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االرتباك االسرائيلي الداخلي
ينعكس ارباكا يف املنطقة

البيت األبيض: أوباما يتطلّع للتشاور مع احلريري حول »األهداف املشرتكة«

»املوازنة املبتورة«: الدولة تشّرع نفقاتها ... و»عجزها«

)التتمة ص 21(

األبيض  البيت  أعلن 
الرئيسني  أن  االول  أمس 
أوباما  باراك  األمريكي 
والروسي دميرتي مدفيديف 
مفاوضيهما  من  سيطلبان 
يف األمم املتحدة »تكثيف 

اىل  للتوصل  جهودهم« 
عقوبات  فرض  حول  قرار 

جديدة على إيران.
صباح  الزعيمان  وأجرى 
أمس االول حمادثة هاتفية 

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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أوباما ومدفيديف متفقان على تكثيف 
اجلهود لفرض عقوبات على طهران

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...

أمس  الوزراء،  خطا جملس 
االول، أوىل خطواته، على 
درب إقرار مشروع املوازنة 
احلالي،  للعام  العامة 
سبعة  حنو  بذلك  متأخرا 
القانوني  أشهر عن املوعد 
الذي يفرتض ان تعد فيه 
وحتيله  املشروع  احلكومة 
اىل جملس النواب إلقراره 
الذي حيصل عادة يف نهاية 
العقد العادي اجمللسي يف 
املاضي،  االول  كانون 
االستثنائي  العقد  يف  او 
يف  احلكمي  الشهري 
إذا  الثاني  كانون  شهر 

املهلة  إقراره ضمن  مت  ما 
القانونية.

ولعل الوصف الذي ينطبق 
على تلك املوازنة املتأخرة، 
إذ  مبتورة«،  »موازنة  انها 
يف  املشروع  دراسة  ان 
بعد  تأتي  الوزراء  جملس 
بدء  من  أشهر  مخسة  حنو 
السنة املالية للعام احلالي، 
واليت بدأت اعتبارا من أول 

كانون الثاني 2010.
املوازنة  إقرار  انتظار  ويف 
الذي  الوزراء  جملس  يف 
جلسات  هلا  سيخصص 
متتالية، اعتبارا من األربعاء 

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

إسرائيل تعلن »رمسية«:
البناء يف القدس ال ميكن ألحد وقفه

الداخلية  وزير  حسم 
يشاي،  إيلي  اإلسرائيلي 
قاطع  بشكل  االول،  أمس 
من  اإلسرائيلي  املوقف 
أعلن  حيث  االستيطان، 

توافق  مل  إسرائيل  أّن 
على اي جتميد يف القدس 
من  أّنه  معتربًا  الشرقية، 
املطالب  تلبية  املمكن  غري 
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يف  املقبلني،  واخلميس 
ان  يفرتض  مسار  سياق 
جملس  أوال  فيه  تتجاوز 
اللجنة  وثانيا،  الوزراء، 
واملوازنة،  للمال  النيابية 
اليت حتتاج، فيما لو قررت 
دراسته،  على  املواظبة 
وباحلد االدنى ما بني عشر 
مبعدل  جلسة  وعشرين 
جلسات  أربع  او  ثالث 
اهليئة  وثالثا،  اسبوعيا، 
العامة جمللس النواب اليت 
درجت  كما  املوازنة  تقر 
موزعة  جلسة  يف  العادة 
ومناقشات  جوالت  على 

على  موزعة  وليلية  نهارية 
االدنى  باحلد  أيام  ثالثة 

وأسبوع باحلد االقصى.
لو  حتى  انه  ذلك،  معنى 
مشروع  احلكومة  أحالت 
املوازنة اىل اجمللس أواخر 
الشهر اجلاري، فإن اقرارها 
يف اهليئة العامة قد يتم يف 
أواخر شهر حزيران املقبل 
أو مطلع متوز، على قاعدة 
املالية  اللجنة  تعمل  أن 
اذا  أما  طاقتها،  بأقصى 
حوصر املشروع باحلسابات 
احتمال  وهو  السياسية 
قائم، اىل حد كبري، فمعنى 

اىل  إقرارها  تأخري  ذلك 
فتح  بعد  الصيف  منتصف 
للمجلس  استثنائية  دورة 
النيابي، الذي تنتهي دورة 
العادية يف نهاية  انعقاده 

الشهر اجلاري.
املتأخر  االقرار  ان  كما 
حكما  سيضيق  للمشروع، 
عمر  من  املتبقية  الفرتة 
املوازنة اليت مل تولد بعد، 
وحيدد سقفه خبمسة اشهر 
اليت  الفرتة  وهي  فقط، 
فيها  تعكف  ان  يفرتض 
احلكومة على وضع مشروع 

كميل ورميا 
زينة 

حيتفالن
 بعيد 

ميالديهما
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شريط مصور لليمني اإلسرائيلي:
قصف األقصى وتدمريه كليًا

إسرائيلية  ظاهرة  يف 
جديدة، يبث ناشطو اليمني 
فيديو  شريط  اإلسرائيلي 
مشاهده  أحد  يف  يظهر 
مصورًا  األقصى  املسجد 
يقصف  طائرة  بواسطة 
ويدمر  عسكرية  بطائرات  نقدم كافة اخلدمات االجتماعية
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي

الصف االلكرتوني: بتول يزبك
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يف التصرحيات املتبلبلة اىل حد التضارب.
فمثال، يطالعنا تصريح لوزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك يقول 
فيه إنه ال يرى تدهورا أمنيا مع لبنان وسوريا هذا الصيف حيث 
نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله خالل اجتماع للجنة 
اخلارجية واألمن التابعة للكنيست قوله إنه »ال توجد أي ضرورة 
ألن جند أنفسنا يف حالة تدهور )عسكري( يف الصيف على الرغم 
من حتذيرات ملك األردن« عبد اهلل الثاني. وأضاف أن »ال أحد 
األمور  جمريات  ونتابع  تأهب  حالة  لكننا يف  كهذا  تدهورا  يريد 
وإسرائيل قوية جدا ورادعة وإذا أرغمونا فإن اجليش اإلسرائيلي 

سريد على أي خطر«.
اننا نطمئن السيد باراك ان ال أحد يريد ان يهاجم بالده اذ ان 
اسرائيل مل تكن يوما يف موقع املدافع بل املهاجم )اللهم اال يف 
6 تشرين االول من العام 1973 حيث اتفقت كل من سوريا ومصر 
يعرف  فيما  نفسه  الوقت  وسيناء يف  اجلوالن  جبهيت  فتح  على 
أو  حزيران  حرب  أو   1967 نكسة  على  ردا  وذلك  أكتوبر  حبرب 
حرب األيام الستة اليت شنتها إسرائيل ضد كل من مصر وسوريا 
غزة  قطاع  على  واستيالئها  إسرائيل  بإنتصار  وانتهت  واألردن 
والضفة الغربية وسيناء وهضبة اجلوالن( ففي كل احلروب اليت 
خاضتها اسرائيل ضد جريانها العرب كانت هي املعتدية والعرب 
هم املعتدى عليهم، لذلك فاننا نؤكد للسيد باراك ان » ال أحد 

يريد تدهورا« ان مل تكونوا  البادئني.
مقابل هذا التصريح املعتدل و »املطمئن« نقرأ تصرحيا متزامنا 
لنائب رئيس الوزراء االسرائيلي موشي يعلون يقول إن اسرائيل 
يف وضع ميكنها من شن حرب على إيران، يف ما ميثل خروجا نادرا 

عن سياسة التكتم اليت تتبعها حكومته.
الذي  االسرائيلي  العام  الرأي  طمأنة  منه  اهلدف  تصريح  ففي 
انهارت ثقته اىل حد بعيد بقادته السياسيني والعسكريني اثر 
اسرائيل  »أكلتها«  اليت  املوجعة  والضربة   2006 متوز  حرب 
سياسيا، عسكريا ومدنيا على يد املقاومة اللبنانية كشف يعلون 
ان  عن  أبيب  تل  قرب  العسكريني  واخلرباء  للقادة  اجتماع  يف 
»القدرات التكنولوجية اليت حتسنت يف السنوات االخرية حسنت 
املدى وقدرات إعادة التزود بالوقود جوا وأحدثت حتسنا هائال يف 

دقة املعدات واملعلومات«.
الـ  هذا  منها  انطلق  »منصة«  اال  يكن  مل  التصريح  هذا 
»يعلون« )على وزن جمنون( الذي شغل سابقا منصب قائد 
القوات املسلحة، ليقول »ميكن استخدام هذه املقدرة يف حرب 
على االرهاب يف غزة ويف حرب يف مواجهة الصواريخ من لبنان 
ويف حرب على اجليش السوري التقليدي وكذلك يف حرب على 

دولة بعيدة مثل ايران«.
ان قول يعلون انه »ميكن استخدام هذه املقدرة )العسكرية( 
يف حرب على االرهاب...« يؤكد ان اسرائيل ستكون، يف حال 
اندالع اي حرب، يف موقع الفعل وليس رّد الفعل، مبعنى انها 
ستكون يف موقع املعتدي وليس املعتدى عليه، وهذا يناقض 
ما صرح به وزير دفاعه ايهود باراك، بالتزامن، بأن »ال أحد 
يريد تدهورا ...وإذا أرغمونا فإن اجليش اإلسرائيلي سريد على 

أي خطر«.
كما اننا ال ندري ما اذا كان يعلون، من خالل كالمه هذا، يريد ان 
يقول ان بامكان اسرائيل شن حرب ضد ما يسميه »االرهاب« 
وااليرانية  والسورية  والفلسطينية  اللبنانية  اجلبهات  كل  على 

جمتمعة ويف وقت واحد ام على كل جبهة على حدى.

هذا الكالم التصعيدي لنائب رئيس الوزراء االسرائيلي موشي 
يعلون يعقبه كالم »عاقل« و»مسؤول«  لرئيسه بنيامني 
نتنياهو الذي قال أّن إسرائيل سرتحب بأي مساهمة لدفع عملية 
السالم بني الدولتني)اسرائيل وسوريا( لكن »من دون شروط 

مسبقة«. 
واشار نتنياهو إىل احتماالت استئناف حمادثات السالم مع سوريا 
يف أعقاب زيارة الرئيس الروسي دمييرتي ميدفيديف إىل دمشق 
قائال: »سوف نستقبل بالرتحاب أي إسهام لدفع عملية السالم، 
وأي خطوة فعلية يقوم بها جرياننا لتهدئة املنطقة والدخول يف 
عملية سياسية مبا يف ذلك سوريا«، لكنه أضاف أن »احملادثات 
السالم  إىل  فالطريق  مسبقة،  شروط  دون  من  جتري  أن  جيب 
أو  الفلسطينيني  هي عرب احملادثات، وهذه هي نيتنا سواء مع 

السوريني«.
وهنا نسأل كيف يريد رئيس الوزراء االسرائيلي من دمشق ان 
تدخل يف حمادثات سالم مع اسرائيل ان مل تكن هناك »شروط 
مسبقة« مثل ان تؤدي احملادثات هذه اىل استعادة أراضيها 

احملتلة؟
هل يريد نتنياهو ان تدخل دمشق يف حمادثات سالم مع بالده من 
أجل تبادل االحاديث فقط اي من أجل اجللوس اىل طاولة واحدة 
للتحدث والتقاط الصور، ليس اال؟ اي لتضييع الوقت وللظهور 
امام العامل بان تل ابيب ال تنشد اال العيش بسالم مع جريانها.

القدس  الحتالل  واألربعني  الثالثة  الذكرى  يف  نتنياهو  وكشف 
الشرقية، يوم االربعاء من هذا االسبوع، مبا ال يقبل اللبس، عن 
ان االسـتـيـطـان لـن يـتـوقـف، معلنا عزم حكومته مواصلة البناء 

االستيطاني اليهودي يف املدينة.
باملفاهيم  االمور  الوزراء  رئيس  ربط  هو  ذلك  يف  واخلطري 
واملعتقدات الدينية مما جيعلها غري قابلة للزحزحة قيد امنلة وان 
اي نقاش حوهلا ال يعدو كونه نقاشا سقيما اهلدف منه تقطيع 
الوقت فقط تبعا للتطورات واملستجدات حيث اعطى تربيرا توراتيًا 
لضم املدينة املقدسة اذ اعترب، يف خطاب ألقاه أمام الكنيست، 
إّن »صهيون«، االسم العربي البديل للقدس، قد وردت 850 
مرة يف التوراة. وأضاف »بالنسبة لعدد املرات اليت وردت فيها 
القدس يف الكتب املقدسة لألديان األخرى أوصيكم بأن تراجعوا 
»ألنكم  نتنياهو  قال  العرب،  النواب  قاطعه  وبعدما  هذا«. 
سألتم.. القدس ذكرت 142 مرة يف العهد اجلديد، ومل يرد يف 
القرآن اسم واحد من بني 16 امسًا عربيًا للقدس. لكن يف تفسري 
موسع للقرآن من القرن الثاني عشر يقال إن هناك آية تشري إىل 

القدس«.
 وقال »ال ميكن حتقيق االزدهار يف مدينة مقسمة، وال ميكن 
والنمو يف  البناء  سنواصل  مزدهرة...  مدينة  جتميد  أو  تقسيم 

القدس«.
القدس  يف  االستيطان  لوقف  جمال  ال  كان  اذا  نسأل:  وهنا 
لبناء  خمطط  هناك  حيث  احملتلة  االراضي  من  وغريها  الشرقية 
حواىل 200 ألف وحدة سكنية استيطانية فكيف ميكنه ان يقول 
»الطريق إىل السالم هي عرب احملادثات، وهذه هي نيتنا سواء 

مع الفلسطينيني أو السوريني«؟
لالرادة  ميتثل  ال  وهو  السالم  حمادثات  استئناف  يريد  كيف 
الدولية وحتى االمريكية حيث تطلب واشنطن من تل ابيب وقف 
االستيطاني  البناء  االسرائيلية  احلكومة  تواصل  فيما  االستيطان 
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االرتباك االسرائيلي الداخلي ينعكس ارباكا يف املنطقة
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جلسة رائعة مع النرجيلة

اليهودي يف املدينة، يف ما يوجه صفعة جديدة للمطلب األمريكي 
بوقف االعمال االستيطانية اليت من شأنها وضع عصي يف دواليب 

املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية؟ 
أليس يف هذا تضارب يف االقوال ليس بني مسؤول اسرائيلي 

وآخر بل لدى املسؤول نفسه؟
أمس  حسم،  فقد  يشاي  إيلي  اإلسرائيلي  الداخلية  وزير  اما 
االول، املوقف اإلسرائيلي من االستيطان، معلنا أّن إسرائيل مل 
توافق على اي جتميد يف القدس الشرقية وأّنه من غري املمكن 
تلبية املطالب األمريكية يف هذا الشأن، كاشفا عن ان اسرائيل 

ستسرع خطواتها االستيطانية.
واحناز نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي داني ايالون ملوقف يشاي 
حيث رأى فيه انه يعكس »املوقف الرمسي للحكومة«، معتربًا 

أنه »ال ميكن ألحد أن يوقف البناء يف القدس«
باراك  ايهود  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  انتقد  املقابل،  يف 
التصرحيات السلبية اليت يطلقها بعض املسؤولني اإلسرائيليني 
وتؤثر سلبا على مناخ املفاوضات مع السلطة الفلسطينية، معتربًا 
البناء  ستواصل  إسرائيل  بأن  الوزراء  بعض  »تصرحيات  أّن 
األمريكي  الطلب  رغم  الشرقية  القدس  يف  العربية  األحياء  يف 
باالمتناع عن ذلك، ليست مفيدة ومتس مبحاوالت خلق أجواء الثقة 

بني إسرائيل والفلسطينيني«. 
ويف رد على باراك، رأى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق 
أهرونوفيتش، من حزب »إسرائيل بيتنا«، أّنه »أمر حمزن أن 
نرى مسؤولني سياسيني يستغلون سلطة القانون إلثارة ضجيج 

إعالمي رخيص«. 
أثر  على  باراك  انتقدهم  الذين  الوزراء  أحد  أهرونوفيتش  وكان 
اإلسرائيلية  الشرطة  بأن  األول  أمس  الكنيست  يف  تصرحيه 

ستستأنف هدم بيوت فلسطينية يف القدس الشرقية قريبًا.
اسرائيليون،  مسؤولون  بها  ادىل  اليت  التصرحيات  هذه  اذا 
امس االول، جاءت هلى قاعدة »3 بـ 1« اي ثالثة مسؤولني 
ايلي  الداخلية  وزير  وهم:  املستوطنات  بناء  يف  االستمرار  مع 
يشاي ووزير اخلارجية داني ايالون ووزير األمن الداخلي يتسحاق 

أهرونوفيتش مقابل وزير الدفاع ايهود باراك
فمن  االسرائيلية  الساحة  ارتباكا يف  هناك  ان  بالفعل،  نالحظ، 
على  احلرب  اسرائيل  باستطاعة  ان  مسؤوليهم  احد  يصرح  جهة 
اجلبهات اللبنانية والفلسطينية والسورية وااليرانية ويف الوقت 
ان  ليقول  العدو  جيش  عسكري يف  مسؤول  نفسه »يطلع« 
»احلزب )حزب اهلل( يتمتع بقدرة شن هجوم على طول احلدود 
وجنودنا باشروا تدريبات متنوعة حتى يتسنى هلم التعامل مع أي 

سيناريو«!.
من ناحية خترق طائراتهم االجواء اللبنانية بشكل مستمر ومن جهة 
ثانية يعلن نتنياهو »سوف نستقبل بالرتحاب أي إسهام لدفع 
عملية السالم، وأي خطوة فعلية يقوم بها جرياننا لتهدئة املنطقة 

والدخول يف عملية سياسية مبا يف ذلك سوريا«!.
من جهة يهددون سوريا ولبنان والفلسطينيني ومن جهة اخرى 
يريد  أحد  أن »ال  باراك  ايهود  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  يعلن 

تدهورا«!
هل هذا االرتباك يف التصرحيات والتناقض يف التصرفات لدى 
املسؤولني االسرائيليني ناجتان عن حالة قلق فعلي تعيشه تل 
على  تقوم  ذكية  يدخل يف سياق »لعبة«  ذلك  ان  ام  أبيب 
توزيع االدوار لـ »اهلروب« 
عليها  االمريكي  الضغط  من 
سالم  مفاوضات  يف  للسري 
مع الفلسطينيني وابقاء الدول 
والشعوب اجملاورة تعيش حالة 
ان  ميكن  ما  يف  »ارباك« 

نسميه حرب أعصاب؟
اخلوف  االرتباك سببه  هذا  هل 
عربية  تقارب  حماولة  اية  من 
وهلذا  ايرانية  عربية  او  عربية 
نرى تل أبيب تهدد ايران وتقوم 
بتحريض اجملتمع الدولي عليها 
الطاقة  المتالك  سعيها  بسبب 

