذي ما من أحد 

يعرف متى يبدأ.
بيوتها  وسطوح  باجلمال  متوجة  البرتون،   - دوما  ان  املعروف 
بالقرميد واملاضي العريق، فيما تسعى بلديتها ومجعية احملافظة 
على الرتاث فيها اىل ترميم السوق االثري الذي يقع وسطها، على 
أمل العودة اىل "البندر" أو السوق الذي كان ركيزة االزدهار ورغد 
السلع  وتبادل  احلرير وحياكته،  ازدهار صناعة  منذ  العيش فيها 
يف سوقها الذي كان من أشهر االسواق يف القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن العشرين. ولكن اجلهود هذه كلها كانت تصطدم 
بالتمويل الذي ال تقدر البلدية على تأمينه، فكانت الكتب تسلساًل 
اىل جملس الوزراء على غرار حاالت مماثلة حصلت يف صيدا وصور 
وجبيل وبعلبك، ضمن املشاريع املمولة من جهات خارجية عديدة 
أبرزها البنك الدولي. واخلطة اليت وضعت للرتميم يف دوما وضعها 
ابن البلدة املهندس انطوان فشفش ووافق عليها جملس الوزراء 
يف 2010/3/3. وذلك بعد زيارة قام بها رئيس احلكومة السابق 
على  اطلع  حيث   ،2009 العام  صيف  البلدة  اىل  السنيورة  فؤاد 
بعدما  والتأهيل  الرتميم  وضرورة  السوق  وأوضاع  البلدة  أحوال 
اطلع ايضًا على دراسة وضعها املهندس فشفش حلساب البلدية 
بتفويض من الرئيس السابق حنا ايوب وبتمويل مشرتك من البلدية 
واملديرية العامة لآلثار. وقد تابع املوضوع الرئيس احلالي للبلدية 
دوما  سوق  تأهيل  اعادة  ان  يعترب  الذي  املعلوف  خرياهلل  جوزف 
سيكون له تأثري اجيابي يف جمال تعزيز السياحة الداخلية خصوصًا 
بعد اجناز أوتوسرتاد البرتون - تنورين. ويقول الزميل مازن عبود 
الرتاثية  االسواق  وأمجل  أهم  من  يعد  دوما  سوق  إن  دوما  ابن 
اجلبلية يف لبنان، وانه بفعل الرتميم سيتم وضعه جمددًا يف الضوء 
البلدة، خصوصًا يف  مما سينعكس إجيابًا على تفعيل احلركة يف 

الصيف.
واشار اىل أن مفاعيل الرتميم ستنعكس ليس على البلدة فقط، 
بل على العديد من البلدات اجملاورة، السيما بلدات اجلرد، خصوصًا 
تنورين وبشعلة واجلوار، ألن من سيزور السوق لن يكتفي بالبقاء 
يف البلدة بل سيزور ايضًا حممية أرز تنورين أو حردين أو غريها. 
السياحة  خلدمة  جديدة  عمل  فرص  سيخلق  اخلطوة  امتام  ان  كما 
وسيؤدي حتمًا اىل ظهور مؤسسات سياحية وخدماتية جديدة، مما 

سيعزز بقاء الناس يف أرضهم وحيد من حركة النزوح.
حملة تارخيية

القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  اواخر  يف  دوما  سوق  اعترب 
العشرين صلة وصل جتارية بني الساحل اللبناني واملدن السورية 
دوما  تعرب  الشام  واىل  من  املتجهة  القوافل  فكانت  بعلبك.  عرب 
القرى واملدن اجملاورة  ابناء  البضائع وبيعها، اضافة اىل  لشراء 

اليت كانت تقصد دوما بهدف التجارة والربح املادي. فعرفت دوما 
مما  هذا،  سوقها  بفضل  النظري  منقطع  ازدهارًا  احلقبة  تلك  يف 

ساهم يف اطالق تسمية "البندر" على بلدة دوما.
الذي  البرتون  الوحيد يف قضاء  العتيق السوق  يعترب سوق دوما 
مدى  تظهر  فريدة  بطريقة  مصممة  جتاري  حمل  مئة  حوالي  يضم 

التطور والرقي اللذين واكبا جرد البرتون آنذاك.
ترميم السوق يساهم يف تقوية السياحة يف بلدة دوما ويف جرد 
البرتون. وهذا ينعكس اجيابا على املستوى املعيشي ألبناء دوما 
والقرى اجملاورة. وهنا ال بد من ان خنص بالذكر اصحاب احملال 
التجارية )حوالي 50 عائلة( لتثبيتهم يف بلدتهم بدل النزوح اىل 