النووية؟
وأخريا ال بد ان نقول للمسؤولني 
اردتكم  اذا  انه  االسرائيليني 
العيش بسالم عليكم ان تدعوا 
املنطقة تعيش بسالم فيتخلص 
واالرتباك  االرباك  من  اجلميع 
يف  واالستقرار  االمن  ويسود 

بلدكم ويف اجلوار..                                         

انطونيوس بو رزق
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خترج  مل  التوقعات،  لكل  خالفًا 
الوزراء  جملس  مناقشات 
العامة  املوازنة  قانون  ملشروع 
املقاربة  عن   2010 لسنة 
والتقنية  واملوضوعية  االجيابية 
عرضتها  اليت  املوازنة  لفذلكة 
وزيرة املال رّيا احلسن مفصاًل، 
مستعينة بشاشة كبرية وضعت 
داخل قاعة جملس الوزراء. كما 
مل خترج املداخالت عن العناوين 
والتوّجهات العامة ومل ختض يف 
قطاع  بكل  املتعلقة  التفاصيل 

على حدة.
وباستثناء مداخلتني اعرتاضيتني 
االتصاالت  وزير  من  لكل 
الدولة  ووزير  حناس،  شربل 
حممد  االدارية  التنمية  لشؤون 
يف  بقي  النقاش  فإن  فنيش، 
يستكمل  ان  على  العموميات، 
يف  واألرقام  التفاصيل  يف 
اجللستني املقبلتني اللتني تقرر 
عقدهما يومي األربعاء واخلميس 
املقبلني ملتابعة مناقشة مشروع 

املوازنة.
احلسن  الوزيرة  اختصرت  وقد 
أجواء  اجللسة  انتهاء  لدى 
»كانت  بأنها  املناقشات 
وهادئة«،  وعلمية  موضوعية 
أو  مداخالت  أي  وجود  نافية 
حادة  أو  سلبية  نظر  وجهات 
وتوقعت  املوازنة.  مشروع  ازاء 
من  االنتهاء  سؤال  على  ردًا 
إقرار املوازنة يف وقت قريب، 
يف  ذلك  من  التمّكن  مستبعدة 

جلسة اخلميس املقبل.
ان  وزارية  مصادر  من  وعلم 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
على  اجللسة  مستهل  يف  شدد 
ضرورة إقرار املوازنة يف أسرع 
ملوازنة  والتمهيد  ممكن،  وقت 
رئيس  دعا  فيما   ،2011 سنة 
يف  احلريري  سعد  احلكومة 
بني  مالية  شركة  اىل  مداخلته 

القطاعني العام واخلاص.
ويف املعلومات أن الوزير حناس 
تتعلق  دستورية  مسألة  أثار 
السنوات  حساب  قطع  بضرورة 
 2005 عام  بعد  املاضية  االربع 
املوازنات  وضع  عدم  بسبب 
السنوية، وطالب بضرورة وضع 
جردة باالنفاق الذي مّت من خارج 
رّدت  وإذ   .2005 منذ  املوازنة 
وزيرة املال بأن هذا القرار يعود 
إىل جملس الوزراء جمتمعًا، أشار 
أحد وزراء »كتلة املستقبل« 
أن هذا القرار »قد يأخذ جملس 

الوزراء اىل مكان آخر«.
أن  الوزارية  املصادر  وقالت 
عددًا من الوزراء أّيد وجهة نظر 
غري  املسألة  ان  حناس  الوزير 

دستورية وحتتاج اىل تسوية.
ولدى مغادرته بعد اجللسة رأى 
إقرار  يف  التأخري  ان  حناس 
املوازنات السابقة يعترب خمالفة 
دستورية جيب تصحيحها وعلى 
وزارة املال أن تقدم قطع حساب 
كما  األربع،  السابقة  املوازنات 

هو ملحوظ يف الدستور.
أما وزير الدولة لشؤون التنمية 
فدعا  فنيش،  حممد  االدارية 
الفقر،  ظاهرة  »معاجلة  اىل 
الضريبية،  األوضاع  وتصحيح 
املوازنة  احتياط  عن  وسأل 
»وملاذا  خارجها  من  واالنفاق 
احتياط املوازنة مّجد يف مصرف 
رسوم  عليه  وتدفع  لبنان 

الدولة  حنّمل  وملاذا  وضرائب؟ 
اجلواب  وكان  العبء؟«.  هذا 
ان من الضروري احملافظة على 
قد  طارئ  ألي  حتسبا  االحتياط 

تتعرض له البالد.
وعلم ان وزراء كتلة »التنمية 
نقاط  على  ركزوا  والتحرير« 
ثالث ابرزها: االسراع يف اقرار 
لشهري  تركها  وعدم  املوازنة، 
عن  والتوقف  ومتوز،  حزيران 
االثين  القاعدة  على  الصرف 
بعد  بالتحضري  عشرية والشروع 
موازنة  بوضع  املوازنة  اقرار 
سنة 2011. كما دعا هؤالء اىل 
ان يضع كل وزير خطة النفاق 
وزارته ومساندة وزارة املال يف 
اي  الضرائب،  بشأن  ما  مكان 
عملية  اي  الوزارات يف  اشراك 
مع  جديدة،  مالية  موارد  الجياد 
التوجه بشفافية اىل الرأي العام 
الطالعه على مهلة لسداد الدين 

العام.
السيد حسني

السيد  عدنان  الوزير  ان  وعلم 
مداخلته  يف  قال  حسني 
ختضع  ان  جيب  املوازنة  »ان 
ضوء  يف  والتقويم  للمراجعة 
والدستور  الوزاري  البيان 
والقوانني النافذة«. واضاف: 
يف  االجيابيات  بعض  »هناك 
زيادة  عدم  مثل  املشروع  هذا 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 
االستثماري  االنفاق  وزيادة 
والطرق  الكهرباء  على  خصوصا 
واملياه، فضال عن زيادة رسوم 
يف   5 من  العقاري  التسجيل 
للشطر  املئة  يف   7 اىل  املئة 
الف  مخسمئة  عن  يزيد  الذي 
على  الضريبة  وزيادة  دوالر، 
اىل   5 من  املصرفية  الفوائد 
ان  اىل  ولفت  املئة«.  يف   7
»عجز املوازنة وحماصرة الدين 
قرارات  اختاذ  يفرتضان  العام 
شجاعة يف االدارة املالية، منها 
ما هو سريع ومباشر، ومنها ما 
حيتاج اىل ختفيض يف السنوات 
املباشرة  القرارات  املقبلة. يف 
اليت طالبنا بها اختذ قرار سياسي 
اوضاع مؤسسة  مجاعي باصالح 
كهرباء لبنان، وضبط املوازنات 
حيث  الوزارات  يف  التفصيلية 
سوء  من  الناتج  اهلدر  يسيطر 
ازدواجية  ومن  املالية  االدارة 
اليت  والقطاعات  املؤسسات 

تقوم بوظيفة واحدة«.
وشدد على االلتزام مببادئ اتفاق 
االمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
احملاسبة  ديوان  يضطلع  وان 
البلديات  النفاق  جدية  مبراقبة 
الكربى، وان جيري حترير باقي 
اهلبات والقروض اليت تعهدتها 
يف  املاحنة  واملؤسسات  الدول 

»باريس 3«.
عدد  ان  حسني  السيد  والحظ 
وانواعها  التجارية  الشركات 
واضحة، »لذلك  غري  وارباحها 
للضرائب  اخضاعها  جيب 
ووضع  االرباح،  على  املباشرة 
ومن  الضرييب«.  للتهرب  حد 
اجل موازنات السنوات املقبلة، 
دعا اىل اصالح النظام الضرييب 
الضرائب  ترتفع  »حبيث 
واالجور،  االرباح  على  املباشرة 
تبقى يف حدود  ان  اذ ال جيوز 
اىل  دعا  كما  املئة«،  يف   20
االرباح  على  ضريبة  وضع 

 مناقشات »موضوعية« يف اجللسة األوىل للموازنة وتعيينات تشمل أمن الدولة والتفتيش القضائي

احملققة وفرض رسم خاص على 
الشركات  يف  االسهم  انتقال 
تسجيل  رسم  يعادل  العقارية 
العقارات، وهذا يفرتض اعتماد 
التصاعدية،  الضريبة  نظام 
ورد  كما  اجلباية،  وتفعيل 
وقال:  الوزاري،  البيان  يف 
اىل  ماسة  حاجة  يف  »حنن 
اختاذ قرار حكومي مسؤول يف 
البحرية  االمالك  اوضاع  تسوية 
املؤسسات  وتشجيع  والنهرية، 
يف  واملتوسطة  الصغرية 
والصناعي  الزراعي  القطاعني 
املستأجرة  لألبنية  حل  واجياد 
بدالتها  تبلغ  اليت  الدولة  من 

السنوية 78,5 مليار لرية«.
وختم قائاًل: »عندما نقول ان 
اولويات املواطنني هي اولويات 
احلكومة، علينا معاجلة وضع حنو 
اللبنانيني  من  املئة  يف   40
الذين يعيشون حتت خط الفقر، 
وهذا يتطلب ادارة مالية حديثة 
وطين  سياسي  قرار  اطار  يف 

كبري«.
ويف بداية اجللسة، وافق جملس 
الوزراء على تعيني العميد جورج 
الدولة،  ألمن  عامًا  مديرًا  قرعة 
شحيتلي  الرمحن  عبد  والعميد 
اجليش،  يف  لالدارة  مديرًا 
رئيس  اقرتاح  على  وافق  كما 
السابق  القرار  بالغاء  احلكومة 
العامة  املديرية  بالغاء  القاضي 

المن الدولة.
االعضاء  تعيني  على  وافق  كما 
التفتيش  هيئة  يف  التسعة 
القضائي بعدما كان قد عني هلا 
سابقًا رئيسًا هو اكرم بعاصري 
اىل  وهم  التسعة،  واالعضاء 
سابقًا:  املعني  حاطوم  مسري 
اجلر،  مارلني  صعييب،  ماكل 
انطوان فرحات، حسني شاهني، 
العيد،  حافظ  املصري،  حممد 

صباح سليمان وايلي خبعازي.
سؤااًل  التعيينات  هذه  وأثارت 
من وزير االشغال العامة والنقل 
التعيينات  عن  العريضي  غازي 
االخرى العالقة يف بعض املراكز 
الشاغرة، فيما متر تعيينات على 
دفعات. كما سأل عن الفرق بني 
مدير عام أمن الدولة واحملافظ، 
التعيينات  هذه  بأن  فأجيب 
آليتها  لآللية، وهلا  غري خاضعة 
األخرى  والتعيينات  اخلاصة، 
االنتهاء  بعد  هلا  التفّرغ  سيتم 

من االنتخابات البلدية.
املعلومات الرمسية

وبعد اجللسة، حتدث وزير االعالم 
الصحافيني  اىل  مرتي  طارق 

فقال:
جلسة  الوزراء  جملس  »عقد 
القصر  يف   2010 أيار   13 يف 

لزيارته  التحضري  اطار  يف 
املتحدة  الواليات  اىل  املرتقبة 
االمريكية للقاء الرئيس  باراك 
املسؤولني  من  وعدد  اوباما 
استقبل  االمريكية،  االدارة  يف 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
احلريري امس االول يف السرايا 
ميشيل  األمريكية  السفرية 
املستشار  حضور  يف  سيسون 

حممد شطح.
كما التقى رئيس جملس إدارة 
الرتكية  »اركاس«  شركة 
للنقل والشحن لوسيان اركاس 
يف  اركاس،  برنارد  ونائبه 
وممثلها  الشركة  وكيل  حضور 
نقليات  »شركة  لبنان  يف 
بالسيدين  ممثلة  اجلزائري« 
عيتاني،  وحممد  بوارشي  فؤاد 
االقتصادي  النادي  وعن 
وجرى  زنتوت.  رفيق  اللبناني 
موضوع  يف  حبث  اللقاء  خالل 

النقل وكيفية تطويره.
النائبني  مع  احلريري  وعرض 
يوسف  وغازي  فريج  دو  نبيل 
االختيارية  االنتخابات  نتائج 
أوضح  كما  الرميل،  منطقة  يف 

دوفريج بعد اللقاء.
التقى نائب رئيس اجلامعة  ثم 
األكادميية  للشؤون  االنطونية 
فادي  األب  الدولية  والعالقات 
من  وفد  رأس  على  فاضل 
الرتبية  عن  الدولي  املؤمتر 
التعليم  ووسائل  اجلامعية 
اجلامعة  يف  املنعقد  احلديثة 

*الوزيرة ريا احلسن حتمل ملفات املوازنة*

برئاسة  بعبدا  يف  اجلمهوري 
فخامة رئيس اجلمهورية وحضور 
الوزراء  جملس  رئيس  دولة 
منهم  غاب  الذين  والوزراء 

الوزير علي الشامي.
يف مستهل اجللسة، لفت فخامة 
الرئيس جملس الوزراء اىل   ان 
من  واقرارها  املوازنة  مناقشة 
بها  يقوم  اليت  االعمال  اهم 
اجمللس، وشدد على االلتزام مبا 
ووزارة  الوزراء  عليه بني  اتفق 
مشروع  اعدادهم  لدى  املالية 
املوازنة، ودعا اىل البحث فيها 
بطريقة هادئة وهادفة والسعي 

القرارها بسرعة.
بعد ذلك، وافق جملس الوزراء 
على اقرتاح دولة رئيس جملس 
جورج  العميد  بتعيني  الوزراء 
الدولة،  ألمن  عامًا  مديرًا  قرعة 
القرار  الغاء  على  وافق  كما 
السابق القاضي بالغاء املديرية 

العامة ألمن الدولة.
ووافق اجمللس على اقرتاح وزير 
قضاة   8 وتعيني  نقل  العدل 
التفتيش  هيئة  لدى  مفتشني 
على  ايضًا  ووافق  القضائي، 
تعيني  الدفاع  وزير  اقرتاح 
شحيتلي  الرمحن  عبد  العميد 
وزارة  يف  لالدارة  عامًا  مديرًا 

الدفاع الوطين.
عن  الرئيس  دولة  وحتدث 
الواليات  اىل  املقبلة  زيارته 
اجلاري  ايار   24 يف  املتحدة 
خالل  بها  سيقوم  زيارات  وعن 
من  عدد  اىل  املقبل  االسبوع 
الدول العربية الشقيقة والدول 
يف  التشاور  بهدف  الصديقة 
عدد من القضايا الراهنة وذات 
يف  واشار  املشرتك،  االهتمام 
زيارتي مسو  اىل  متصل  سياق 
ورئيس  الكويت  دولة  امري 

وزراء اليونان اىل لبنان.
ثم شرع جملس الوزراء يف النظر 
يف مشروع موازنة سنة 2010، 
عرضا  املال  وزيرة  فقدمت 
عن  وحتدثت  املذكور  للمشروع 
اليت  واالهداف  اعداده  كيفية 
يتوخاها وهي: العمل على زيادة 
االنفاق على التقدميات الصحية 
وزيادة  واالجتماعية  والتعليمية 
برجمة  االستثماري،  االنفاق 
املرتتبة  املستحقات  تسديد 
على الدولة يف القطاعني العام 
واخلاص، عدم حتميل املواطنني 
واحلفاظ  جديدة،  ضريبية  اعباء 
الدين  منو  احتواء  وترية  على 

العام.
البداية  يف  عام  نقاش  وجرى 
الثانية  املرحلة  يف  وتفصيلي 
وقدمت جمموعة من االقرتاحات، 
املوازنة  عالقة  ونوقشت 
بالسياسات العامة واالقتصادية 
اليت  وبالتدابري  والقطاعية، 
السريع  لالقرار  اختاذها  حيسن 
باالعداد  والبدء  للموازنة 
وتقررت   .2011 سنة  ملوازنة 
يف  املوازنة  دراسة  متابعة 
اجتماعني خالل االسبوع املقبل، 
االربعاء  يكونا يومي  ان  ويرجح 

واخلميس«.
حوار

مرتي  الوزير  بني  دار  ثم 
والصحافيني احلوار اآلتي:

معينة  مدة  هناك  هل  سئل: 
ان  ميكن  وهل  املوازنة،  الجناز 
يتم اقرارها االسبوع املقبل بعد 

انتهاء اجللستني؟
اقرار  يف  »نرغب  اجاب: 
املوازنة يف اسرع وقت ممكن، 
بسرعة  العمل  متابعة  ونريد 
تقر  اهلل  شاء  وان  وجدية، 

االسبوع املقبل«.
اجواء  الصحف  نقلت  سئل: 
بانها  اليوم  جلسة  مناقشة  عن 
حسابات  تصفية  ستكون 
الوزراء،  جملس  داخل  سياسية 

كيف كانت اجواء اجللسة؟
اجاب: »كانت املناقشة هادئة 
من  الكثري  وختللها  وجدية، 
االسئلة. ال استطيع ان اعرض 
بالتفصيل كل املناقشات، لكن 
الروح اليت سادت كانت حمكومة 
امجاال بالرغبة يف االسراع باجناز 
منذ  اجلدي  واالعداد  املوازنة 

اآلن ملوازنة 2011«.
الرئيس  عن  نقلت  سئل: 
من  عدد  زيارة  نيته  احلريري 
الدول الشقيقة والصديقة، هل 

تدخل بينها سوريا مثال؟
تتم  ان  االرجح  »نعم  اجاب: 
الدول  بني  دمشق  اىل  الزيارة 

العربية الشقيقة«.
تشهد  ان  نتوقع  هل  سئل: 
عدة  جلسات  املوازنة  مناقشة 
قانون  درس  عند  حصل  كما 

االنتخاب؟
اجاب: ال اتوقع جلسات طويلة، 
وكما  نفسه،  الوقت  يف  ولكن 
قال فخامة الرئيس يف مستهل 
اجللسة، تعترب املوازنة من اهم 
جملس  بها  يقوم  اليت  االعمال 
الوزراء، وال نريد االستعجال يف 
اقرارها جملرد الرغبة يف االسراع 
او اخلوف من عقد جلسة اخرى، 
لكن احدا ال يرغب يف التأخري، 
املوازنة  هذه  نبت  ان  ونريد 
باالعداد  للبدء  الالزمة  بالسرعة 
املقبلة  السنة  ملوازنة  اجلدي 
انطالقا من السياسات القطاعية 

وغريها«.

احلريري عرض مع سيسون 
التحضري لزيارة أمريكا

*احلريري وسيسون*

ايار  االنطونية ما بني 11 و14 
 100 من  أكثر  مبشاركة  اجلاري 
باحث وبروفسور من 75 جامعة 

عربية وعاملية.
األمني  استقبل  احلريري  وكان 
الوزير  البعث  حلزب  القطري 
السابق فايز شكر الذي قال انه 
قبل  من  كبريا  حرصا  »ملس 
دولة الرئيس على إجياد مساحة 
حلاالت  اإلمكان  قدر  كبرية 
البلدية  االنتخابات  يف  توافقية 
بعد  والشمال،  اجلنوب  يف 
أساسيتني يف بريوت  حمطتني 
بسالم،  منهما  انتهينا  والبقاع 
من  اآلن  ننتهي  أن  ونأمل 
بسالم،  املتبقيتني  املرحلتني 
اليه  ولكن هناك سقف يسعى 
قاعدة  على  احلريري  الرئيس 
مستوى  على  سواء  التوافق 
صيدا أو على مستوى الشمال 
جو  هناك  طرابلس.  وحتديدا 
يف  االتفاق  تعذر  وإذا  مريح، 
ليكن  إنه  أقول  فأنا  صيدا، 
دميوقراطي،  تنافس  هناك 
الرئيس  من  ملست  ولكين 
احلريري جوا إجيابيا يف ما خص 

هذا املوضوع )...(«.
رئيس  احلريري  التقى  والحقًا 
ناصر  األردني  امللكي  الديوان 
اللوزي يرافقه السفري األردني 
مدير  اجملالي، يف حضور  زياد 
احلريري  نادر  السيد  مكتبه 
شطح  حممد  واملستشارين 

وهاني محود.
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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   15 Saturday 15 May 2010السبت 

االسباني  اخلارجية  وزير  اعلن 
»انه  موراتينوس  اخنل  ميغل 
رسالة  وسوريا  لبنان  اىل  نقل 
من اسرائيل أن »ليس لديها 
اي نية للتصعيد، بل نيتها جدية 
للمضي يف املفاوضات، وتلتزم 
يف  قدما  املضي  كامال  التزاما 
مع  املباشرة  غري  املفاوضات 
الفلسطينية«.  السلطات 
»اننا  اعتقاده  عن  وأعرب 
سالمًا  اكثر  اجواء  حنو  نتجه 
اىل  مشريًا  املنطقة«،  يف 
ادركوا  االفرقاء  »خمتلف  ان 
قدمًا سياسيًا  املضي  انه جيب 
وديبلوماسيًا، ويريدون االلتزام 

ديبلوماسيًا«.
»بارتياح وأمل وبشعور اجيابي 
جدًا«، اختتم موراتينوس جولته 
الشرق اوسطية يف لبنان، حيث 
أمضى ما يزيد على أربع ساعات 
عقد خالهلا لقاءات عدة، قبل ان 
يعود اىل بالده، وكله اطمئنان 
اىل ان هناك آفاقا اجيابية جدا 
 - االورو  بالقمة  يتعلق  ما  يف 
متوسطية اليت تعقد يف برشلونة 
يف حزيران املقبل«، حاماًل معه 
يتحدث  جدًا  اجيابيًا  »سيناريو 
عن نية جدية لدى كل االفرقاء 
والدول للمضي قدما يف عملية 

السالم«.
رفيق  مطار  اىل  وصل  وكان 
االوىل  يف  الدولي  احلريري 
والنصف بعد ظهر أمس، آتيا من 
دمشق. واستقبله األمني العام 
واملغرتبني  اخلارجية  لوزارة 
والسفري  حبيب،  وليم  السفري 
غافو  كارلوس  خوان  االسباني 

وعدد من أركان السفارة.
عند سليمان

رئيس  موراتينوس  وزار 
يف  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
بعبدا،  يف  اجلمهوري  القصر 
الوفد  وأعضاء  غافو  يف حضور 
االسباني املرافق. واطلعه على 
هدف زيارته والتحضريات للقمة 

األورو - متوسطية.
وتناول اللقاء أبرز املواضيع اليت 
ستطرح يف القمة وتشكل متابعة 
ملا مت البحث فيه يف قمة العام 
التطورات  ضوء  يف  املاضي، 
موراتينوس  ونقل  اإلقليمية. 
خوان  اإلسباني  العاهل  حتيات 
سليمان  الرئيس  إىل  كارلوس 
إليه  حتياته  بدوره  محله  الذي 
خوسيه  احلكومة  رئيس  وإىل 
ثاباتريو، منوها »بدور إسبانيا 
وجهودها يف احلفاظ على السالم 
يف اجلنوب، ومبساعيها إلطالق 
املفاوضات السلمية يف الشرق 

األوسط«.
يف السرايا

يف  حمطة  ملوراتينوس  وكانت 
التقى  حيث  احلكومية،  السرايا 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
احلريري يف حضور غافو، ومدير 
السيد  احلريري  الرئيس  مكتب 
واملستشارين  احلريري،  نادر 
محود،  وهاني  شطح  حممد 
وتناول  االسباني.  والوفد 
البحث املستجدات يف املنطقة. 
موراتينوس  احلريري  واستبقى 

اىل الغداء.  
املؤمتر الصحايف

عقد  بريوت،  مغادرته  وقبيل 
صحافيا  مؤمترا  موراتينوس 

بعبدا،  يف  السفارة  مقر  يف 
وما  جولته  نتائج  خالله  عرض 
ختللتها من لقاءات يف اسرائيل 
واالراضي الفلسطينية وسوريا 
اىل  »أعود  وقال:  ولبنان. 
اجيابي  بشعور  اسبانيا  بالدي 
سيناريو  او  حتلياًل  حاماًل  جدًا، 
اجيابيًا جدًا يتحدث عن نية جّدية 
والبلدان  االفرقاء  كل  لدى 
للمضي قدما يف عملية السالم. 
أعود اىل اسبانيا وكلي اطمئنان 
اىل ان هناك آفاقا اجيابية جدا 
برشلونة.  بقمة  يتعلق  ما  يف 
استشراف  فرصة  لي  وكانت 
هذه النية االجيابية لدى خمتلف 
االفرقاء والالعبني، كي تتكلل 

قمة برشلونة بالنجاح«.
»السلطات  ان  وأفاد 
االسرائيلية طلبت مين أن أنقل 
ليس  ان  ولبنان  سوريا  اىل 
لديها أي نّية للتصعيد، بل نيتها 
املفاوضات،  للمضي يف  جدية 
كاماًل  التزامًا  تلتزم  وانها 
املفاوضات  يف  قدما  املضي 
السلطات  مع  املباشرة  غري 
وقال:  الفلسطينية«. 
أبدت  اليت  اجلهود  »هذه هي 
وهذه  بها.  للقيام  االستعداد 
هي ايضًا نيات رئيس السلطة 
عباس  حممود  الفلسطينية 
الفلسطينية  احلكومة  ورئيس 
االفرقاء  وخمتلف  فياض  سالم 

ذوي الصلة«.
وقال: »يف سوريا، استشرفت 
جدية  ونية  للسالم،  نية  ايضًا 
ديبلوماسي  حل  عن  للبحث 
للتوصل اىل حل نهائي للنزاع 
كذلك  االفرقاء.  خمتلف  بني 
استشرفت من الرئيس السوري 
بشار االسد نية صادقة لتكلل 
وقد  بالنجاح.  برشلونة  قمة 
خالل  نفسها  الرسالة  تلقيت 
انين  علما  لبنان،  يف  لقاءاتي 
اللبنانية  السلطات  مع  تطرقت 
نية  منها  عدة،  مواضيع  اىل 
املفاوضات  يف  قدما  املضي 
االفرقاء،  خمتلف  مع  واالتفاق 
والتوصل اىل حل، خصوصا يف 

ما يتعلق بالغجر«.
انتهزت  »انين  اىل  واشار 
السلطات  كل  الحض  الفرصة 
الدول  ورؤساء  والفاعليات 
اليت  الدول  يف  واحلكومات 
املشاركة يف  على  بها،  مررت 
ان  والحظ  برشلونة«.  قمة 
املوضوع  هذا  مع  »تعاملهم 
»اننا  على  مشددا  اجيابي«، 
سنبذل كل اجلهود الالزمة لعقد 
القمة يف اجواء سياسية مسهلة 

ومناسبة«.
جوليت  »انهيت  وقال: 
واالجيابية  باالمل  مفعم  وانا 
التمكن  يف  وآمل  واالطمئنان، 
من أن خنطو، حبلول 6 حزيران 
اجيابية  خطوات  القمة(،  )موعد 
اضافية حنو التوصل اىل وضع 
مطمئن وهادئ، وحنو مزيد من 
ان  اجل  من  والتعاون  احلوار 
حيل السالم يف املنطقة االورو- 

متوسطية«.
وسئل: أي نوع من املفاوضات 
اسرائيل  بني  ستكون 
ان  علمًا  والفلسطينيني، 
اسرائيل متشددة يف مواقفها، 
وال سيما جتاه انشاء مستوطنات 

وهل  القدس؟  على  واحلفاظ 
الدولة االسبانية مستعدة للتخلي 
عن مشاركة بعض الدول العربية 
غريها، يف  او  كمصر  املفتاح، 
اخلارجية  وزير  مشاركة  حال 
ليربمان؟  افيغدور  االسرائيلي 
الشق  اىل  »بالنسبة  فاجاب: 
تكررت  السؤال،  من  االول 
عدم  حول  اسرائيل  مواقف 
املستوطنات  هدم  يف  رغبتها 
احلازمة  املواقف  من  وغريها 
وال سيما  للجدل،  القابلة  وغري 
القدس.  مبدينة  يتعلق  ما  يف 
)االسرائيلي  اجلانبني  ان  غري 
اليوم  مستعدان  والفلسطيين( 
للقيام مبفاوضات غري مباشرة، 
للتوصل اىل اتفاق حول الوضع 
وأنا  القدس.  ملدينة  النهائي 
املفاوضات  هذه  بأن  ثقة  على 
وبعد  نتيجة.  اىل  ستؤدي 
سيتم  اتفاق،  اىل  التوصل 
بني  النظر  وجهات  تبادل 
جهود  بفضل  وذلك  اجلانبني، 

االدارة االمريكية.
بالسلطات  يتعلق  ما  ويف 
الفلسطينية، لقد ابدت نية جدية 
املفاوضات،  جهود  ملواصلة 
وهي  املباشرة.  غري  خصوصًا 
مع  كبري  شكل  يف  تتعاون 
الرئيس االمريكي باراك اوباما. 
جدول  اجلانبان  وضع  وقد 
املفاوضات،  هذه  لبدء  أعمال 
من  ستتم  بانها  مقتنع  وانا 
خصوصًا  عقبات،   اي  دون 
املقبلة  الزيارة  نرتقب  اننا 
اىل  اخلاص  االمريكي  للمبعوث 
الشرق االوسط السيناتور جورج 
اليها  ويصل  للمنطقة،  ميتشل 
اعتقد،  ما  على  املقبل  االثنني 
العملية،  هذه  كثب  عن  ليتابع 
يف  االفرقاء  خمتلف  وليساعد 
التوصل اىل حالة سالم نهائية 

بني اسرائيل والفلسطينيني.
عن  تتخلى  لن  اسبانيا  إن 
القمة.  يف  دولة  اي  مشاركة 
وكما سبق أن قلت يف مستهل 
شعور  اسبانيا  لدى  حديثي، 
اجيابي جدًا جتاه مشاركة القادة 
العرب واملتوسطيني يف القمة. 
العرب  القادة  كل  املبدأ،  يف 
يف  ونأمل  فيها،  سيشاركون 
اردت  واذا  ذلك.  يتحقق  ان 
ان ادخل يف التفاصيل، فنحن 
برشلونة.  قمة  عن  هنا  نتحدث 
ويف اللغة الديبلوماسية، القمة 
الدول  رؤساء  كل  اجتماع  هي 
واحدة  طاولة  اىل  واحلكومات 

للمناقشة«.   
»احلقيقة والواقع أمر 

آخر«
• قلت انك نقلت رسالة إسرائيلية 
اقتنع  هل  وسوريا.  لبنان  اىل 
صواريخ  ال  بأن  االسرائيليون 
»سكود« وصلت اىل »حزب 
اهلل« من سوريا؟ وهل اقنعتهم 

بضرورة االنسحاب من الغجر؟
)اسرائيلية(  رسالة  انقل  مل   -
التزام  هو  نقلته  ما  حمددة. 
اسرائيل سحب التوتر واملضي 
املفاوضات  او  االتصاالت  يف 
والسياسية.  الديبلوماسية 
يرغب  املرحلة،  هذه  يف 
التوتر،  الغاء  االسرائيليون يف 
ويف استعادة الثقة والسالم يف 
كل املنطقة، خصوصا يف جنوب 

وبالنسبة  وجتاه سوريا.  لبنان، 
االسرائيليون  قال  الغجر،  اىل 
املوضوع،  انهاء  يريدون  انهم 
يف  الغجر  من  االنسحاب  اي 
اذا  ما  وسألوا  وقت،  أسرع 
االسبانية  الرئاسة  كانت 
ان  ميكن  االوروبي  لالحتاد 
تساعد يف جهود األمم املتحدة 
وسنقوم  و«اليونيفيل«، 
االمر  ينتهي  كي  يلزم  ما  بكل 
يف اسرع وقت. وبهذا املعنى، 
املقبلة  االسابيع  خالل  سنعمل 
املمكن  من  كان  اذا  ما  لنرى 

التوصل اىل حل نهائي.
وردًا على سؤال عما ذكرته احدى 
تسهيل  عن  اللبنانية  الصحف 
االسرائيلية  للبضائع  اسباني 
يف اوروبا تبعًا التفاقات ثنائية، 
بينما حتجم احلكومة االسرائيلية 
اىل  السالم  عملية  دفع  عن 
االمام، قال: »ميكن ان أقول 
ان هذه النظرية ليست واقعية. 
اعالمية  وسيلة  نشرت  البارحة، 
لبنانية معلومة مغلوطة بالكامل. 
وآمل يف ان تصحح هذا اخلطأ 
االحتاد  املقبلني.  اليومني  يف 
مع  بسواسية  يتعامل  االوروبي 
يف  والشركاء  االفرقاء  خمتلف 
اطار الشراكة الشرق- اوسطية، 
لبعض  افضلية  يقيم  انه  حتى 
سبيل  وعلى  العربية.  الدول 
الذي  املغرب  هناك  املثال، 
»اتفاق  االحتاد  معه  وّقع 

حنن  اليت  مصر  او  أفضلية«، 
بني  لقمة  التحضري  صدد  يف 
رفيع  مستوى  على  فاعلياتها 
جدا وبني االحتاد وفاعلياته على 
 6 أيضًا يف  جدًا  رفيع  مستوى 
حزيران املقبل، او حتى االردن 
او تونس اليت تطالب مبعاملتها 

معاملة األفضلية مثل املغرب.
لبنان  اىل  بالنسبة  األمر  كذلك 
الذي سنعقد معه اجتماع شراكة 
مل  واذا  املقبل.  حزيران  يف 
هذا  على  احلصول  من  نتمكن 
بسوريا،  العالقات  من  النوع 
توقيعها  عدم  اىل  يعود  فذلك 
لكننا  الشراكة.  اتفاق  بعد 
هذا  مثل  لتوقيع  مستعدون 
االتفاق واالستماع اىل مشاكلها 
وهواجسها. وعندما توقع سوريا 
االفضلية  معاملة  هلا  ستكون 
الدول يف  كل  بها  اليت حتظى 
اعين  وال  الشراكة،  هذه  اطار 
الدول  بل  وحدها،  اسرائيل 

االخرى اليت سبق ان ذكرتها.
أما يف الشق السياسي، فأعتقد 
ان  عادال  او  مقبوال  ليس  انه 
تغض اي دولة عربية النظر عن 
اجلهود وااللتزامات اليت يظهرها 
الشرق  جتاه  االوروبي  االحتاد 
بها. من  او ال تعرتف  االوسط 
يوجد يف جنوب لبنان للدفاع عن 
واستقرار  واستقراره  سيادته 
أعتقد  حبياته؟  وخياطر  حدوده 
ومن  اوروبيون.  جنود  انهم 
قام بكل اجلهود للموافقة على 
حدا  وضع  الذي   1701 القرار 
للحرب؟ كانوا اعضاء اوروبيني 
ضغطوا  وقد  االمن  جملس  يف 

للموافقة على هذا القرار. ومن 
هم الوزراء الذين اتوا اىل لبنان 
عندما فشلت كل مساعي احلوار 
االفرقاء  خمتلف  ليدعوا  الوطين 
احلوار،  يف  قدما  املضي  اىل 
كي يعيدوا النظام واهلدوء اىل 
فرنسيًا،  ثالثة،  كانوا  لبنان؟ 
وايطاليًا واسبانيًا بكل تواضع. 
الشعور  اىل  هنا  أشري  ولن 
العام لدى الشعب الفلسطيين. 
اسألوه عن رأيه يف االوروبيني. 
من كان دائما اىل جانب القضية 
الفلسطينية ويدعمها؟ من ساعد 
البقاء  يف  الفلسطيين  الشعب 
واالستمرار؟ بالطبع كانوا العبني 
خمتلفني - وال احتدث عن العب 
عربية،  دول  وبينهم   - واحد 
االوروبي  االحتاد  وخصوصا 
ميكن  هنا  من  االعضاء.  ودوله 
ان يكون لبعض وسائل االعالم 
احلقيقة  لكن  اخلاص،  رأيه 

والواقع أمر آخر«.
أعرب  آخر،  سؤال  على  وردًا 
حنو  نتجه  »اننا  اعتقاده  عن 
واالفرقاء  سالمًا.  اكثر  اجواء 
قدمًا  املضي  جيب  انه  ادركوا 
سياسيًا وديبلوماسيًا، ويريدون 
بني  أواًل  ديبلوماسيًا،  االلتزام 
واالسرائيليني  الفلسطينيني 
من خالل مفاوضات غري مباشرة 
أوباما،  الرئيس  ادارة  تدعمها 
وبقيادة السيناتور ميتشل. ويف 
موضوع لبنان وسوريا و«حزب 
اهلل«، أعتقد ان اجلميع يريدون 
ختفيف التوتر واحلفاظ على بيئة 
نتابع  أن  إذًا  وهدفنا  اجيابية. 

جهودنا ومساعينا«.