اىل  اضافة  الساحلية.  املدن 
تطبيق  يف  املشروع  مساهمة 
من  اليت  االدارية  الالمركزية 
القرى  احياء  اعادة  اهدافها 

اللبنانية.
دوما بلدة تقع يف اعالي قضاء 
البرتون وتتميز ببيوتها الرتاثية 
حماطة  وهي  االمحر  وقرميدها 
الصنوبر  من  اخلضراء  باحلدائق 
فهي  والسنديان.  واللزاب 
بيتا   250 من  اكثر  على  حتتوي 
تراثيا،  وعلى مراكز حكومية عدة 
وقلم  من حمكمة وخمفر وسجن 
واهلاتف  للربيد  ومركز  نفوس 
ومؤسسات خاصة عديدة كفندق 
جعل  ما  ومطاعم.  ومقاٍه  عريق 
وزارة السياحة اللبنانية تتّوجها 
 ،1996 عام  لبنانية  قرية  امجل 
يعتربونها  قاصديها  جعل  وما 
"عذراء املدن وسيدة القرميد".

حيوي سوق دوما اكثر من 125 
ومسرحًا،  وسينما  جتاريا،  حمال 
ومحل يف زواياه تارخيا عمرانيا 
البلدة  هلذه  مزدهرا  وجتاريا 
اليت كانت حتى منتصف القرن 
العشرين صلة الوصل بني بالد 
جبيل وطرابلس من جهة وبعلبك 

والشام من جهة اخرى.
واهم  اكرب  من  السوق  كان 
جبل  يف  التجارية  االسواق 
تطور  مع  دوره  احنسر  لبنان. 
االخرى  املناطق  املواصالت يف 
قرية  مهملة يف  زاوية  فأضحى 
بصخب  وشتاء  صيفًا  تعج 
واقتصر  اهلادىء،  املدينة 
استعماله خالل موسم مهرجانات 
مالئم  كمكان  السنوية  دوما 

لعرض املنتوجات الدومانية من مأكوالت بلدية وادوات حرفية.
وفقًا الحصاءات البلدية يف السنتني املنصرمتني، فان دوما تستقبل 
اسبوعيًا خالل الصيف ما بني اربعماية اىل مخسماية زائر وسائح، 
ما جيعل عددهم يف الصيف يفوق اخلمسة آالف. وهذا العدد قابل 

لالزدياد بعد ترميم السوق وتسويقه سياحيا يف لبنان.
وسوق دوما القدمية مل يؤد دورا اقتصاديا فحسب، بل كان له 
ايضا دور اداري وثقايف وترفيهي، اذ ضّم باالضافة اىل سوق  
للقردحجية  واخرى  للكندرجية  وسوقا  للنجارين،  سوقًا  احلدادين 
ومسرحًا تأسس عام 1895 كما ضّم دارا للسينما ومكتبة عامة منذ 

العام 1860.
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مناسبات

2010 أيار   8 Saturday 8 May 2010السبت 

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس 
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس 

PH: 0419247261- 96823269

العروسان حممود محية وامال الدروبي

*العروسان حممود وامال بني االهل*

1

Mirvet

From: Maronite Bishop's Office [bpoffice@maronite.org.au]
Sent: Tuesday, 27 April 2010 4:11 PM
To: ahmad@annahar.com.au; Anwar & Ahlam Harb; 'Tony Kazzi'; 'Town and Country Real 

Estate'; 'Al Anwar'; Claude Harb; info@meherald.com.au; labc@optusnet.com.au; 'Middle 
East Times - Camil Shalala'; 'Annie Carret'; vdlc@hotmail.com; vdlc123@gmail.com; Tony 
Ishak

Subject: 44th World Communications Day

His Excellency Bishop Ad ABIKARAM 
Maronite Bishop of Australia 

 

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 

 

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”  

at 
 

Maronite Heritage Centre 
Opposite to Cathedral 

 
Then afterwards 

 

Cocktail 
Hosted by 

The Maronite Heritage Centre Committee 
 
 

For catering purposes RSVP 
to Maronite Chancery 

تهنئةاىل فضيلة الشيخ مالك زيدان 
املصور اراكس يتقدم بأحر التهاني
 اىل فضيلة الشيخ مالك زيدان

 ملنصبه اجلديد متمنيا له دوام النجاح والتوفيق
اراكس

السبت املاضي غّص مطعم روميو للعائالت يف باراماتا بالعديد 
من املناسبات العائلية من اعياد ميالد وزواج وخطوبة وتكريم 