موراتينوس »مطمئناً«: إسرائيل تلتزم التفاوض وسحب التوتر
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
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26 Good St~@Granville 2142

2010 أيار   15 Saturday 15 May 2010السبت 

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:

حبيب  جبيل  قائمقام  رعى 
ونائب  رئيس  انتخاب  كريوز 
رئيس لـ14 بلدية يف القضاء 

كاآلتي:
علي حيدر أمحد رئيسًا لبلدية 
راس اسطا وحسني حيدر أمحد 
نائبًا له، عصام املقداد رئيسًا 
املقداد  وحسني  السا  لبلدية 
نائبًا له، رياض مرعي رئيسًا 
عبيان  وحافظ  اللقلوق  لبلدية 
رئيسًا  نصر  فوزي  له،  نائبًا 
لبلدية املنصف وعارف منصور 
رئيسًا  جربايل  ايلي  له،  نائبًا 
لبلدية غلبون ويوسف اخلوري 
مارتينوس  فادي  له،  نائبًا 
وحبيب  قرطبا  لبلدية  رئيسًا 
عماد ضو  له،  نائبًا  البريوتي 
ورميون  فرتي  لبلدية  رئيسًا 
ملكان  له،  نائبًا  دكاش 

 انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم 
يف بلدات يف جبل لبنان

يانوح  لبلدية  رئيسًا  البعيين 
له،  نائبًا  أبوزيد  وفادي 
لبلدية  رئيسًا  عيسى  انطوان 
عمشيت وجاك حلود نائبًا له، 
ايلي القوبا رئيسًا لبلدية بالط 
له،  نائبًا  القصيفي  وكمال 
لبلدية  رئيسًا  صعييب  رستم 
له،  نائبًا  لبنان  واسعد  جبة 
لبلدية  رئيسًا  باسيل  شارل 
له،  نائبًا  ضو  وجهاد  حاالت 
لبلدية  رئيسًا  صعب  منري 
العاقورة وجوزف اهلاشم نائبًا 
رئيسًا  غاريوس  روبري  له، 
السياد وعدنان  لبلدية مزرعة 

احلسيين نائبًا له.
قائمقامية  يف  انتخب  كذلك 
حممود  سالم  الدين،  بيت 
عثمان رئيسًا للمجلس البلدي 
)اقليم  الزعرورية  بلدة  يف 
فرج  أمني  ونسيب  اخلروب( 

نائبًا له.
ويف بلدة مزرعة الضهر انتخب 
رئيسًا  عيد  حسيب  مجيل 
وشاهني  البلدي  للمجلس 

نعيم عيد نائبًا له.
كذلك انتخب يف سرايا عاليه 
للمجلس  رئيسًا  جعفر  غسان 
وهو  القماطية  يف  البلدي 
»أمل«،  حركة  اىل  ينتمي 
نصر  حسن  الصيدلي  ونائبه 
»حزب  اىل  املنتمي  الدين 
اطار  يف  وذلك  اهلل«، 

التوافق بني احلركة واحلزب.

بغية حل االزمة املائية يف املنطقة 
العربية واجلوار، تداعى أمس عدد 
ودول  العرب  الربملانيني  من 
االزمة،  »تشريح«  اىل  اجلوار 
داخل  مناقشات  سلسلة  عرب 
واطلقت  اللبناني.  النواب  جملس 
جلنة  رئيس  من  ابرزها  مواقف 
والنقل  والطاقة  العامة  االشغال 
واملياه النائب حممد قباني ووزير 
باسيل. وفيما دعا  الطاقة جربان 
االول اىل » خلق الوعي لتبادل 
ان  اىل  الثاني  لفت  اخلربات«، 
» مواردنا املائية متجددة لكنها 

تتطلب ادارة جيدة«.
حول  الربملانيني  »مؤمتر  عقد 
واجلوار  العربي  الوطن  املياه يف 
ندوة  امس  إيران(«،   – )تركيا 
نبيه  الرئيس  برعاية  اجمللس  يف 
بري ممثاًل بقباني واللجنة املنظمة 
اجمللس  مع  بالتعاون  للمؤمتر 
أصدقاء  ومجعية  للمياه  العاملي 

إبرهيم عبد العال.
وسفراء  ونواب  باسيل  وحضر 
اليمن وتونس واملغرب واإلمارات 
والقائم باألعمال اإليراني واألمني 
العام لالحتاد الربملاني العربي نور 
الصحافة  ونقيب  بوشكوج  الدين 

حممد بعلبكي وفاعليات.
بنودًا  مقرتحًا  قباني  وحتدث 
شبكات  »زيادة  منها:  عدة 
األرصدة اجلوية واملياه السطحية 
لكمية  مستمر  تقويم  واجلوفية، 
املوارد املائية املتاحة لالستثمار، 
املائية  املوارد  تنمية  استكمال 
املائية،  البيئة  محاية  التقليدية، 

 مؤمتر الربملانيني حول املياه يف جملس النواب

باسيل: اإلهدار يفوق 48 % واجلباية أقل من 53 %
قباني لتقويم مستمر للموارد املتاحة لالستثمار وتبادل اخلربات

لتقسيم  الدولية  االتفاقات  وضع 
إنشاء  املشرتكة،  املائية  املوارد 
شبكة للتوعية واإلرشاد يف جمال 
استثمار املياه، انشاء شبكة لنشر 

املعلومات وتبادهلا«.
اجمللس  رئيس  ممثل  وتاله 
العاملي للمياه هامشي كانو، فقال 
اساسية  نقطة  هو  ان »املنتدى 
يف قطاع املياه ودور الربملانيني 
تشجيعهم  وجيب  جدًا،  اساسي 
مع  املائية  املسائل  مقاربة  على 
عرب  والتعاون  املناخي  التغيري 
حول  سياسة  ووضع  البلدان، 
ميكننا  »هل  وسأل:  املياه«. 
حق  دون  من  دستورًا  نتخّيل  أن 
للمياه والتوصل اىل مياه نظيفة؟ 
بالنسبة اىل البلدان اليت هي حتت 
خط النمو، فان التوصل اىل مياه 
جدًا،  مهم  التشريع  آمنة  نظيفة 
وال بد من تضافر اجلهود يف 15 
بلدًا تهتم بالشركة حول املياه يف 
اجملتمع العاملي والبلدان الفردية 
الختاذ قرارات ونقاط مهمة إلطار 

التعاون«.
السياسات املائية

بعنوان  األول  احملور  عقد  بعدها، 
وحتدث  املائية«  »السياسات 
»بّينت  فقال:  باسيل،  فيه 
واملياه،  الطاقة  وزارة  خربتنا يف 
على  املياه  لقطاع  مرتديًا  واقعًا 
والفنية  اإلدارية  املستويات 
واملالية، فهناك مثال اهدار للمياه 
وكفاية  املئة،  يف   48 يفوق 
ساعات  عشر  تتعدى  ال  التغذية 
يف اليوم، ونسب اجلباية ما دون 

53 يف املئة، ونسبة الشواغر يف 
الوزارة واملؤسسات العامة للمياه  

بلغت 69,5 يف املئة«.
املعتقدات  ابرز  »احد  ان  ورأى 
املطلقة  الوفرة  هو  خطًأ  السائدة 
ان  الواقع  امنا  املائية،  ملواردنا 
من  كافية  بكميات  يتمتع  لبنان 
اليت  املتجددة  املائية  املوارد 
ميكن ان تؤمن، يف حال استثمرت 
جيدا، مستوى مقبوال من التغذية 
خالل السنوات القليلة املقبلة«.

اصل  من   « انه  اىل  ولفت 
اإلمجالي السنوي الوسطي هلطول 
يبلغ  م3،  مليارات   8,6 األمطار 
صايف كمية املياه املتجددة 2,7 
يف  اساسًا  وترتكز  م3،  ملياري 
أشهر الشتاء والربيع ويذهب منها 
ما يزيد عن 1,6 مليار م3  اهدارًا 
الدكتور  قدم  ثم  البحر«.  اىل 
موضوع  يف  مداخلة  جنم  وجدي 
وإدارة  املائية  املوارد  استثمار 

الطلب على املياه.
الري  مشاريع  دائرة  رئيس  اما 
التحتية  والبنى  واجملاري  واملياه 
يف جملس اإلمناء واإلعمار يوسف 
كرم، فتحدث عن مصادر التلوث 
واخلطط اليت وضعها جملس اإلمناء 
املياه،  مصادر  حلماية  واإلعمار 
واألعباء  البيئي  التدهور  وتناول 

االقتصادية الناجتة عن التلوث.
 وعلى هامش املؤمتر، عقد كانو 
ان  فيه  اعترب  صحافيًا  مؤمترًا 
بالدرجة  سياسية  املياه  »قضية 
»بعد  بأنه  مذّكرًا  االوىل«، 
مبادرة املياه يف تركيا عام 2009 

والذي حضر فيه قرابة 250 برملانيًا 
وضعت   العامل،  احتاد  كل  من 
اآللية املناسبة لقضية املياه لدى 
الربملانيني، واعتربت هذه القضية 
سياسية«.ويف اخلتام، اقام بري 
املشاركة يف  للوفود  غداء  مأدبة 

احد املطاعم اجملاورة للمجلس.
اعمال  استؤنفت  الظهر،  وبعد 
حول  املناقشات  ومتحورت  املؤمتر 
على  للطلب  االقليمية  املبادرة 
يف  االساسية  واخليارات  املياه 
اخلطط  عن  فضاًل  املياه،  قطاع 
القطاع  واالسرتاتيجيات ومشاركة 
املياه.  قطاع  إدارة  يف  اخلاص 
اىل  أيضًا  اجملتمعون  وتطرق 
اتفاقات التعاون يف جمال املياه 
الدولي  القانون  أساس  على 
األنهر  مسألة  واىل  ومبادئه، 

الدولية يف الشرق االوسط.

عـون يلتـقي اخلـازن
عن  اخلازن،  وديع  املاروني«  العام  رئيس »اجمللس  نقل 
رئيس »تكتل التغيري واالصالح« العماد ميشال عون، بعد 
زيارته لعون يف الرابية، استغراب االخري »للمنحى التضخيمي 
لنتائج االنتخابات البلدية واالختيارية اليت شاءها فرصة جديدة 
باعتبارها األم  العاصمة بريوت  التوافق، خصوصا يف  لتعزيز 
احلاضنة للجميع«. غري أن جتاهل »التيار الوطين احلر« يف 
توازنات العاصمة كثقل معرب عن كل املناطق والطوائف، أحدث 
مشكلة داخل العملية التوافقية اليت كانت احلكومة يف أساس 

تشكيلها.
واستقبل عون النائب السابق أمحد حبوس، ثم رئيس »حزب 

الوفاق الوطين« بالل تقي الدين.
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اعترب وزير الدولة يوسف سعاده 
أعتمدها  اليت  التحدي  لغة  أن 
يف  معوض  ميشال  االستاذ 
به  تليق  ال  الصحفي  مؤمتره 
حيافظ  أن  نتمنى  :كّنا  وقال 
معوض على هدؤه وعلى هويته 

السياسية .
واذ فّند الوزير سعاده يف مؤمتر 
يف  مكتبه  يف  عقده  صحفي 
ساقها  اليت  املغالطات  بريوت 
ان  ،قال:  االول  أمس  معوض 
االجتماعات بني معوض وفرجنية 
مسودة  ولكن  بالصراحة  متيزت 
كانت  ارسلوها  اليت  البيان 
غامضة وال سيما جلهة بند االحتاد 
وأكّد سعاده أن فرجنية مل يطلب 
من معوض تغرّي خطه السياسي 
و مل يتم التطرق اىل العالقة مع 
القوات .وان االنتخابات ستربهن 
حجم اجلميع يف زغرتا والقضاء.

وجاء يف املؤمتر :
سعادة  يوسف  الدولة  وزير  رَد 
أوردها  اليت  املغالطات  على 
ميشال  االستقالل  حركة  رئيس 
معوض يف سياق مؤمتٍره الصحايف 
األخري، حيث اتهم األخري رئيس 
التوافق يف  بتطيري  املردة  تيار 
زغرتا. قال سعادة: كنا نفضل 
أحد  مع  الدخول يف سجاٍل  عدم 
البلدية  االنتخابات  موضوع  يف 
يف زغرتا ، وعلى هذا األساس 
وصدر  سبق  الذي  البيان  كان 
وخاليًا  مقتضبًا  زغرتا  نواب  عن 
دخول  بعد  ولكن  التحدي،  من 
البيان  اللبنانية وصدور  القوات 
ميشال  السيد  وجلوء  القواتي 
معوض اىل اإلعالم وعقده مؤمترًا 
توضيح  من  بد  ال  كان  صحافيًا 

احلائق التالية »:
القوات  بدخول  فوجئنا  حنن 
 ، االتفاق  خط  على  اللبنانية 
وال نعرف ملاذا أصدرت القوات 
بيانًا طاملا التفاوض ال يتم مع 
القوات ، اواالتفاق ، وطاملا مل 
معهم  االتفاق  اوحناول  نفاوض 
.وبالتالي من املستغرب ان تلجأ 
إذا  لكن   . البيان  اىل  القوات 
عادتها  على  كما  القوات  كانت 
مواقف  استباق  اىل  تسعى 
حلفائها او لعب دور الراعي او 
فاذا   ، آذار   14 لفريق  املرشد 
كان هذا هو الوضع لدى القوات 
فاملوضوع ال يعنينا ، وإال كيف 
القوات  تبادر  ان  تفسري  ميكن 
الصحايف  املؤمتر  استباق  اىل 

لألستاذ ميشال معوض .
وأورد سعادة مالحظات من حيث 
الصحايف  املؤمتر  حول  الشكل 

ملعوض :
الذي  لالنفعال  مربر  ال  أواًل: 
منطقة  أبناء  ألننا  معوض  أظهره 
حنو  التوجه  كان  وإذا   ، واحدة 
املعركة فلتكن معركة دميقراطية، 
رمبا  االنفعال  هذا  ان  خصوصًا 
الناس،  القلق لدى  خيلق بعض 
إال اذا كان االنفعال مرده فشل 
ال  ألسباٍب  التوافق  يف  رغبته 
نتمنى  ولكن   . جنهلها  نزال 
خيفف  ان  التالية  مؤمتراته  يف 

انفعاالته .
الشعارات  بعض  هناك  ثانيا: 
اليت  السياسية  واالدبيات 
يكررونها يف  واصبحوا  حفظوها 
اسطوانات مثل التكليف الشرعي 
واصبحوا  امس،  مسعناه  الذي 
الشعارات  هذه  ان  يعتربون 

مؤمتر صحفي للوزير يوسف سعادة رَد فيه على ميشال معّوض  
تصدر يف كل مؤمتر صحايف او 
يف كل خطاب، وال اعرف ما هو 
الشرعي يف  بالتكليف  املقصود 
مدينة زغرتا وقضائها، علما انه 
باملضمون نفسه عندما يتحدثون 
التكليف  بطريقة  سنحكم  اننا 
الوقت  يف  ويتحدثون  الشرعي 
كانت  لنا  جمموعة  عن  نفسه 
واننا  االتفاق.  على  معرتضة 
هذه  من  خنرج  ان  نستطع  مل 
حيكم  كيف  وبالتالي  اجملموعة، 
الشرعي  بالتكليف  الشخص 
اعرتاضية  جمموعة  عنده  ويكون 
يرضخ هلا وينصاع المرها، هناك 
تناقض، كذلك لغة التحدي اليت 
حتدث بها، وانه يتحدى سليمان 
ذلك،  غري  يقول  ان  فرجنية 
ميشال  االستاذ  لنا  فليسمح 
هذه  واجلرأة  الصدق  معوض، 
صفات يعرتف بها االخصام قبل 

احللفاء لسليمان فرجنية«.
_ من حيث الشكل فان لغة التحدي 
اليت اعتمدها معوض ال تليق به » 
معوض«،  ميشال  لنا  فليسمح 
والشجاعة صفات يعرتف  اجلرأة 
بها أخصام فرجنية قبل احللفاء . 
ولألسف فان مشكلة معوض انه 
يتأثر بفرجنية وحياول ان يقلده 
نتمنى  كنا   . املرات  بعض  يف 
ان حيافظ على هويته السياسية 
اخلاصة دون ان يدخل يف موضوع 
 . فرجنية  سليمان  مع  شخصي 
تاريخ  ويف  سابقة  مرحلٍة  يف 
سليمان  الرئيسني  بني  العالقة 
فرجنية ورينيه معوض كان لكل 
واحد شخصيته السياسي ، ومل 
إلغاء  منهما  واحد  اي  يستطع 
فرجنية  سليمان  الرئيس  اآلخر، 
سنة  للجمهورية  رئيسًا  أصبح 
معوض  وصل  ثم  ومن   ،1970
اىل الرئاسة من دون ان حياول 
الرئيس الشهيد رينية معوض ان 
يقَلد الرئيس فرجنية والرئيسان 
 . توافقًا  ينجزا  ان  استطاعا 
اىل  معوض  جلوء  فان  وبالتالي 
اسلوب  تقليد  وحماولة  التحدي 
فرجنية واحدة من املشكالت اليت 
معوض  مع  التفاهم  نستطع  مل 

حوهلا .
مضمون  عن  سعاده  وحتدث 
االتفاق، وأسباب تعذر التوافق، 
بني  األول  االجتماع   « فقال 
رئيس تيار املردة ورئيس حركة 
باإلجيابية،  اتسم  االستقالل 
االجتماع الثاني الذي شاركت به 
شخصيًا متيز بالصراحة والوضوح 
اربعة  حول  خالله  واتفقنا  ايضًا 

نقاط هي بالتسلسل :
1- تنتخب بلدية زغرتا بالتوافق 
معوض  ألبري  الدكتور  برئاسة 

املقرب من سليمان فرجنية .
2- ترك احلرية للناس يف قرى 
قضاء زغرتا مع تشجيع التوافق 
تكون  وان   ، القرى  بعض  يف 
املنافسة دميقراطية وإمنائية يف 
القرى اليت ختتار املنافسة بعيدة 

عن اي تدخل سياسي .
3- االتفاق على ان جيتمع احتاد 
حزيران  اول  يف  زغرتا  بلديات 
النتخاب رئيس له ، وان يدعي 
االحتاد البلديات اليت ال تنضوي 
إليه لالنضمام اليه يف االجتماع 

ذاته .
هذه  كل  استكمال  بعد   -4
البلدات  وانضمام   ، اإلجراءات 
 ، االحتاد  بدخول  ترغب  اليت 

من  املنتخب  الرئيس  يستقيل 
ويتم  البلديات  رؤساء  قبل 
الحتاد  رئيس  على  االتفاق 

بلديات زغرتا الزاوية .
شدد  فرجنية  ان  سعادة  وأكد 
فيها  سيتم  اليت  األولوية  على 
على  معوض  ووافق  االتفاق، 
تأتي  ان  على  االتفاق،  بنود 
الصياغة من قبله وحبيث يرسل 
ومت  قريب.  وقت  يف  مسودة 
يف  حصص  عن  احلديث  ايضًا 
احلوار  وختلل  زغرتا،  بلديات 
نقاش إجيابي حيث طلب » رقم 
» يف بلدية زغرتا أبلغناه عدم 
قدرتنا السري فيه. ومت االتفاق 
على تأجيل التفاصيل يف بلدية 

زغرتا اىل حني يأتي االتفاق .
السبت  يوم  »اتصلنا  واضاف 
لنسأل عن املسودة اليت تتضمن 
النقاط اخلمس، وكان اجلواب ان 
الورقة مل جتهز بعد وطَرح علينا 
حول  اتفاقًا  نعلن  ان  معوض 
إلشاعة  واالحتاد  زغرتا  بلدية 
وهنا   ، وجيدة  اجيابية  أجواء 
املوضوع  هذا  على  نوافق  مل 
هذه  وعند  الورقة.  بت  قبل 
االتفاق،  انتهى  بالذات  النقطة 
يومي  جواب  على  حنصل  ومل 
أّما يوم اإلثنني  السبت واألحد، 
فوصلتنا مسودة بيان بعد اربعة 
أيام، وهنا ال نعلم ملاذا املماطلة 
معوض  كان  ما  واذا  بالوقت، 
أحد،  استشارة  او  مراجعة  يريد 
لكن املستغرب ان تأخذ مسودة 

البيان أربعة ايام لكتابتها.
جوهر  فقلب  البيان،  »أما 
ركزنا  اليت  واألولويات  االتفاق 
مسودة  وحافظت  كثريًا،  عليها 
البيان املشرتك على نقطة واحدة 
ان  يؤكد  كان  فرجنية  ان  وهي 
هذا اللقاء زغرتاوي داخل البيت 
الزغرتاوي، وليس اتفاقًا بني 8 

و14 آذار.
الذي  »البيان  سعاده  وتابع 
يف  يتضمن  معوض  أرسله 
على  االتفاق  البنود  من  بند 
توافقي  بلديات  احتاد  رئيس 
البند  ويف  الحقًا،  امسه  يعلن 
يسري  االحتاد  رئيس  ان  الثاني 
حني  اىل  باألحتاد  األعمال 
املقبل.  االحتاد  رئيس  انتخاب 
وهذا مل حيصل أبدًا يف االتفاق 
بيننا. وهنا نسأل بعد الدروس 
اهليمنة  برفع  يطلقونها  اليت 
التعاطي،  وطريقة  والدميقراطية 
البلديات  لرؤساء  نقول  كيف 
اخرتنا  حنن  سينتخبون  الذين 
عنكم ولكم رئيسًا الحتاد بلديات 
زغرتا نطلعكم على امسه يف وقٍت 
فان  وأضاف »لألسف   . الحق 
معوض قلب األولويات مجيعها، 

معاكسًا،  اصبح  االتفاق  وجوهر 
االنقالب  هذا  ازاء  حنن  وهنا 
بيانني،  أرسلنا  األولويات  على 
باالتفاق حول مخسة نقاط يوضح 
وبيان  األمور،  ستحصل  كيف 
لنتجه  االتفاق  تعذر  يؤكد  آخر 
وان  دميقراطية،  معركة  اىل 
حصلت  اليت  االتصاالت  تكون 
بعد  نتابعها  التصاالت  مقدمة 
فالسبب  وبالتالي  االنتخابات. 
هي  بيانني  إلرسال  الرئيسي 
نظرًا   « وقت   « قضية 
قبل  من  حصل  الذي  للتمييع 
قبل  الوقت  والستباق  معوض، 
وحنن  الرتشيحات.  باب  اقفال 
على  علق  الذي  الوسيط  أبلغنا 
وكنا   . بذلك  البيانني  مسألة 
فعاًل  أنه  لو  معوض  من  نتمنى 
وافق على البيان األول )مسودة 
االتفاق يف اجتماع يوم اجلمعة( 

من اجل جتنب املعركة.
البيان  ان  نتمنى  وتابع: »كنا 
االول الذي ارسلناه الذي ينص 
عليه  يوافق  ان  االتفاق  على 
االستاذ ميشال معوض وبالتالي 
معركة.  املنطقة  جنبنا  كنا 
مؤمتره  افهمه يف  مل  امر  هناك 
املعركة  كانت  اذا  الصحايف 
ليست على بلدية مدينة زغرتا، 
تشكل  زغرتا  مدينة  وللتوضيح 
40 باملئة من ناخيب قضاء زغرتا 
زغرتا  اهالي  ان  وليس صحيحا 
قال  ما  حبسب  يتطوروا،  )مل 
معوض أمس(، اهل زغرتا اهلنا 
ومفرتض ان يكونوا اهال لالستاذ 
يف  رواد  وهم  معوض  ميشال 
جماالت كثرية على مستوى لبنان 
واملهجر ان كان على املستوى 
والفين  والفكري  االقتصادي 
الكالم  ان  وبالتالي  والثقايف، 
عن ان اهالي زغرتا مل يتطوروا 
فاذا  نسمعه.  اال  نتمنى  كنا 
زغرتا  مدينة  يف  املعركة  كانت 
مثلما قال ميشال معوض ليس 
على احتاد بلديات زغرتا وال على 
رئاسة االحتاد الن رئاسة االحتاد 
مضمونة وستكون مقربة من تيار 
املردة، وبالتالي على ماذا تكون 
على  زعرتا  قضاء  يف  املعركة 
اعادة هيكلة احتاد بلديات زغرتا 
الزاوية، انا مل افهم ذلك وهل 
ميكن اذا ربح بلديتني او ثالث 
بلديات يسحبها من االحتاد؟ هل 
املوضوع  هذا  على  معركة  يبين 
فليوضح لنا املعركة، يف مدينة 
وهناك  زعرتا  وقضاء  زغرتا 
باملئة   80 من  اكثر  احتاد يضم 
واملعركة  زغرتا  بلديات  من 
تكون على املدينة والقرى وعلى 
على  املعركة  اما  االحتاد  رئاسة 
اعادة هيكلة االحتاد فهذا حيتاج 

اىل توضيح«.
على  مطمئنون  »حنن  وقال: 
هذه املعركة ونريدها ان تذهب 
والشعار  دميوقراطية  روح  يف 
»بلدييت  اخريا  رفعه  الذي 
لبقائي«  وبلدييت  لبالدي 
شعار اكرب كثري من حجم معركة 
زغرتا  قضاء  قرى  البلديات يف 
املدينة وال اعرف اذا بلدية يف 
انها  عن  حتدث  زغرتا  قضاء 
السوري  احملور  اىل  ستنتقل 
عالقة  هلا  وسيصبح  االيراني   -
ما  اعرف  ال  النووي  بامللف 
سقف  ننزل  ان  علينا  طرحه. 
الكبرية  السياسية  الشعارات 

ونرتك املعركة حبجمها احلقيقي 
يشجع  ان  فريق  كل  وحق 
املعركة  على  وحيمسها  قواعده 
دميوقراطية  معركة  يعمل  وان 
امور  الناس يف  ندخل  ولكن ال 
على  متنياتنا  بكثري،  منهم  اكرب 
اذا  انه  االستاذ ميشال معوض 
ان  علينا  اليوم  االتفاق  تعذر 
ندخل يف انتخابات بلدية هدفها 
االمناء، واحتاد بلديات زغرتا عمل 
سليمان  عن  احتدث  وال  كثريا 
فرجنية كشخص ماذا عمل على 
صعيد االمناء يف زغرتا بامكانكم 
وعندما  زغرتا  اىل  تذهبوا  ان 
اسألوا  مفتوحة،  طريقا  ترون 
من عملها وموازنة احتاد بلديات 
زغرتا عندما كانوا نوابا عن زغرتا 
منها  باملئة   60 من  اكثر  ذهب 
مل يدافعوا مرة عن هذه املوازنة 
ملاذا خفضتم موازنات البلديات 
اذا  البلديات  واحتاد  زغرتا  يف 
كانوا ضدهم بالسياسة كان من 
النهم  االمناء  عليهم  املفرتض 
كانوا نواب زغرتا ومن املفرتض 
زغرتا،  حبقوق  يطالبون  انهم 

هذه املسألة نسوها«.
»املهم  ان  اىل  واشار 
معركة  اجتاه  يف  نذهب  ان 
يهنىء  واخلاسر  دميوقراطية 
شعارات  نعمل  لن  الفائز، حنن 
االنتخابية  املعركة  خنوض  حتد، 
وفاقية  وروح  دميوقراطية  بكل 
اذا  وامتنى  رياضية  روح  وبكل 
اذا  الننا  يهنئونا  ان  خسروا 
االستاذ  سنهنىء  اكيد  خسرنا 

ميشال معوض«.
حوار

سعادة  الوزير  بني  جرى  ثم 
ردا  فقال  حوارا  والصحافيني 
على سؤال عما اذا كانت ابواب 
للتوافق يف  اقفلت  قد  االتفاق 
هي  »القوات«  وهل  زغرتا 
من ضغطت على معوض لرفض 
نطلب  نكن  االتفاق؟ »حنن مل 
يغري  ان  معوض  ميشال  من 
الداخل  يف  السياسي،  موقعه 
واجملالس  كبري  كالم  جرى 
جرى  ماذا  احتدث  وال  باالمانات 
داخل االجتماع، حنن كنا نفاوض 
ميشال معوض كميشال معوض 
زغرتا  يف  سياسية  حيثية  عنده 
 14 نفاوض  نكن  ومل  الزاوية 
اليت  املسودة  ان  والدليل  اذار 
معي  واملوجودة  معوض  بعثها 
اذار   14 كلمة  فيها  ليس  هنا 
و8 اذار فيها بيان مشرتك بني 
رئيس تيار »املردة« ورئيس 
واذا  »االستقالل«  حركة 
الغت  اليت  هي  القوات  كانت 
اية  عندي  ليس  اوال  االتفاق 
فكرة وامتنى ان يكون ال، واال 
هذا  اىل  عليه  تأثري  هلم  يكون 
احلد وعالقة معوض مع حلفائه 

هو حيددها«.
انا  تقول  »القوات«  سئل: 
هلا  وحيق  زغرتا  يف  موجودة 
البلديات؟  التدخل والتمثيل يف 
اجاب: »انا مل استغرب تدخلهم 
استغربت  بل  االنتخابات  يف 
بيانهم عن التوافق هم موجودون 
يف زغرتا الزاوية وهناك تواجد 
بشري  يف  »املردة«  لتيار 
يف  يشاركوا  ان  استغرب  ومل 
رؤساء  ويرشحوا  االنتخابات 
انهم  بلديات واعضاء استغربت 
اصدروا بيانا عن التوافق اقول 
حنن ال نفاوضهم ويف االنتخابات 
ينزلوا ويرتشحوا وساعتئذ نعرف 

حجمهم يف قضاء زغرتا«.

على  احد  ضغط  هل  سئل: 
معوض حتى يرتاجع عن االتفاق 
معكم؟  حصل  قد  كان  الذي 
اقول  وال  اعرف  »ال  اجاب: 

شيئا ال اعرفه«.
واثق  انه  قال  معوض  سئل: 
من النجاح يف ؤانتخابات قضاء 
زغرتا؟ اجاب: »انا مل افهم ماذا 
املعركة  ظروف  ان  قال  قال. 
اختلفت وان هناك مجهورا اصبح 
مع 14 اذار وقال ان املعركة هي 
االحتاد وهل هذا  العادة هيكلة 
بلديات  احتاد  سريبح  انه  يعين 
زغرتا فاذا كان يعين ذلك فإنه 
احتاد  سيخسر  انه  متاما  متأكد 
كان  اذا  الزاوية  زغرتا  بلديات 
يعين ذلك فليقل لي ماذا يعين 
االجابة عليه ويف  حتى استطيع 
اول حزيران سنرى من سريأس 
وسريأسه  زغرتا  بلديات  احتاد 
تيار  من  مقربا  يكون  شخص 
الثاني  االمر  ولكن  »املردة« 

مل افهمه«.
سئل: اذا مت االتفاق يف بلدية 
زغرتا هل ترتكون اخليار لبلديات 
التوافق  ختتار  هي  القضاء 
»هناك  اجاب:  واملعركة؟ 
التوافق  تريد  كانت  اذا  بلدات 
البلدات  ويف  نشجعها،  حنن 
اليت ستجري فيها معارك وتأخذ 
طابعا سياسيا وينزل فريق 14 
سيكون  الرنانة  بشعاراته  اذار 
ادبيات  وهناك  معركة،  هناك 
الذي  املوقع  اذار ففي   14 يف 
خيسرونه يكون االحتاد قد ربح، 
ويف املوقع الذي يرحبونه تكون 
السيادة واحلرية هي اليت رحبت 

هم ال خيسرون يف اي مكان.
سئل معوض حتدث عن الفساد 
يف احتاد بلديات زغرتا؟ اجاب: 
»اتهام الناس من دون اثبات 
اذا كان  امر غري مقبول  الدليل 
هناك من فساد فليعلن ويكشف 

وحياكم«.
ان  القول  ميكن  هل  سئل: 
يف  حمسومة  اصبحت  املعركة 
هواية  »ليس  اجاب:  زغرتا؟ 
او رغبة ان ندخل يف معركة يف 
قضاء  زواريب  من  زاروب  كل 
اتفاق  حصل  اذا  ولكن  زغرتا 
توازن  وهناك  حنرتمه  ان  علينا 
عليه  ان حنافظ  زغرتا جيب  يف 
شركاء  نكون  ان  ارتضينا  حنن 
هم  يكونوا  ان  نقبل  لن  ولكن 
وحنن  الشروط  وضعوا  الذين 
منشي بشروطهم واملسودة اليت 
ارسلوها وكأنهم منتصرون قبل 
وليس  االنتخابات  حتصل  ان 
ولكن  معارك  نعمل  ان  هوايتنا 
اذا  سنعملها  هلا  اضطررنا  اذا 
كانت هناك مساع اخرى اتصور 

انها اصبحت صعبة.
على  ردا  سعادة  الوزير  وقال 
ميشال  لي  »ليسمح  سؤال 
عم  عن  حتدث  عندما  معوض 
روبري  االستاذ  فرجنية  الوزير 
فرجنية ان نرتك االستاذ روبري 
التفاصيل  بعض  يف  فرجنية 
الصغرية، االستاذ روبري فرجنية 
شخص  هما  فرجنية  وسليمان 
واحد واالستاذ روبري فرجنية هو 
االكثر حرصا وامانة على قرارات 
سليمان فرجنية وعيب ان ندخل 
الصحايف  املؤمتر  يف  امسه 
كيف  واعرف  معوض،  مليشال 
فرجنية  روبري  االستاذ  يفكر 
وامانته  حرصه  مدى  واعرف 
سليمان  يتخذه  قرار  كل  على 

فرجنية«.

*الوزير يوسف سعادة*
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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   15 Saturday 15 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

قرر جملس الوزراء، أمس االول، 
الذي  العميد جورج قرعة  تعيني 
اإلقليمي  املدير  مركز  يتوىل 
لبنان،  جبل  يف  الدولة  ألمن 
مديرًا عامًا ألمن الدولة بداًل من 
الذي  دكروب  مصطفى  العميد 
بالوكالة  اإلدارة  مهام  توىل 
الياس  العميد  أحيل  بعدما 
لبلوغه  التقاعد  على  كعيكاتي 

السن القانونية.
كما عني جملس الوزراء، العميد 
الركن عبد الرمحن شحيتلي، مديرًا 
لإلدارة،  العامة  للمديرية  عامًا 
العسكري،  اجمللس  يف  وعضوًا 
ورّقاه إىل رتبة لواء ركن، بداًل 
حمسن،  حسن  الركن  اللواء  من 

الذي أحيل على التقاعد.
السرية  عن  نبذة  اآلتي  ويف 
مواليد  قرعة:  للواء  الذاتية 
بعلبك 1958، متأهل من السيدة 
جولييت مطر، وهلما ثالثة أوالد، 
بتاريخ  احلربية  باملدرسة  التحق 
مالزم  برتبة  خترج   ،1978/6/12
بتاريخ  الداخلي  األمن  قوى  يف 
دورته،  طليع  وكان   1980/8/1
تّدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد 
اعتبارًا من 2007/7/1، ورقي إىل 
 ،2010/5/13 بتاريخ  لواء  رتبة 
املديرية  يف  مهام  عدة  تسلم 
ثم  الداخلي  األمن  لقوى  العامة 
ألمن  العامة  املديرية  اىل  نقل 
حيث   1987/1/1 بتاريخ  الدولة 
شعبة  منها  مراكز  عدة  تبوأ 
الدولة  أمن  فرع  العديد، رئيس 

اخلارجي، رئيس فرع أمن اإلدارة 
اإلقليمي  املدير  واملؤسسات، 
يف جبل لبنان، حائز على وسام 
بدرجاته  اللبناني  االستحقاق 
األرز  وسام  والثالثة(،  )الثانية 
فارس، وسام  رتبة  من  الوطين 
فجر  وسام  الوطنية،  الوحدة 
الدولة،  أمن  ميدالية  اجلنوب، 
اىل  باإلضافة  اجلدارة،  ميدالية 
والتهاني،  التنويهات  من  عدد 

تابع عدة دورات يف اخلارج.
السرية  عن  نبذة  اآلتي  ويف 
الذاتية اللواء شحيتلي: ولد يف 
بتاريخ  بعلبك  قضاء  مشسطار 
عام  أيار  من  والعشرين  الرابع 
البكالوريا  شهادة  حيمل   .1954
فرع  القسم الثاني –  اللبنانية – 
الرياضيات، وهو يتقن الفرنسية 

واإلنكليزية.
تطوع شحيتلي يف اجليش بصفة 
من  األول  بتاريخ  ضابط  تلميذ 

 تعيني قرعة مديراً عاماً ألمن الدولة 
وشحيتلي مديراً عاماً لإلدارة يف اجليش

تشرين األول عام 1973. وخترج 
وتدرج   ،1976 عام  مالزم  برتبة 
يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن. 
يف  عدة  دراسية  دورات  تابع 
توىل  ثم  اخلارج،  ويف  الداخل 
خالل  خمتلفة  قيادية  وظائف 
إىل  إضافة  العسكرية،  خدمته 
مساعد مدير املخابرات، وضابط 
اللبنانية  احلكومة  بني  االرتباط 
يف  »اليونيفيل«  وقوات 

منطقة اجلنوب حتى اليوم.
كتيبة  قائد  من  شحيتلي  تدرج 
نائب  إىل  ثم  لواء،  قائد  إىل 
حتى  للعمليات،  األركان  رئيس 
للمديرية  عامًا  مديرًا  تعيينه  مت 
يف  وعضوًا  لإلدارة  العامة 
اجمللس العسكري. نال شحيتلي 
أومسة وتنويهات عسكرية عدة، 
اجليش  قائد  تهاني  إىل  إضافة 
السيدة  من  متأهل  عدة.  مرات 
ندى ناصر، وهلما أربعة أوالد. 