والعديد غريها.
كما احتفل باعياد ميالدهم كل من السيدة وداد سعيد )50( 

والسيدة هال مسعود)50( والسيد بوب والسيدة سونيا. 
ومع اغنية اهلابي بريث داي قطع اجلميع قوالب احللوى وتقبلوا 
التهاني من االهل واالصدقاء. كما احتفل يف وداع العزوبية 
مع االصدقاء الشاب نبيل زادة واحتفل السيد جان نعمة بتكريم 
عديله القادم من لبنان سايد مشعالني. امضى مجيع احلضور 
مع الربنامج الفين الشيق واللقمة الشهية على يد الشاف ابو 
نقوال جنم املطاعم واستقبال الوجه البشوش اجلنتلمان جاك رعد 

*والد العريس ابو ابراهيم واحلجة مسيحة ورضا محام وزوجته*

الشاب املهذب حممود خليل محّية بفرحة كربى وبشوق تأبط يد 
عروسه احللوة االنسة امال الدروبي ودخال معا قفص االحالم 
احملبة  خيط  نسج  يف  حلمهما  مؤخرا  حققا  حيث  االيام  وامل 
واحلضور  االهل  وزغاريد  اهازيج  وسط  الزوجي  العش  لبناء 
حيث اقيمت شرفهما حفلة ساهرة كربى يف صالة الويستيال 
الكربى الصحابها خطار اخوان والصالة اجلميلة مجعت ال محية 
وال الدروبي وعددا من املدعوين والفرحة غمرت قلوب مجيع 
العريس  والد  من  اللطيفة  واالبتسامة  االهل  احلضور وخاصة 

كان  الذي  واحلاج  مسيحة  واحلجة  واحلاجة  ابراهيم  ابو  احلاج 
لولب احلركة يف االستقبال هما يشكران كل من شاركهم هذه 

الفرحة.
كما سهرت ادارة الوستيال على راحة احلضور باخلدمة السريعة 
املمتازة ووسط البهجة والسعادة وعدسة خالد املصري واشعاع 
فالش اراكس قطع العروسان حممود وامال قالب الفرحة وتقبال 
التهاني من اجلميع متمنني هلما زواجا مباركا ومن ثم غادرا اىل 

قضاء شهر العسل يف ماليزيا ولبنان مربوك.

سهرة عامرة يف مطعم مزايا 

*حسناوات راقصة**عدنان نعمة وحضور*

مبناسبة افتتاح مطهم مزايا يف اليكارت لصاحبه اجلنتلمان رجل 
االعمال عدنان نعمة وعقيلته اوديت كان العديد من املدعوين 
االسبوع املاضي والربنامج  الفين احللو مع املطرب نزار حبيب 

الذي اطرب مجيع احلضور.

اجلميمة  باجللسات  يتميز  الذي  الرومنطيقي  اجلميل  واملطعم 
ويستقبل مجيع املناسبات وحيتوي على جلسات عائلية خاصة 
وجلسات رومنطيقية وكالسيكية والديكور اجلميل يشرح قلوب 

الساهرين مع الطرب والكيف ومع املناسبات السعيدة.

حيلو السهر يف مملكة السهر واملناسبات اجلميلة

*عيد ميالد بوب**عيد ميالد السيدة وداد سعيد*

كعائلة واحدة بفرح وبهجة.

 

 

Lebanese Community Council of NSW
Suite 1 level 1, 9-11 Bankstown City Plaza, Bankstown

PO Box 1001, Bankstown NSW 2200     Phone 02 9790 7555    Facsimile 02 9790 7700   Web:  www.lccnsw.org.au Email: louay@lccnsw.org.au

-

.

*

–

 

 

//

 

53 Raymond Street BANKSTOWN
                                                       

9790  7555          

 
 

 

 

Lebanese Community Council of NSW
Suite 1 level 1, 9-11 Bankstown City Plaza, Bankstown

PO Box 1001, Bankstown NSW 2200     Phone 02 9790 7555    Facsimile 02 9790 7700   Web:  www.lccnsw.org.au Email: louay@lccnsw.org.au

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under the Patronage of H. E. Consul General of Lebanon 
Mr. Robert Naoum   

The Lebanese Community Council of NSW 
Requests the Pleasure of Your Company  

At the Reception in Celebration of  
The 10 th Anniversary  

Of The Feast of the Resistance & Liberation  
On Sunday the 30 th of May 2010 @ 7.00pm 

Fontana Di Trevi Reception 
53 Raymond Street Bankstown 

 

Tickets $40  Incl:  Entertainment, Dinner, Mezza &  Drinks   

RSVP 21st of May,                    9790 7555 - - Email: louay@lccnsw.org.au
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20 نيسان(:تبحث عن عالقة غرامية تشبه األساطري  احلمل )21 آذار – 
واخلرافات. وال تتحمل أن يتصرف الشريك بسخف بل تطلب منه 

إحرتام الذات يف كل وقت.

يف  تغوص  أال  الوقت  مع  أيار(:تتعلم   20  - نيسان   21( الثور 
شريكك  تصرفات  حتّلل  واال  العاطفية  العالقة  يف  مملة  تفاصيل 
كي جتد سعادة حقيقية. مشكلتك احلقيقية تكمن يف كونك تراقب 

اآلخر بدقة.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:تهرب من مواجهات تعتربها مفسدة 
تقاليد  تعري  وال  وعرضها  بطوهلا  احلياة  وتعيش  الثمني،  لوقتك 
ختطي  على  وقدرتك  حريتك  خيشى  بعضهم  إهتمامك.  اجملتمع 

املألوف.

وعلى  املاضي،  عن  تتخلى  متوز(:ال   20  - حزيران   21( السرطان 
شريكك أن يتقبلك كما أنت ألنك ال تتغري وال تبدل عاداتك بسهولة، 

فتتعلق بتفاصيل صنعت يومياتك وتعتربها أهم ما يف الكون.

االسد )21 متوز - 21آب(:تريد أن تكون حمور كل عالقاتك االجتماعية 
وأن يتكلم عليك شريكك واألصدقاء يف كل شاردة وواردة، فال 

تتحمل االستقالل صفة يف اآلخر، وتصبح أكثر شراسة.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تبين عالقاتك ببطء وهدوء وال تتحمل 
الشريك الذي يتخطى املراحل التمهيدية اليت تسبق العالقة اجلدية، 
يفوز  معه  وقته  يأخذ  الذي  الشريك  وحده  تواجه.  وال  فتهرب 

بقلبك.

معك  يعيش  من  تعامل  أن  22 ت1(:تعرف   - أيلول   23( امليزان 
فتعطيه حرية أحيانًا وتعرف متى تقنعه بأنك املسؤول عنه وتعرف 

مصلحته أفضل منه. تريد من الشريك أن يطمح إىل األفضل.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:ال تتخطى ماضيك، وخيباتك ترتبص 
بك فتعيشها يوميًا وحتللها بدقة كأنك تريد أن تفهمها لتتخلص من 
وطأتها عليك. مشكلتك انك تبالغ يف التحديث يف األمل والعيش 

يف املاضي.

وتعامله  شريكك  تعذب  أن  ك1(:تعرف   20  - ت2   23( القوس 
وال  عليه  تتكلم  األبد فال  إىل  بك  أن حيتفظ  يريد  بأسلوب جيعله 

تطالب بالكثري، وتغازل الطرف اآلخر بال تردد، فيتمسك بك.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:ال تتحمل أخطاء وهفوات رمبا ارتكبها 
وتتصرف  مؤذية  غري  تفاصيل  على  فتعلق  الشريك  أو  األصدقاء 
بقوة غري مربرة يف كل األوقات، فال ترتاح وال يرتاح شريكك إىل 

جانبك.

عن  تتخلى  أن  تعين  ال  عالقة  شباط(:نهاية   18  - ك2  الدلو)20 
شريكك بسهولة فتتعلق به وتتعامل معه كأنه صديقك احلميم الذي 
يصعب عليك أن تودعه. بعضهم يرى انك تهرب من املاضي ألنه 

يسكنك.

آذار(:يتعلق شريكك بك ألنك ال تواجهه  احلوت )19 شباط - 20 
تأكدت من  العالقة، لكنك متى  بداية  الكثري يف  بعنف وال تطلب 

أحاسيسه جتاهك تصبح أكثر شراسة وعدوانية.  