وزير  صقر  عقاب  النائب  دعا 
إىل  حناس  شربل  االتصاالت 
الصادر   431 القانون  التزام 
وإعادة  النواب  جملس  عن 
الصالحيات املطلوبة إىل اهليئة 
أنه  معتربًا  لالتصاالت،  الناظمة 
أحد  يلتزم  أال  املعيب  »من 
هذه القوانني وان يكون هناك 

استهتار«.
اللجنة  بقضية  يتعلق  ما  ويف 
االتصاالت،  لوزارة  الفنية 
قال صقر إنه تأكد من جملس 
النواب أن حناس »مل يرد على 

سؤالي خالفا ملا قاله«.
الوقوف  إىل  »اجلميع  ودعا 
هذه  يف  مسؤولياتهم  أمام 
إننا  آنذاك  قيل  إذ  القضية، 
قدمنا حمضرا مزورا عما حصل، 
وثبت أن هذا الكالم هو املزور، 

والقوى  األحزاب  »لقاء  حذر 
الوطنية  والشخصيات 
اجتماعه  يف  اللبنانية«، 
مقر  يف  عقد  الذي  الدوري، 
الوطين«،  العمل  »ندوة 
دستورية  وعدم  »خطورة  من 
العديد  يف  الناظمة  اهليئات 
املعروضة  القطاعات  من 
إىل  حتولت  واليت  للخصخصة، 
لسلطة  موازية  سلطة  يشبه  ما 

الوزير«.
هذه  »تشكيل  أن  ورأى 

*العميد الركن عبد الرمحن شحيتلي**العميد جورج قرعة*

صقر إلعادة الصالحيات إىل اهليئة الناظمة: 
ال »تسلل أمريكياً« بل »إثارة إعالمية سياسية«

وقيل ان ال وجود للجنة، لكن 
هناك  أن  أكد  االتصاالت  وزير 
عن  صدر  تقرير  وحمضر  جلنة 
اللجنة األوىل«. وأشار إىل أنه 
بتصرف  املعلومات  هذه  وضع 
ليكون  النواب،  جملس  رئيس 
ومتابعة  ومعاجلة  حماسبة  هناك 
هلذه القضية الشائكة واملهمة. 
ألعلن  هنا  »لست  أضاف: 
النقاط على  بل ألضع  انتصارا 
الذي  احلروف، وليظهر من هو 
ويزور  مزورة  أوراقا  يستخدم 

الوقائع«.
الوفد  زيارة  إىل  صقر  وتطرق 
وقال:  للحدود،  األمريكي 
»السفري«  جريدة  »نشرت 
مانشيت   2010 نيسان   29 يف 
املتتالي  »االقتحام  فيها: 
اللبنانية  االمنية  للمؤسسات 

واعترب  كبرية.  خماوف  يثري 
جلنة  بتشكيل  طالب  بعدما  أنه 
أن  »تبني  للتحقيق،  برملانية 
منسق  املزعوم  التسلل  هذا 
اللبناني واملخابرات  مع اجليش 
وتقول  العام،  االمن  ومديرية 
أعلمت  إنها  االمريكية  السفارة 
أن  إىل  مشريًا  الداخلية«، 
وال  تسلل  ال  ان  يعين  »هذا 
إثارة  امام  واننا  متسللني، 

إعالمية وسياسية«.
»حزب  نواب  صقر  وسأل 
هذه  يتابعوا  مل  مَل  اهلل« 
وملاذا  النهاية،  حتى  القضية 
بيان  صدر  عندما  الصمت  هذا 
األمريكية؟«.  السفارة  عن 
إثارة  أمام  وسأل: »هل حنن 
إعالمية سياسية فضائحية فقط 

ال غري؟«.

»لقاء األحزاب«: اهليئات الناظمة غري دستورية وهدفها تربير اخلصخصة
واضحة  حماولة  يشكل  اهليئات 
لتخصيص  املربرات  إلجياد 
مثل  الراحبة  القطاعات  بعض 
ملصلحة  االتصاالت  قطاع 
السلطة،  يف  املتنفذين  بعض 
املرتبطة  اخلاصة  والشركات 

بهم«.
ودعا لقاء األحزاب »إىل وضع 
حد هلذا اخلرق الفاضح للدستور، 
من  الراحبة  القطاعات  ومحاية 
حماوالت خصخصتها، واحملافظة 
عائدات  من  تشكله  ملا  عليها 

العامة،  للخزينة  هامة  مالية 
الذي  األموال  هلدر  حد  ووضح 
متارسه هذه اجملالس واهليئات 
فيه  تعاني  وقت  يف  املوازية 

الدولة عجزا ماليا كبريا«.
كما دعا »اللقاء احلكومة »إىل 
األولوية  تعطي  موازنة  اعتماد 
القطاعات  إىل  اإلنفاق  يف 
اإلنتاجية وتعيد النظر بالقانون 
الضرييب حبيث ختفف الضرائب 
على الطبقات الشعبية احملدودة 

الدخل«.
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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   15 Saturday 15 May 2010السبت 

بشار  السوري  الرئيس  أكد 
وزير  لقائه  خالل  أمس،  األسد 
اخنيل  ميغيل  االسباني  اخلارجية 
أمس  أنهى  الذي  موراتينوس، 
من  املنطقة  يف  جولته  االول 
أن  دمشق،  زيارته  بعد  بريوت 
سياساتها  عرب  تقوض  اسرائيل 
املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن 
دعم  إىل  األوروبي  االحتاد  داعيا 
على  والضغط  الرتكي،  الوسيط 
اسرائيل، فيما ذكر تقرير إعالمي 
نقل  موراتينوس  أن  اسرائيلي 
املسؤولني  من  شفهية  رسالة 
تتضمن  األسد،  إىل  االسرائيليني 
تأكيدات أن اسرائيل ليس لديها 

نية ملهامجة سوريا.
وذكرت وكالة »سانا« السورية 
مع  حبث  األسد  أن  لالنباء، 
موراتينوس التطورات يف املنطقة، 
لالحتاد  إسبانيا  رئاسة  ونتائج 
احلالية  والتحضريات  األوروبي 
لقمة رؤساء دول احتاد املتوسط 
يف  برشلونة  يف  عقدها  املزمع 
شهر حزيران املقبل. وأكد األسد 
»السياسات  أن  اللقاء  خالل 
رفض  على  القائمة  اإلسرائيلية 
بإطالق  واالستمرار  السالم 
التهديدات بشن احلروب من شأنه 
يف  واالستقرار  األمن  يقوض  أن 
املنطقة ويقودها إىل اجملهول«.

سوريا  متسك  األسد  جدد  كما 
بـ»ضرورة حتقيق السالم القائم 
احلقوق«  استعادة  أساس  على 
داعيًا االحتاد األوروبي إىل القيام 
»عرب  الصدد  هذا  يف  بدوره 
والضغط  الرتكي  الوسيط  دعم 

 األسد يدعو أوروبا إىل دعم الوساطة الرتكية:

إسرائيل تقود املنطقة إىل اجملهول بتهديداتها

ممارساتها  لوقف  إسرائيل  على 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف 
وفك  احملتلة  القدس  وخاصة يف 
فيما  غزة«.  قطاع  على  احلصار 
بالده  »اهتمام  موراتينوس  أكد 
واالحتاد األوروبي بلعب دور لدفع 
عملية السالم وإنهاء جو التوتر يف 

املنطقة«.
كما تناول اللقاء الذي حضره وزير 
املعلم،  وليد  السوري  اخلارجية 
واملستشارة السياسية واإلعالمية 
يف رئاسة اجلمهورية بثينة شعبان 
ومعاون وزير اخلارجية عبد الفتاح 
بني  الثنائية  العالقات  عمورة، 
تطويرها  وسـبل  وإسبانيا  سوريا 
وتفعيلها ضمن إطار عالقات سوريا 
األوروبي  االحتــاد  مع  األوسـع 
رغبة  عن  موراتينوس  أعرب  حيث 
االحتاد يف توقيــع اتفــاق الشراكة 

السورية ـ األوروبية قريبًا.
صحيفة  ذكرت  املقابل،  يف 
أن  اإلسرائيلية  »هآرتس« 

*األسد خالل لقائه مبوراتينوس يف دمشق أمس االول*

شفهية  رسالة  نقل  موراتينوس 
اإلسرائيلى  الوزراء  رئيس  من 
الدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني 
تتضمن  األسد  إىل  باراك  إيهود 
تأكيدات أن إسرائيل ليس لديها 
عن  ونقلت  سوريا.  ملهامجة  نية 
ومسؤولني  إسبان  دبلوماسيني 
إسرائيليني قوهلم إن موراتينوس 
وافق على أن يفعل ذلك وأكد أنه 
بالسالم  مهتم  األسد  بأن  مقتنع 
مع إسرائيل والتقارب مع الغرب، 
أن  أعلن  نتنياهو  أن  إىل  مشرية 
حول  املاضي  الشهر  شائعات 
ضد  إسرائيلي  عسكرى  خمطط 
سوريا »من املرجح أن يكون مت 
و»حزب  إيران  قبل  من  نشرها 
لصرف  حماولة  أنها  على  اهلل« 
فرض  عن  الدولي  اجملتمع  انتباه 
ولفتت  إيران«.  على  عقوبات 
الصحيفة إىل أن موراتينوس حّث 
دول  قمة  حضور  على  نتنياهو 

حوض البحر املتوسط. 

حالت اخلالفات بني ممثلي التحالف 
القانون«  »دولة  الشيعي 
العراقي  الوزراء  رئيس  بزعامة 
و«الوطين«  املالكي  نوري 
دون  اجلعفري  ابراهيم  بزعامة 
التمهيد  أجل  من  اجتماع  عقد 
احلكومة  لرئاسة  مرشح  الختيار 
العراقية اجلديدة، يف حني ترفض 
»القائمة العراقية« بزعامة اياد 
عالوي الركون إىل خيار املعارضة 
يف الربملان اجلديد، مشددة على 
متاسك األطراف السياسية املؤتلفة 
فيها ومتسكها حبقها يف تشكيل 

حكومة جديدة.
»تيار  يف  القيادي  كشف  فقد 
األحرار« أحد مكونات »االئتالف 
أن  األعرجي،  بهاء  الوطين«، 
و«دولة  »الوطين«  اجتماع 
املقرر  من  كان  الذي  القانون« 
للتفاوض  اجلمعة  اليوم  عقده 
اليت  اللجنة  أعضاء  اختيار  بشأن 
ستختار املرشحني لرئاسة الوزراء 
قد مت إلغاؤه بسبب عدم التوصل 

إىل اتفاق حول األمساء.
»دولة  »أن  األعرجي  وأوضح 
من  مخسة  قدم  القانون« 
بزعامة  الدعوة«  »حزب  أعضاء 
املالكي، ليكونوا يف اللجنة، األمر 
الذي  »الوطين«  يرفضه  الذي 
مشكلة  نفسه  الوقت  يف  يواجه 
اتفاق  إىل  مكوناته  توصل  عدم 
للجنة،  املرشحني  أمساء  حول 
املسائل  أن »بعض  إىل  مشريًا 
االجتماع  عقد  دون  حالت  األخرى 
بني االئتالفني« رافضًا اإلفصاح 

عنها.
الئحة  ترفض  متصل،  سياق  يف 
عالوي الركون اىل خيار املعارضة 

العراق: خالفات »دولة القانون« و«الوطين« تعوق 
االتفاق على مرشح لرئاسة احلكومة

مؤكدة  اجلديد،  الربملان  يف 
حبقها  ومتسكها  مكوناتها  متاسك 
الدستوري واالنتخابي يف تشكيل 

احلكومة اجلديدة.
القيادي يف »العراقية«  وقال 
»القائمة  إن  النجيفي  اسامة 
ترفض أن تكون كتلة معارضة يف 
مضيفًا  املقبل«،  النواب  جملس 

أنها ستشكل احلكومة اجلديدة.
األخرى  »احملاوالت  أن  وأعلن 
لتشكيل حكومة تتسبب باضطراب 
سياسية  سابقة  وتشكل  سياسي 
بعدم االعرتاف بنتائج االنتخابات، 

وهذا انقالب على الدستور«.
حماولة  ويف  األجواء،  هذه  وسط 
لتذليل العقبات اليت تعوق تشكيل 
احلكومة اجلديدة أكد الناطق باسم 
 6 )السنية،  التوافق«  »قائمة 
أن  اجلبوري  سليم  نيابية(  مقاعد 
كتلته تعتزم القيام مببادرة إلنهاء 
حالة اجلمود السياسي اليت مير بها 

العراق.
تصريح  يف  اجلبوري  وقال 
ستكون  »التوافق  إن  صحايف 
لقاءات  املقبلة  األيام  يف  لديها 
مكثفة وحوارات صرحية وواضحة 
و«دولة  »العراقية«  مع 
القانون« من أجل تقريب وجهات 
النظر واخلروج بتصور مشرتك عن 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
قائمة  نفت  ذلك،  غضون  يف 
الئحة  يف  املنضوية  »جتديد« 
الرئيس  نائب  بزعامة  عالوي، 
األنباء  اهلامشي،  طارق  العراقي 
انشقاقات  عن  حتدثت  اليت 
وقال  »العراقية«.  داخل 
شاكر  »جتديد«  باسم  الناطق 
متمسكة  »القائمة  إن  كتاب 

وقياداتها  »العراقية«  بوحدة 
وأضاف  السياسي«.  وبرناجمها 
اليت  »التصرحيات  أن  كتاب 
عمر  القائمة  عضو  عن  نقلت 
خالفات  وجود  بشأن  الكربولي 
وقيام  »العراقية«  داخل 
بعض قياداتها بتهميش مكونات 
عارية  الكتلة  يف  أخرى  سياسية 

من الصحة«.
نقلت  اإلعالم  وسائل  وكانت 
بشأن  تصرحيات  الكربولي  عن 
تعرض قيادات فاعلة يف القائمة 
إىل  فيها  وقوائم  العراقية 
التهميش واإلقصاء، وأنه يرفض 
هذه السياسة وسيتصدى هلا بكل 

قوة.
»االحتاد  عضو  أعلن  ذلك،  اىل 
سامي  الكردستاني«  اإلسالمي 
»االئتالف  وفد  أن  االتروشي 
سيزور  الذي  الكردستاني« 
تشكيل  بشأن  للتباحث  بغداد 
عدة  جعبته  يف  سيحمل  احلكومة 
على  احلصول  بينها  مطالب 
وإحدى  اجلمهورية  رئيس  منصب 
الوزارات السيادية إما املالية أو 
النفط بداًل من اخلارجية، واملطالبة 
بتطبيق الدستور واملادة 140 منه، 
وتطبيق مراحلها كونها من أولويات 

»االئتالف الكردستاني«.
يف ملف آخر، أعلنت نائب رئيس 
مفوضية االنتخابات أمل البريقدار 
مجيع  يف  والفرز  العد  عملية  أن 
بغداد  يف  االنتخابية  احملطات 
إجناز  بعد  اليوم  مساء  ستنتهي 
حمطة  و357  آالف   10 وفرز  عد 
إىل  مشرية  أمس،  حتى  انتخابية 
أنها تلقت 282 شكوى خبصوص 

عمليات العد والفرز.
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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

اليوناني  »الربكان«  حاليًا؟  اوروبا  يف  جيري  ماذا 
اقوى  تداعياته  زالت  وما  كانت  واالقتصادي  املالي 
اليوناني  الربكان«  »سحب  االيسلندي.  الربكان  من 
طالت مساء اسبانيا والربتغال والبعض يتخوف ايضًا من 
وصوهلا اىل ايطاليا ورمبا الحقًا غريها من دول »أوروبا 
أسئلة عديدة تطرح فهل يكفي قرض 120  القدمية«: 
مليار يورو على سنوات ثالث إلنقاذ اليونان اليت تعرتف 
يف  هيكلية  اصالحات  اىل  باحلاجة  ومعارضتها  حكومتها 
العمق وتعرتف ايضًا بأن هذه االصالحات ستكون موجعة 
اجتماعيًا ومكلفة بالطبع سياسيًا. هل تكفي الـ 750 مليار 
القمة  أقرتها  اليت  وضمانات،  قروض  مساعدات  يورو، 
األوروبية االستثنائية يف بروكسل مبظروف مالي مشرتك 
بني اإلحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي على قاعدة 
تعاون ناشط بني املصارف املركزية الرئيسية األوروبية، 
كعملية استباقية ووقائية يف الوقت ذاته الحتواء األزمات 
اليت تطل برأسها يف اسبانيا والربتغال كما اشرنا سابقًا 

وتهدد دواًل اخرى يف هذا اجملال.
تقود األزمة املستمرة اىل مالحظات عدة:

أواًل: وجود مقاربتني متناقضتني يف البيت األوروبي يف 
ما يتعلق بكيفية التعامل مع أزمات من هذا النوع تعكسان 
املرجعية الفكرية السياسية واالقتصادية للحكومة القائمة 
تعزز كل منهما ثقافة سياسية مستقرة يف اجملتمع: مقاربة 
دول الشمال وباألخص املانيا وهولندا ومعهما بريطانيا 
اليت نأت بنفسها عن املساعدة كونها خارج منطقة اليورو. 
ختتصر هذه املقاربة بضرورة حتمل كل طرف مسؤولياته 
ميكن  ال  انه  والتأكيد  الوطين  املستوى  على  وباملعاجلة 
قوية  ميلك ضمانات  ال  من  مبساعدة  املخاطرة  جيوز  وال 
اقتصادية تسمح باملساعدة املقاربة الثانية »أوروبية« 
فرنسا  وهي  اجلنوب  دول  متثلها  »وطنية«  وليست 
التضامن ألن  اولوية  على  تركز  اليت  واسبانيا  وايطاليا 
األزمة القائمة تتخطى املسألة املالية وتندرج يف حتدي 
احلفاظ على مشروعية التوحد األوروبي وأولويته خارج اي 
حسابات اخرى اقتصادية او غريها. املعارضة ثم الرتدد 
األملاني كان حباجة لكثري من الديبلوماسية اليت ختللتها 

                       إنقاذ أوروبا قبل إنقاذ اليورو              ناصيف حيت
ميثلها  اليت  األوروبية  القاطرة  اطار  يف  احلماوة  بعض 
الثنائي الفرنسي األملاني، اىل جانب اتصاالت امريكية 
أجريت مع الطرف األملاني حتى يقتنع األخري باملشاركة 

يف عملية التضامن واملساعدة.
ثانيًا، اضطرت املستشارة االملانية اىل ان تدفع مثن هذا 
انتخابيًا بسبب  الداخلي  السياسي  الصعيد  املوقف على 
ليس  »اجلديد«  األملاني  للموقف  الشديدة  املعارضة 
فقط يف اوساط حزبها ولكن يف اجملتمع االملاني بشكل 
التضحيات  تاريخ  األملاني  املزاج  هذا  يفسر  وما  عام 
بغية  األملاني  املواطن  قدمها  اليت  الكبرية  االقتصادية 
تعزيز التنافسية على الصعيد الدولي، سواء على صعيد 
اطالق  اعادة  اجل  من  التقاعد،  سن  أو  العمل  ساعات 

االقتصاد املالي.
الوقائية  املساعدات  سياسة  رغم  اخلوف  يزداد  ثالثًا، 
من وجود عوارض املرض اليوناني يف كل من الربتغال 
واسبانيا ويتساءل العديدون هل تكفي هذه املساعدات 
ملعاجلة يف العمق ملسببات هذه االزمة وهي يف انتشارها 

ام ان هنالك حاجة اىل قطيعة مع ما هو قائم.
رابعًا، يرى بعض اوساط اليمني االقتصادي الذين ينتمون 
اىل املدرسة النيو ليربالية ان األزمة اليونانية هي نتيجة 
السياسات التدخلية والثقافة »الدولتية« القائمة يف 
العمل  بساعات  يتعلق  ما  سواء  األوروبية  الدول  بعض 
اخلدمة  سنوات  او  للعمال  املقدمة  الضمانات  كثرة  او 
النموذج  لفلسفة  مراجعة  املطلوب  وان  التقاعد  وسن 
تشجع  اقتصادات  اىل  والتحول  القائم  االقتصادي 
املكاسب  من  الكثري  عن  التخلي  وتستدعي  التنافس 
املعطاة للطبقات العمالية، باعتبار ان النجاح االقتصادي 
على الصعيد الدولي ينعكس اقتصاديًا واجتماعيًا ملصلحة 
تعزيز  يف  اجلواب  يرى  اآلخر  البعض  البلد.  يف  اجلميع 
انه  اىل  هؤالء  ويشري  األوروبي  التوحد  عملية  وتعميق 
من غري املمكن فعليًا احلفاظ على عملة موحدة طاملا ان 
ان  انه جيب  وبالتالي  هنالك سياسات ضرائبية خمتلفة 
منطقة  دول  يف  واحدة  ضرائبية  سياسة  هنالك  تكون 
اليورو كما يطرح آخرون ضرورة االسراع يف اقامة حكومة 

ال  اذ  اقتصادية  حاكمية  حتديدا  أو  أوروبية  اقتصادية 
القرار االقتصادي وطنيًا  ابقاء  النقدي مع  التوحد  ميكن 
ايًا كانت مستويات التنسيق بني اطرافه ويرى آخرون ان 
املطلوب الذهاب ابعد من ذلك من خالل التعزيز الفعلي 
اعلى  مستوى  على  تشده  اليت  الواحدة  السوق  النشاء 
األخرى.  االنتاج  وعناصر  العمل  على صعيد  احلراك  من 
فاليورو كما يقول ماريو مونيت مفوض السوق الداخلية 
النتيجة  يعكس  ان  جيب  األوروبي  االحتاد  يف  السابق 
فاملطلوب يف  العكس،  وليس  املوحدة  للسوق  الناجحة 

رأيه توحد اقتصادي أقوى وسياسة وموازنة موحدة.
مفارقات عدة تعيشها اوروبا هذه األيام فاألزمة حتصل 
يف خضم الذكرى الستني النطالق عملية البناء األوروبي 
مع اعالن وزير خارجية فرنسا حينذاك روبري شومان هذا 
هذه  تأتي   1950 )مايو(  ايار  من  التاسع  يف  االنطالق 
بعد  األوروبية  االقتصادية  االجنازات  تهدد  اليت  األزمة 
ان دخلت اتفاقية لشبونة اليت تطور التعاون السياسي 
واالسرتاتيجي األوروبي حيز التنفيذ باعتبار ان الشخصية 
الدولي  الصعيد  على  قائمة  االوروبية  االقتصادية 
السياسية  الشخصية  ببلورة  مالقاتها  اوروبا  على  وبقي 
االنهيار  لكن  ايضا.  الدولي  الصعيد  على  األوروبية 
االقتصادي احلاصل يضعف البعد السياسي املقبل، مع 
التذكري بأن »انشاء« رئيس ألوروبا ووزير خارجية هلا 
ايضا عملية ال تكفي لبلورة »دور الفاعل األوروبي« 
على الصعيد الدولي فاالرباكات املؤسسية واالرتباكات 
الشخصية يف ما يتعلق باملسؤوليات والصالحيات ما زال 
من  ملزيد  تتعرض  ايضا  األوروبي  البناء  ورشة  قائمًا. 
اوروبا  عاصمة  بلجيكا  يف  حاليًا  جيري  ما  مع  التحديات 
ودولة الرئاسة األوروبية املقبلة يف اول متوز )يوليو( ما 
حيصل يف بلجيكا من خماطر انفجار البلد وانقسامه بني 
املكونني الفالمندي والوللوني. ازمة نقد وازمة اقتصاد 
وأزمة هويات من جهة واجنازات كبرية وطموحة والتطلع 
اخرى، هذه  اوروبا كقطب دولي فاعل من جهة  لبلورة 
ان  األمر  وخالصة  الراهن  األوروبي  املشهد  هي مسات 

املوضوع يتخطى انقاذ اليورو ليتعلق بانقاذ اوروبا.
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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

سوان  واين  اخلزانة  وزير  رّد 
موازنته  بان  القائلة  االقرتاحات 
متحركة«  »رمال  على  ترتكز 

وفرضيات بطولية.
احلكومة  املعارضة  اتهمت  فقد 
اي  جتلب  مل  موازنة  بوضع 
استقرار مالي كما انها ال تساعد 

على عودة الفائض.
جو  للظل  اخلزانة  وزير  وقال 
هوكي:"انها موازنة تستند على 

"رمال متحركة"".
االضطرابات  من  بالرغم  ولكن 
املوازنة  فان  اوروبا  املالية يف 
سوف  املالي  للعام  الفيدرالية 
تقدم بعض االغاثة لالسرتاليني، 
من  مبزيد  املوازنة  وعدت  حيث 
التوفري  حسابات  يف  النقود 
الضريبية  املرجتعات  وتبسيط 

وزيادة قليلة جدا على االجور.
الثالثاء  املوازنة  كشفت  كما 
انتظارها  طال  تغيريات  عن 
فيها  يقدم  اليت  للطريقة 
االسرتاليني تصرحياتهم  ماليني 
املال  من  واملزيد  الضريبية 
لالبقاء  وحوافز  للمستشفيات 
حسابات  يف  النقود  على 

التوفري.
صناديق  املوازنة  ستعيد  كما 
قبل  وذلك  الفائض  اىل  االمة 
يعتقد  كان  مما  سنوات  ثالث 
مليار   16 مردود  على  باالتكال 
االرباح  ناتج عن ضرائب  دوالر 
املثرية  التعدين  شركات  على 

للجدل.
الرئيسية  التغيريات  هي  هذه 
االسرتاليني  الضرائب  لدافعي 
اليت وصفها وزير اخلزانة واين 
ضد  صلب  "حاجز  بانها  سوان 

املشاكل املالية يف اوروبا".
انه  قال  هوكي  السيد  ان  غري 
اجراءات  املوازنة  لدى  ليست 
ازمة  ضد  للحماية  االطالق  على 
االستقرار  عدم  وتأثري  اليونان 
قد  الذي  اوروبا  يف  املالي 
العاملي  االقتصاد  بقية  يطال 
ارتكزت  املوازنة  "ان  مضيفا 

فيما وصفتها املعارضة بانها ترتكز على »رمال متحركة« وفرضيات بطولية

احلكومة تضع موازنة فيدرالية تنفيذها رهن بالضريبة على شركات التعدين وازدهار قطاع املوارد

*وزير اخلزانة سوان*

وفرضيات  اعلى  "ضرائب  على 
بطولية وتناقضات هائلة".

"على  للظل  اخلزانة  وزير  وقال 
فرضية  هناك  املثال  سبيل 
ارباح  على  الضريبة  تتدفق  باال 
التعدين والبالغة تسعة مليارات 
دوالر سنويا على حياة العائالت 

اليومية".
احلديث  هوكي  السيد  ووصف 
مبليار  املوازنة  يف  فائض  عن 
دوالر حبدود العام 2012- 2013 
هناك  بان  حقيقي"  "غري  بانه 
زيادات هائلة يف االكالف على 
ضمن  ومن  احلكومي  االنفاق 
ذلك امن احلدود وقال ان ذلك 

"امنية، امل وصالة".
بدوره انكر رئيس الوزراء كيفن 
على  ترتكز  املوازنة  بان  راد 
فرضيات اقتصادية متفائلة جدا 
مسؤولي  بان  متأكد  انه  قائال 
واجبهم  عملوا  قد  اخلزانة 

.)Homework( املدرسي
التلفزيونية  للقناة  وصرح 
اخلزانة  "علماء  بان  السابعة 
بعناية  االشياء  هذه  حيللون 

فائقة".
ودافع رئيس الوزراء جمددا عن 
املمتازة  االرباح  على  الضريبة 
من  برفعها  التعدين،  لشركات 
30 اىل 40 يف املئة حيث قال 
انها سوف ترفع نشاط التعدين 

حبدود %5.5.
تغيريات  عن  املوازنة  وكشفت 
فيها  ميأل  اليت  الضريبة  يف 
استثماراتهم  االسرتاليني 
بدال من مجع  انه  اذ  الضريبية، 
املالي  العام  خالل  االيصاالت 
الضريبة  ملكتب  لتقدميها 
النفقات،  بعض  السرتجاع 
فابتداء من متوز من العام 2012 
سيصبح بامكان العمال احلصول 
كتخفيض  دوالر   500 على 
املبلغ  يرتفع  ان  على  قياسي 
اىل 1000 دوالر ابتداء من متوز 

.2013
ويف ما اطلق على السيد سوان 

من   »The Tick and Flick  «
ذلك  من  يستفيد  ان  املتوقع 
اكثر من 6 ماليني اسرتالي من 
اكثر  اموال  على  احلصول  خالل 
دون  الضريبية  مرجتعاتهم  يف 
احلاجة لدفع رسوم للمحاسب او 

الوكيل الضرييب للقيام بذلك.
التغيريات  هذه  وستكون 
 )Opt-in( قاعدة  على  متوفرة 
العمال  بامكان  سيكون  حيث 
املطالبة بنفقات اعلى من احلسم 
متوز2012  من   $500( القياسي 
ابتداء من متوز 2013(. و$1000 

املح،  قد  اخلزانة  وزير  وكان 
هذه  اىل  واسع،  بشكل 
االسبوع  رده  يف  التغيريات 
هنري  مراجعة  على  املاضي 
الرئيسية  والفكرة  الضريبية. 
وراء هذا التغيري هو كبح اعتماد 
البالد على وكالء الضريبة عندما 
االستمارات  تعبئة  وقت  حيني 

الضريبية.
التوفري  حسابات  ستتلقى  كما 
حسما  االسرتاليني  ملاليني 
ضريبيا جديدا مبعدل 50% على 

الفائدة. 
اي  فان  احلالي  الوقت  ففي 
حسابات  من  مكتسبة  ضريبة 
ضريبة  عليها  تفرض  التوفري 
مبعدل هامشي فمثال اذا وضعت 
50 دوالرا اسبوعيا من اجرك يف 
االنرتنت،  على  التوفري  حساب 
تعبئة  وقت  حيني  فعندما 
فعليك  الضريبية  االستثمارات 
ان تعلن عن املبلغ الذي حصلت 

عليه جراء الفائدة على املبلغ.
فابتداء من االول من متوز 2011 
سيكون عليك دفع ضريبة على 
نصف الفائدة االمجالي املكتسبة 
جراء املدخرات، فمثال على ذلك، 
دوالر   1000 على  حصلت  اذا 

فائدة على املدخرات فانك تدفع 
دوالر   500 على  ضريبة  اآلن 
 177 مبلغ  يعطيك  مما  فقط 

دوالرا اضافيا يف السنة.
هذا  يعزز  ان  احلكومة  وتأمل 
واالدخار  التوفري  عادة  التغيري 
لدى املواطنني ويزيد املنافسة 
واملدخرات.  الودائع  سوق  يف 
اكثر  هذه  من  يستفيد  وسوف 
من 5.7 ماليني شخص يف العام 
تتقاضى  حيث  املقبل  املالي 
الف   80 دون  ما  هؤالء  غالبية 

دوالر يف السنة.
حلسابات  احلكومة  طي  وكان 
 First Home( موفر البيت االول
موازنة  يف   )Saver Account
شعيب  غري  قرار   2008 العامل 
السحوبات  على  القيود  بسبب 
وقوانني الوقت الطويل االجل.

التخفيض  على  فللحصول 
احلاضر  الوقت  يف  الضرييب 
امواهلم  ابقاء  املوفرين  فعلى 
االول  البيت  موفر  حساب  يف 
ملدة اربع سنوات مالية قبل ان 
هذه  استعمال  بامكانهم  يصبح 

املدخرات لشراء منزل.
فاول 5 االف دوالر يتم توفريها 
 %17 على  حتصل  احلساب  يف 
ففي  احلكومة.  من  مساهمة 
حماولة لتحسني الوارد يف هذه 
احلسابات، فان تغيريات املوازنة 
باستخدام  تسمح  الثالثاء  يوم 
املال يف هذه احلسابات لدفعها 
عن قرض منزل مت شراؤه خالل 
اربع  البالغة  املدخرات  فرتة 

سنوات.
ففي الوقت الراهن اذا اشرتى 
صاحب احلساب هذا منزال خالل 
فرتة االربع سنوات فان رصيد 
ال  االول  البيت  موفر  حساب 
القرض  لدفع  استعماله  ميكن 
يف  يوضع  ان  وجيب  املنزلي 

حساب التقاعد.
ذلك  من  يستفيد  وسوف 
بعد  احلسابات  هذه  اصحاب 
املصادقة على التشريع املقرتح 

يف الربملان.
العمالية  احلكومة  موازنة  ففي 
واين  اعلن   2008 لعام  االوىل 
ضريبية  اقتطاعات  رزمة  سوان 
وهذا  دوالر  مليار   47 بقيمة 
حيز  الثالثة  املوجة  تدخل  العام 
بعض  زيادة  يعين  مما  التنفيذ 
من  ابتداء  االجور  على  املال 

االول من متوز احلالي.

املدفوعة  بالضريبة  فمقارنة 
من  فابتداء   2008-2007 للعام 
العام  هذا  من  متوز  من  االول 
يتقاضى  الذي  العامل  فان 
يتلقى  سوف  دوالر  الف   50
 %18 حبدود  ضريبيا  استقطاعا 
وهكذا  احلكومة،  ارقام  حسب 
من  االول  من  ابتداء  هذا  فان 
متوز ويساوي زيادة 9 دوالرات 
يف االسبوع لعامل يتقاضى 50 

الفا يف السنة.
اخلزانة  وزير  استعمل  وقد 
ل"التطبيل"  كفرصة  املوازنة 
لصحة البالد االقتصادية واالداء 
الدول  كل  "اداء  جتاوز  الذي 

املتقدمة االخرى".
وقالت احلكومة انها سوف تعيد 
الفائض اىل املوازنة يف موازنة 
العام 2012-2013 اي قبل ثالث 

سنوات مما كان متوقعا.
والعجز الذي تعاني منه املوازنة 
للعام  دوالر  مليار   4.8 هو 
 16.3 ب  اقل  اي   2011-2010
متوقعا  كان  مما  دوالر  مليار 
عن  مذهلة  باستدارة  عام  قبل 

تقديرات العام املاضي.
هذه  ان  باملالحظة  واجلدير 
التقديرات مستندة على التطبيق 
التعدين  ارباح  لضريبة  الناجح 
تأخذ  اليت سوف  للجدل  املثرية 

40% من ارباح الشركات.
هذه  تقديم  يتم  مل  حال  ويف 
الضريبة  هذه  ان  او  الضريبة 
اثرت سلبا على صناعة التعدين 
فان صناديق البالد ستبقى يف 

اخلط االمحر لفرتة اطول.
تبجح  املوازنة  عن  حديثه  ويف 

الف   225 خبلق  سوان  السيد 
فرصة عمل العام املاضي فيما 
تلغي  اخرى  اقتصادات  كانت 

مئات االف الوظائف".
نقص  ملوازنة  حماولة  ويف 
املهارات الصاعدة والتعامل مع 
البطالة  نسبة  ارتفاع  استمرار 
بني الشباب سوف تنفق احلكومة 
لتوفري  دوالر  مليون   661 مبلغ 
ودعم  تدريب  فرصة  الف   70

حلوالي 22500 متدرب جديد.
ويف ما يشكل القطعة املركزية 
االنتخابات  يف  اجلديد  لالنفاق 
اعلنت  العام  هذا  الفيدرالية 
من  جديدة  دفعة  احلكومة 
االسّرة  عدد  لزيادة  املال 
وحتديث  املستشفيات  يف 
سجل  وتطبيق  املستشفيات 
لكل  االنرتنت  على  الصحة 

اسرتاليا.
من  اكثر  انفاق  يتم  وسوف 
هذه  من  دوالر  مليار   2.2
الصحة  على  اجلديدة  االموال 
املتستشفيات  وشبكة  الوطنية 
املقبلة  االربع  السنوات  يف 
بني  شجار  موضع  هذا  وكان 
والواليات  الفيدرالية  احلكومة 
حول السيطرة على مستشفيات 

البالد.
الراحبني  من  التمريض  وكانت 
حيث  اجلديد  االنفاق  هذا  يف 
مليون   500 من  اكثر  سيتلقى 
االربع  السنوات  خالل  دوالر 
املقبلة على شكل تدريب ودعم 
ممرضة   30 ختريج  اىل  اضافة 
مكان   600 وتوفري  اضافية 

تدريب للتمريض.

يعتقد وزير اخلزانة واين سوان 
سريحب  املركزي  البنك   ان 
فيها  تسري  اليت  بالطريقة 
يف  فائض  لتوفري  احلكومة 
للدين  مبكر  ولتسديد  املوازنة 
زيادات  يستبعد  مل  انه  غري 

اخرى يف اسعار الفائدة.
نادي  السيد سوان يف  وقال 
مبنى  يف  الوطين  الصحافة 
املوازنة،  اعالن  بعد  الربملان 
كما جيري التقليد، ان احلكومة 
لتقليص  شيء  كل  فعلت 

الضغط عى التضخم.
رفع  قد  املركزي  البنك  وكان 
من  مرات  عدة  الفائدة  اسعار 
العام  من  االول  تشرين  شهر 
ضمن  التضخم  البقاء  املاضي 
 %2 بني  ما  هو  الذي  اهلدف 

و %3.
وكان رئيس الوزراء قد صرح 
ان  االذاعية  لشبكة فريفاكس 
املوازنة  اىل  الفائض  اعادة 
يساعد على ابعاد الضغط على 

اسعار الفائدة.
وقال:"يف النهاية يتخذ البنك 
املركزي قراره بشكل مستقل 

عن احلكومة".