تسلية
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Hizbullah to boycott Beirut polls to avoid sectarian tensions 
Hizbullah will join its 
ally the Free Patriotic 
Movement (FPM) in 
boycotting the municipal 
elections in Beirut, 
the party announced 
Wednesday, justifying 
its decision as a step to 
avoid sectarian tensions 
in the capital. 
“Denying an essential 
faction representing 
the Sunni opposition its 
rights as well as the FPM 
its true representational 
size led to the obstruction 
of consensus in the 
capital,” a statement by 
Hizbullah’s press office 
said Wednesday. 
“When the possibility of 
electoral competition 
between two lists 
emerged, with Hizbullah 
to participate in one of 
them against the Future 
Movement, provocative 
sectarian rhetoric 
emerged … which would 
turn the elections from 
their democratic aspect 
to sectarian conflict,” the 
statement added. 
However, the FPM and 
Hizbullah’s decision 
to withdraw from the 
electoral battle did 
not prevent the Sunni 
opposition from forming 
an electoral list that was 
expected to be announced 
late Wednesday despite 
the slim odds of winning 
any of the 24 seats in the 
municipal council. 
FPM leader Michel Aoun 
tied any agreement with 
the Future Movement in 
Beirut to the nomination 
of a Sunni candidate in 
the municipal council, 
a condition that was 
rejected by Premier Saad 
Hariri. The prime minister 
also insisted that Aoun 
negotiate his share of 
Christian candidates 
with March 14 Christian 
parties. 
Hizbullah, which 
withdrew its candidate for 
Beirut municipal council, 
Hani Qassem, called on 
supporters to participate 
in the elections of the 
capital’s mukhtars in line 
with the FPM decision. 
Commenting on Aoun’s 
boycott of Beirut’s 
municipal elections, 

Lebanese Forces chief 
Samir Geagea said Aoun 
chose not to join the 
“Beirut Unity” list thus 
isolating himself and 
his ally, a reference to 
Hizbullah. 
“Given the circumstances 
and developments that 
preceded the municipal 
elections in Beirut 
and signs that several 
parties are exploiting the 
electoral competition to 
provoke dark sectarian 
tensions and in line with 
the decision of several 
of our allies to withdraw 
from participating in 
the polls, we decided to 
boycott the elections,” a 
statement by Hizbullah’s 
press office said 
Wednesday. 
“Given the importance of 
the capital on the national 
level … and in line with the 
atmosphere of political 
consensus after the 
formation of a national 
unity Cabinet, we were 
keen as Hizbullah to form 
a consensual electoral 
list that represents all the 
capital’s factions,” the 
statement added. 
In other developments, 
Phalange Party leader 
Amin Gemayel stressed 
Wednesday the need 
for an electoral law 
that reflects the true 
representation of 
all factions through 
laws rather than 
understandings. 
“Despite Premier Hariri’s 
commitment to parity 
between Christians and 
Muslims as well as efforts 
by the Future Movement 
to maintain balance, 
we look to achieve that 
through texts rather 
than spirits,” Gemayel 
said, a reference to 
the distribution of 
seats equally between 
Christians and Muslims 
in Beirut’s municipal 
council. 
Following the Doha Accord 
in 2008, the capital’s 
electoral districts were 
reshaped to guarantee 
a Christian majority of 
voters in the capital’s first 
district. However, during 
municipal polls Beirut 
is considered a unified 

electoral district  
Separately, President 
Michel Sleiman on 
Wednesday urged 
political parties to 
acknowledge the 
outcomes of the first 
round of elections in 
Mount Lebanon district 
regardless of the results. 
“Polls should be an 
occasion of joy rather than 
a cause of dispute and 
exchange of accusations 
and all parties should 
join hands in order to 
promote developmental 
projects in villages and 
towns,” Sleiman said. 
“Any statements about 
bribery and pressure 
in the elections should 
be dealt with by the 
judiciary while general 
prosecutors should take 
the necessary steps,” 
Sleiman added, while 
urging those who were 
making such statements 
to “submit petitions to 
judicial authorities.” 
On Sunday, Aoun stopped 
short of directly accusing 
Sleiman of meddling 
in Jbeil elections, but 
claimed that “official 
pressure is tougher than 
any other pressure,” in 
reference to the tacit 
support by Sleiman to 
the March 14-backed list 
headed by the brother 
of Sleiman’s son-in-law 
Ziyad Hawat. 
For his part, Interior 
Minister Ziyad Baroud 
issued a memorandum 
on Wednesday calling 
on local authorities and 
security forces to strictly 
enforce laws regarding 
electoral advertising and 
to penalize any violations 
of the laws and refer those 
who break the laws to the 
concerned judiciary. 
Sleiman also highlighted 
the democratic course of 
the electoral process that 
took place under a calm 
atmosphere. 
Similarly, the Maronite 
Bishop Council praised 
the calm atmosphere 
that accompanied the 
municipal elections while 
voicing hope that the 
upcoming round of polls 
would take place under 
the same circumstances. 

Hassan: Customs to fully computerize Beirut port
Lebanon’s Finance 
Minister Raya Haffar 
Hassan said on 
Wednesday that the 
second phase of 
customs reforms at 
Beirut port will be 
implemented in 2011. 
“We will computerize all 
customs departments 
at the port so we can 
these sections become 
paperless offices. We 
will also introduce 
e-payments through the 
banks,” Hassan said 
during her tour of Beirut 
port. 
She also pledged not 
to show any leniency 
toward any staff who fail 
to perform their duties. 
Hassan stressed that 
the Finance Ministry’s 
customs department is 
not involved in the recent 
scandal regarding the 
discovery of decayed 
and rotten medications 
and wheat. 
But she admitted that 
there may have been 
oversight that could 
have led to these 
cases. 
“If in the future I 
discover cases where 
customs officials have 
allowed the entry of 
such commodities than I 
will take tough actions,” 
Hassan said. 
She added that the 
computerization of 
departments would help 
speed up paper work as 
well as clear cargoes 
that sit in the hangars of 
the ports. 
 Traders and importers 
complain of red tape 
and bureaucracy at 
custom offices, where 
clearing and collecting 
cargoes can take 
weeks. They also voice 
frustration over the 
regular breakdown of 
computers at customs 
that force staff to 
process the papers 
manually. 
Acting director of the 
customs department 
Chaffic Maouree said 
authorities would seek 
new alternatives in 
case the computers 
break down. 
“We need to speed up 

clearance of cargoes 
and at the same 
time ensure smart 
supervision. Hopefully 
we will reach paperless 
offices in the near 
future,” Hassan said. 
During her tour, the 
minster saw piles of 
files on the floors that 
belonged to customers 
who want to clear their 
cargoes. 
The introduction of 

e-payments would help 
importers pay charges 
from their offices and 
homes without the need 
to stand in a long queue 
to pay a clerk. 
Hassan noted that 
revenues from customs 
represent a big chunk 
of the government’s 
income. Beirut port 
receives close to 90 
percent of all imports to 
Lebanon.
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International deals must pass through Foreign Ministry - Shami
The Cabinet on Wednesday 
discussed a recent visit 
by the US anti-terror team 
to the Lebanese-Syrian 
border in Masnaa, with 
ministers demanding 
that they be  informed in 
advance of such visits by 
the security apparatuses of 
their  respective ministries. 
A recent visit by a US 
anti-terrorism delegation 
to the Masnaa  border 
drew criticism by the 
parliamentary minority, 
which slammed it as an 
American violation of 
Lebanese security and 
sovereignty. 
“Defense, Interior and 
Finance ministers 
discussed the visit by 
US delegations to the 
Lebanese Army and 
General Security military 
bases on the border that 
was raised by media 
outlets,” Information 
Minister Tarik Mitri said 
following the government 
meeting at Baabda 
Palace. 
“The three ministers 
briefed the Cabinet on 
the available information 
regarding the nature of the 
visit that was agreed upon 
with concerned security 
officials … and stressed on 
the need to be informed of 
such visits in advance by 
the security apparatuses of 
their respective  ministries,” 

he added. 
When asked whether 
Foreign Minister Ali Shami 
tackled the issue during 
the Cabinet session, Mitri 
said: “Shami highlighted 
international agreements 
and informed ministers 
of the need to inform 
the Foreign Ministry of 
any visits by foreign 
delegations.” 
For his part, President 
Sleiman, who headed 
the Cabinet meeting, 
condemned the vengeful 
reaction in the village of 
Ketermaya, and urged the 
judiciary to assume its 
responsibilities and issue 
summoning warrants to 
guarantee justice. 
Mohammad Salim Msallem, 
an Egyptian national, was 
butchered by locals in 
the town while in police 
custody, and his corpse 
hung on an electricity pole 
as hundreds of people 
looked on. 
Msallem was suspected 
of murdering Youssef Abu 
Merhi, his wife Kawthar and 
their two granddaughters 
Amina and Zeina, 7 and 9 
respectively. 
On another note, Cabinet 
rejected the resignation 
of Telecommunications 
Regulatory Authority chief 
Kamal Shehade who earlier 
attributed his decision to 
personal reasons. 



صفحة 31     

News

Page 31

UNIFIL: No proof that Syria sent Scuds to Hizbullah
The debate surrounding 
Syria’s alleged transfer of 
long-range Scud missiles 
to Hizbullah intensified 
on Wednesday, with 
Lebanon’s UN military 
commander insisting 
there was no proof that 
arms had entered the 
country. 
United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL) 
Commander Major 
General Alberto Asarta 
Cuevas, in remarks 
published Wednesday 
in An-Nahar newspaper, 
refuted Israel’s claims 
that Scuds had reached 
Lebanese soil across its 
porous border with Syria. 
“We have around 12,000 
soldiers and three 
Lebanese army brigades 
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in a small area. We haven’t 
seen a thing,” Cuevas was 
quoted as saying. “We 
have no evidence of any 
Scud missiles in UNIFIL’s 
area of operations. 
“Scud missiles are big. 
I’m sure there are no 
Scuds because it is very 
difficult to hide them,” he 
added. 
Cuevas’s comments 
came on the same day 
that Israeli media reported 
Hizbullah had received 
Scud missiles from Syria 
“within the past year.” 
“The M600, a Syrian copy 
of the Iranian Fateh-110, 
has a range of 300km 
and carries a half-ton 
warhead,” Haaretz 
newspaper reported, 
quoting defense officials. 

“If fired from southern 
Lebanon it would be 
capable of hitting Tel 
Aviv.” 
The fresh allegations 
followed claims made 
by the head of Israel’s 
military research 
department, who told a 
parliamentary committee 
on Tuesday shipments 
of long-range missiles to 
Hizbullah were “the tip of 
the iceberg” when it came 
to the group’s arsenal. 
“Weapons are transferred 
to Hizbullah on a regular 
basis and this transfer is 
organized by the Syrian 
and Iranian regimes. 
Therefore, it should not 
be called smuggling of 
arms to Lebanon – it is 
organized and official 

transfer,” Brigadier 
General Yossi Baidatz 
said. 
Hizbullah has refused to 
comment specifically on 
US-Israeli claims that 
Scuds had been sent from 
Syria or on its arsenal in 
general. 
“We do not confirm or 
deny if we have received 
weapons or not, so we 
do not comment and 
we will not comment,” 
Hizbullah leader Sayyed 
Hassan Nasrallah said on 
Saturday, adding that the 
group had a “legal right” 
to obtain weapons. 
The Scuds debate was 
sparked last month with 
Israeli President Shimon 
Peres suggesting that 
arms transfers of long-

range missiles occurred 
regularly between 
Hizbullah and Syria. The 
US State Department 
quickly corroborated 
Peres’ comments before 
later admitting no proof 
of such dealings existed. 
US officials have insisted 
the intent for Hizbullah 
to receive Scud missiles 
– capable of hitting any 
target in Israel – is real. 
The allegations have 
been brushed off by 
Lebanese leaders and 
Arab delegates, most 
notably Egyptian Foreign 
Minister Ahmad Abu al-
Gheit, who described 
US-Israeli claims as 
“laughable.” 
On Tuesday, US Defense 
Secretary Robert Gates 

said Hizbullah’s weapons 
constituted a threat 
to America’s nautical 
dominance. “We know 
other nations are working 
on asymmetric ways 
to thwart the reach and 
striking power of the US 
battle fleet,” Gates said 
in a speech to retired US 
Navy members. 
“At the low end, Hizbullah, 
a non-state actor, used 
anti-ship missiles against 
the Israeli navy in 2006,” 
he added. 
US Secretary of State 
Hillary Clinton has warned 
Syrian President Bashir 
Assad about the risks of 
triggering a regional war 
if his government allowed 
the transfer of weapons 
into Lebanon. 

The Change and Reform 
bloc has resumed its 
weekly meeting after a two-
week break imposed by 
the municipal elections... 
Following the meeting, 
General Michel Aoun stated: 
We have not met for a while 
due to the municipal elections. 
Today, we resume the weekly 
meeting of the Change and 
Reform bloc in the presence 
of the largest portion of our 
deputies and most of Mount 
Lebanon’s deputies. From 
now on, the quorum will be 
secured bit by bit. We have 
discussed the issue of the 
elections in Beirut and the 
Bekaa, explained the situation 
which got us here and the 
reason behind the referendum 
we conducted in Zahle. 
How did we get here? There 
was either mismanagement 
or something else I do not 
know about. That is why we 
are running in all the Bekaa 
elections except Zahle where 
we have nominated Engineer 
Antoine Abu Younes, not as 
part of a list but as part of a 
census. Does Zahle want the 
Free Patriotic Movement or 
as they say “we do not want 
parties in Zahle.”
With all due respect to 
families, in light of the 
political situation in Lebanon, 
how many families are 

Gen. Aoun’s Address after the Change and Reform Bloc meeting:
there? We will need as 
many deputies, which means 
thousands of them. That 
is why we are engaged in 
political action on a party 
basis. They are a national 
necessity to consecrate 
democracy based on political 
and developmental programs 
affecting all sectors and state 
activities. If they want 128 
parties, let us return to the 
former regime without the 
possibility of pressure and 
ensure the implementation of 
projects... True, the multitude 
of parties and individuals 
working in the political field 
can dismantle the national 
effort but their presence is 
necessary. The worst thing 
in political life is to say: “I 
am neutral” which means “I 
am for rent,” or to say: “I am 
independent” which means 
“I am for sale.” What can 
an independent deputy do 
alone? What can a neutral 
deputy achieve?... 
Therefore, beware of calls 
against parties since they aim 
to bury Lebanon once and for 
all by some feudal families 
who do not understand 
progress. Consequently, 
we will run in Zahle as a 
means for referendum. We 
offer citizens supporting us 
the utter freedom to choose 
and vote in favor of whoever 

they want. However, let them 
commit to our political thinking 
over an extremely vital 
issue because we hear the 
latter tune in more than one 
location. Regarding the Mount 
Lebanon municipal elections, 
they have limited the results to 
those in Jbeil. Certainly, Jbeil 
enjoys political importance, 
but when one learns the 
backdrop of what happened, 
the results no longer matter. 
Anyway, the worst case 
scenario is that people from 
Jbeil will become officials in 
Jbeil. But what means and 
methods were used? This is 
something we will put aside 
for now. Jbeil is important to 
us, but until now the media is 
still misleading, while some 
parties and individuals use 
“dirty” propaganda tools. 
The main headline of An-
Nahar newspaper was “Aoun 

defeated in Jbeil and wins in 
Hadath…” 
What was funny was that an 
unidentified side won in Jbeil 
and an unidentified side was 
defeated in Hadath. Can you 
tell me who won in Jbeil? Why 
were they not able to specify 
who won? Because they were 
many, even more than in 
the parliamentary elections. 
The same ones who won 
in Jbeil were defeated in 
Hadath. In any case, we ran 
in the elections in Mount 
Lebanon where there are 313 
municipalities. We were only 
concerned with 229 of them. 
These are quick statistics 
which we will elaborate on 
later. There are 35 in Aley, 
29 in Chouf, 29 in Jbeil, 46 in 
Metn, 40 in Baabda and 50 
in Kesrouan. By the way, we 
found out that in Metn, there 
were municipal councils 

which won with 140, 150 or 
167 votes.
These are small towns 
which can only have mayors 
according to the law. Why 
do they have municipalities? 
I have no idea. Tomorrow, 
we will see them voting as 
in the Jdeideh or Sedd al-
Baouchrieh municipalities 
which have over 20,000 
voters. This system requires 
reform but everything will 
happen at the right time. Back 
to the results. We are present 
in 69 municipalities which 
we won as the Free Patriotic 
Movement along with council 
heads who are members in 
the FPM. 
[This means we have won 
in] 30% of the councils. We 
also won in 48 municipalities 
along with the allies, which 
totals up to 117 councils and 
51% of the overall number. 
Moreover, we have members 
in many municipalities since 
the FPM had candidates 
on the competing lists… 
Therefore, there are around 
700 members from the 
FPM who have won in the 
municipal elections and this 
number may increase since 
the final results have not 
yet been issued. Along with 
the allies we have 1,600 out 
of 3,056 members and 120 
out of 367 mayors. All these 

numbers will rise… Regarding 
the Beirut elections, they 
have now announced their list 
and we are heading toward 
boycotting the municipal 
elections. We asked that 
Beirut be divided into districts 
but the request was refused. 
There is a wish to control 
all of Beirut. During the 
parliamentary elections, we 
were able to divide Beirut into 
districts for twenty deputies. 
Is it possible for the municipal 
district to be larger than the 
parliamentary one? Despite 
this, they have refused to 
divide Beirut in a way that 
other major cities around the 
world are divided… 
They also rejected our 
requests to proportionally 
define the size of each team 
while for our part we refuse 
to beg. I thus call on all 
the districts of Beirut and 
especially the first and the 
second districts to vote in 
favor of the mayors on our 
lists. This will shape Beirut’s 
image in the future. The 
referendum will be to vote 
for mayors. If the votes are 
in our favor, it will mean that 
the voters want the division of 
Beirut. If not, it will mean they 
want Beirut as one district. 
After that, let no one cry over 
democracy and the right 
representation…
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