سوان: البنك املركزي
 سريحب بفائض املوازنة 

امام  سوان  السيد  واعلن 
احلضور ومن ضمنهم ملياردير 
فورسيت  اندرو  املوارد 
امامه  خيار  ال  “Twiggy”انه 
التعدين  حقوق  نظام  غري 
محلة  "ان  قال  حيث  الوطين 
التخويف" اليت تقوم بها اجزاء 
ترّوع  لن  التعدين  صناعة  من 
ضريبتها  تطبيق  عن  احلكومة 
شركات  ارباح  على  املقرتحة 

التعدين للعام 2012.
وقال "انين احرتم حق الصناعة 
يف  الصناعة  من  واقسام 
نظرهم  وجهات  عن  التعبري 
يف  ولكن  علنا،  وانتقادنا 
هو  عمله  علينا  ما  النهاية 

االهتمام باملصلحة الوطنية".
وشّبه وزير اخلزانة محلة صناعة 
 %40 ضريبة  ضد  التعدين 
باحلملة اليت شنت ضد ضريبة 
اواخر  النفطية  املواد  اجيار 
الثمانينات من القرن املاضي.

الالعبني  "بيانات  ان  وقال 
الرئسيني يف ذلك الوقت اوحت 
بان هذا ستكون نهاية العامل، 
حسنا لقد فعل فعله وهو يعمل 

بشكل جيد جدا....".
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عقد اجمللس التجاري االسرتالي العربي اجتماعه الشهري الدوري 
مساء االربعاء يف صالة فونتانا دي ترايف يف بانكستاون حضره، 

اضافة اىل االعضاء، عدد من الضيوف.
واملعروف ان اجمللس يضم عددا كبريا من املؤسسات التجارية 
ورجال االعمال الناجحني مثل ، ella rouge beauty، البنك العربي، 

 ،Dib Financial Group ، Yellow Pages
  The Paving Man لصاحبه سام حرب، نيمكو Nimco السترياد 
الكثري. وغريها  والعربية  اللبنانية  الغذائية  واملواد   السمانة 
واجلدير بالذكر ان مؤسسة ella rouge beauty لصاحبها رجل االعمال 
علي محود و Yellow Pagesهما املؤسستان االكثر دعما للمجلس 

التجاري االسرتالي العربي هلذا العام.
  Nimco قدم برنامج املناسبة السيد علي كوثراني مدير مؤسسة
متناوال  محدان  رضوان  احملاسب  اجمللس  رئيس  فيها  وحتدث 
املوازنة الفيدرالية مستفيضا يف التحدث عن كل بند فيها، مبديا 

Yellow Pages و Ella Rouge Beauty بدعم من

عشاء شهري ناجح للمجلس التجاري االسرتالي العربي

*الزميل سكرية، املهندس حممود محود، رجل االعمال علي محود، الزميل 
بو رزق، فرنك ساسني ومروان قزي* *مقدم املناسبة علي كوثراني* *رئيس اجمللس رضوان محدان*

*حضور* *حضور* *رئيس اجمللس رضوان محدان وحضور*

*حضور* *حضور* *حضور*

يراها  اليت  وتلك  سلبية  يراها  اليت  النقاط  يف  الشخصي  رأيه 
اجيابية وقال انه ال يرى فيها شيئا جديدا وانها مل حتقق ما كان 
ينتظره الشعب منها وقال ان احلكومة مل تتنّب من مقرتحات مراجعة 

جلنة هنري البالغة حوالي 380 مقرتحا اال 3 مقرتحات فقط.
كم حتدث يف املناسبة املهندس املعماري مجال محدان.

وخالل املناسبة وزعت ورقة على احلضور تتضمن بنودا ومقرتحات 
حول كيفية حتسني عمل اجمللس وزيادة عدد اعضائه والعمل على 

استقطاب اعضاء جدد.
اىل  اضافة  املأكوالت  اشهى  ضمت  طاولة  هناك  وكانت 

املرطبات.

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

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

فقد السيد راد السيطرة على 
اعصابه خالل مقابلة تلفزيونية 

حول تغيري املناخ.
بانه  الوزراء  رئيس  وجيادل 
التغيري  مسألة  على  جبد  عمل 
متحمسا  يبقى  وبأنه  املناخي 

هلذه املسألة.
وقال السيد راد لربنامج تقرير 
تلفزيون  شاشة  على   7:30
ان  االربعاء  ليل  سي  بي  اي 
يف  كبري  جبد  عملت  حكومته 
موضحا:"بيين  كوبنهاغن  مؤمتر 
املناخ(  تغيري  )وزيرة  وونغ 
وثالث  ايام  ثالثة  بقينا  وانا 

راد يشتعل غضبا يف مقابلة تلفزيونية حول تغيري املناخ 
ليال مع 20 زعيما  عامليا يف 
التفاقية  اطار  لوضع  حماولة 

عاملية".
من  يكون  يقول:"قد  وتابع 
وان  جتلس  ان  عليك  السهل 
السابعة  الساعة  لتقرير  تقول 
سهال  كان  ذلك  ان  والنصف 
.. دعين اقول لك ان ذلك لك 
يكن سهال ابدا.. اننا ملتزمون 
املناخ  بتغيري  اساسي  بشكل 
اتفاق  اننا مل حنصل عى  رغم 
عاملي كما نريده، ونتيجة لذلك 
من  مبزيد  القيام  علينا  يتعني 
العاملي  الصعيد  على  العمل 

الصعيد  على  العمل  ومواصلة 
للغاية  متحمس  النين  الوطين 
تغيري  قضية  على  للعمل 

املناخ".
املناخ  بدوره شبه وزير تغيري 
للظل غريغ هانت خروج السيد 
حزب  بزعيم  هدوئه  عن  راد 

العمال السابق مارك الثام.
السيد  ان  هانت  السيد  وقال 
جتارة  خطة  من  متلص  راد 
مزاجه  فان  واآلن  االنبعاثات 

متقلب ايضا.
واضاف يقول "يبدو ان ادنى 
ضغط على رئيس الوزراء جيعله 

يفقد اعصابه بشكل متزايد".
وقال وزير تغيري املناخ للظل 
"ان )راد( يتخذ قراراته بشكل 
حيث  منتظم  وغري  عشوائي 
ولكن  الثام  مارك  اىل  حتول 

دون اتهامات".

من املرجح ان ينضم نصف مليون 
شخص من زبائن البنوك يشعرون 
ضد  القضائي  للتحرك  بالغضب 
جتاوزت  اليت  املصرفية  الرسوم 
 5 املاضية   6 ال،  السنوات  يف 
مليارات دوالر كما ذكرت الـ اي 

بي سي.
من  القضائي  التحرك  وهذا 
يف  االكرب  يكون  ان  املقرر 
حيث  االسرتالية  الشركات  تاريخ 
من  بنكا   12 من  اكثر  يستهدف 

توقع انضمام نصف مليون شخص اىل  
التحرك القضائي ضد الرسوم املصرفية 

الكومنولث،  زد،  ان  اي  ضمنها 
وبنوك  ويستباك  الناشيونال، 

اجنبية واخرى اقليمية.
الفي شخص  اكثر من  فقد وقع 
بعد  القضائية  الدعوى  على 
 IMFساعتني فقط من اعالن شركة

للمحاماة عن متويلها القضية.
وسيتم الطلب من احملكمة العليا 
يف فيكتوريا بان حتكم ان البنوك 
ابتّزت الزبائن مبجموعة من الرسوم 

"االستثنائية".
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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   15 Saturday 15  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   15 Saturday 15 May 2010السبت 
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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

العماد  عودة  لذكرى  احلّر- سيدني عشاًء  الوطين  التيار  أقام 
عون اىل لبنان يف ٧ أيار ٢٠٠٥ وذلك مساء اجلمعة ٧ أيار يف 

مطعم جربان ـ بانشبول .
شارك يف املناسبة عدد كبري من أبناء اجلالية اللبنانية وقد تقدم 
احلضور حركة امل االخ كامل مسلماني، احلزب السوري القومي 
االجتماعي املنفد العام امحد االيوبي واملندوب السياسي عادل 
غسان  االسرتالي  العربي  الدميقراطي  اللقاء  رئيس  موسى، 
العشي، ممثل تيار املردة الصديق سركيس كرم, مجعية املنية 
اجمللس  رعد،  عدنان  العرقوب  مجعية  زريقه،  مجال  الصديق 
العربي  واالعالم  مكرم(،  )أبو  مروان  االخ  الكلداني  القومي 
"النهار"، " التلغراف"، "املستقبل"، "اهلريالد"،  "االنوار". 

وعدد من اصدقاء وانصار التيار. 
استهل احلفل الذي عّرفه نائب الرئيس الفدرالي للتيار حممد 
درباس بعد ان رحب باحلضور بكلمة ألقاها للمناسبة ومما جاء 

التيار الوطين احلّر يف سيدني يقيم عشاًء  لذكرى »العودة يف ٧ أيار ٢٠٠٥«

*حممد درباس**ريتشارد طنوس*

*الرئيس ريتشارد طنوس وحضور**االيوبي، موسى، العشي وحضور*

*حضور*

*عبد الباقي، وريقة وحضور*

*اهلاشم ودرباس وبو ملحم وحضور يرفعون اشارة التيار*

*االشوح، ابو ملحم، طنوس، كلتوم، كرم، مسلماني، سليم وحضور*

*رقص وفرح باملناسبة*

فيها:
من قائد للجيش اىل أشهر منفى يف تاريخ لبنان احلديث قضية 
بفصوهلا  واختزلت  املذري  لبنان  واقع  على  املتمرد  اجلنرال 
الدامية واملسلحة احد مشاهد وصراع احلسابات على الساحة 
بعبدا  قصر  سكن  الذي  العسكرية  احلكومة  ورئيس  اللبنانية 
اصبحت السفارة الفرنسية منزله لـ 11 شهرًا لتبدأ بعدها رحلة  
املنفى القسرية اليت طالت 1٥عامًا من العزلة واالبعاد. لكن 
اجلنرال حتول جنرال السيادة بال منازع حيث عاهد اللبنانيني 
على اسرتجاع االستقالل الضائع وأقسم على عدم العودة اىل 

لبنان إال بعد حتريره.
يف ٧ أيار عاد العماد عون ووفى بوعده وعاد الوطن اىل الوطن 
احملرر وخاطب جمددًا يا شعب لبنان العظيم من ساحة الشهداء 
دخل اىل عمق اللعبة اللبنانية الداخلية وشريكًا أساسيًا ال احد 

يتجرأ جتاوزه او جتاهل خطابه الوطين.

اخواتي اصدقاء التيار الوطين احلّر،
الليلة حنتفل بهذه املناسبة مناسبة عودة القائد العماد ميشال 
عون ٧ أيار ٢٠٠٥ وكلنا امل ورجاء ان يعود فعاًل الوطن اىل 

الوطن ....
احلّر  الوطين  التيار  يف  سيدني  منسق  كلمة  ختللها  ثم  ومن 

الرفيق ريتشارد طنوس وهذا نّصها:
مسريته  اجلنرال  ابتدأ  هكذا  العظيم..  لبنان  شعب  يا     
التحريرية وكان عنوانها لبنان وشعب لبنان. أبعد قسرًا وكان 
من  انه  الشعب  جبنرال  كان  فما  يعد..  ال  ان  منهم  االمل 
اىل  لتصل  وتكرب  تكرب  لبنان  ان جيعل قضية  استطاع  منفاه 
شتى احملافل الدولية اىل عواصم القرار، وما حال ان انقضى 
السيد  لبنان  جديد،  للبنان  التخطيط  من  عامًا  عشرة  مخسة 
احلر، فكان قراره بالعودة. نزل اخلرب كالصاعقة على ما كان 
الكراسي امللفوفة ليعود  باحللفاء حلفاء االمس حلفاء  يسمى 
وتسونامي..  فزاعة  من  عليه  قيل  ما  ويقال  وتسطع مشسه 
االنتخابات  خوض  اىل  والتغيري  االصالح  تسونامي  عاد  نعم 
النيابية وانتزاع 1٧ نائبًا ٢٠٠٥، ثم ٢٠٠٩مع حلفائه الصامدين 
احلقيقيني حلفاء املبادئ وانتزاع ٢٧ نائبًا وهو ثاني اكرب تكتل 

نيابي يف لبنان.
اما اليوم فنحن كما تعرفون يف كل انتخابات يصفونها مجاعة 
البيع والشراء حبرب اثبات االحجام.. اما حنن فنصفها بااالمناء 
والتغيري البلدي. نعم جنح العماد عون يف ان خيوض معركة 
حرس  بوجود  ليس  شفافة  يريدها  كما  البلدية  االنتخابات 
االكاذيب..  واختالق  شابه  وما  حكومية  وسيارات  مجهوري 
فمثاًل على ذلك : إدعو ان بلدة الغابات فازت بالئحة السلطة 
واملافية ولكن يف احلقيقة فان من فاز هو والد زوجة الوزير 
عذرًا  قواتيًا؟!  يكون  فهل  القرية  هذه  بلدية  برئاسة  فرجنية 
حزيران   ٣ لقاء يف  لنا  ولكن  االستحقاق  حال يف كل  فهذه 

بالصورة والصوت واالمساء لكي ال يضيع احلق.
ثم تلتها كلمة عرب اهلاتف للمنسق العام للتيار الوطين احلر يف 

لبنان الدكتور بيار رفول وأهم ما جاء فيها:

مرحبا للجميع ضيوف ورفاق وأحباء،
هاللقاء اليوم هو ذكرى عودة القائد العماد ميشال عون ورفاقه 
اىل الوطن او مثل ما مّسوها عودة الوطن للوطن. هالعودة ما 
كانت مّتت لوال نضالكم باالنتشار وبلبنان وباالخص النضال 

الذي خضناه سويًا باسرتاليا احلبيبة. 
أيار ٢٠٠٥ رجعنا اىل لبنان وخّيطناه من مشاله اىل جنوبه   ٧
ومن جبله اىل حبره، نصرخ ونقول وحدتنا اللبنانية هي ضمانة 
وجودنا.. وان لبنان ال يدافع عنه إال اهله. ووجدنا جتاوب كبري 
وعملنا اتفاق تارخيي وّقع عليه اثنني نضاف ورجال ووطنيني 

ال ُينشروا وال ُيباعوا.
شعبنا  وبفضل  بفضلكم  حلوة  ايام  اىل  ذاهبني  واليوم حنن 
وجيشنا ومقاومتنا ايام اخلوف دفناها واخلالفات صارت وراءنا 
ومل يعد هناك من صراع حضارات وتنافر أديان، اصبحنا يدًا 
واحدة مسيحيني ومسلمني، عّيدنا عيد العذراء عيد البشارة يف 
البابا  آذا ر املاضي سويًا . وضّلو تذكروا عبارة قداسة   ٢٥
يوحنا بولس الثاني رمحه اهلل: لبنان اكرب من وطن، لبنان ر 
سالة، رسالة حمبة وتضامن للعامل كله. هذا الوضع اليوم اذا 
كنتم تريدون السياسة فهناك ارتياح بفضل حتسني وحدتنا 

الداخلية وتعزيز وسائل دفاعنا عن لبنان. 
دور  و  اخلارج  اللبناني يف  اإلنتشار  أهمية  عن  عرب  ثم  ومن 
الوضع  وعن  اللبنانية  السياسية  احلياة  يف  الرائد  اإلغرتاب 

العام وأجواء االنتخابات البلدية. 
ويف اخلتام  بامسه وباسم العماد عون حّيا وشكر اجلميع هلذه 

املناسبة السعيدة.
أما الربنامج الفين فقد أحياه عدد من مطربي املهجر.  

ويف نهاية السهرة قطع قالب حلوى جلميع االمهات مبناسبة 
عيد االم. 

شكر
يتقدم التيار الوطين احلّر يف سيدني بالشكر اجلزيل من مجيع 
للجميع  ويتمنون  احلفل  هذا  بإجناح  وساهموا  شاركوا  الذين 

دوام الصحة والتوفيق وطول العمر.
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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 15 May 2010السبت 15  
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Melbourneملبورن

االسبوع املاضي شهدت مدينة ملبورن امجل واورع ليالي اعيادها 
المرياج  صاالت  صاحب  زينة  كميل  الشيخ  وجه  حيث  امليالدية 
والسيدة ديانا زوجته الدعوات لالهل واالقارب ولالصدقاء لالحتفال 
العيد  صاحبة  وكانت  كما  الـ"21"  زينة  رميا  ابنتهما  ميالد  بعيد 
الدعوات الوالد عمومها واوالد عمتها وصديقاتها  رميا قد وجهت 

للمشاركة يف عيد ميالدها.
يف هذا الوقت الذي كان معدا لرميا، مل ختطر يف بال كميل ان 

هناك مفاجأة حضرتها له العائلة يف تلك الليلة.
االحتفال الكبري هذا كما ذكرت كان معدا خصيصا يف عيد رميا ال 
"21" فقد كانت السيدة ديانا مع االوالد قد رتبت حبكمة ودراية 
منها ما جيب ترتيبه ليكون العيد مزدوجا اي عيد كميل وابنته رميا 

ويف وقت واحد.
وعند السابعة والنصف من مساء يوم السبت املاضي وعلى مدخل  
عمالقة  يتفطة  على  يصره  وقع  عندما  زينة  كميل  فوجئ  الصالة 
."21" ورميا   "50" كميل  وعريضة  كبرية  وبأحرف  عليها   كتب 

احتفال كبري رائع بعيدي ميالد كميل زينة الـ »50« وكرميته رميا الـ »21«

*كميل زينة يستلم الدراجة النارية* 
وقد دخل كميل الصالة من حتت السيوف من جهة ورمبا ايضا دخلت 
من حتت السيوف املرتفعة من اجلهة املقابلة وسط التصفيق احلاد 

والزغاريد وقرع الطبول.
هذا وكان مجيع املدعوين داخل الصالة الكل منهم اخذ مكانه على 
الطاوالت اليت رتبت بشكل الئق ومميز تليق باملناسبة وقد ضمت 
الطاوالت ما لّذ وطاب من مأكل ومشرب ورفعت الكؤوس وشرب 

اجلميع خنب كميل ورميا والعائلة.
مقدم الربنامج اشاد بالشيخ كميل زينة وعائلته وقال كميل عرفته 
انه رجل  الكلمة من معنى  انه انسان بكل ما يف  منذ زمن طويل 
رصني وحكيم وصاحب اخالق عالية وابن عائلة كرمية نشأت على 
الشجرة  ان  قال  رميا  االنسة  وعن  الناس..  والذوق وحمبة  الكرم 

الصاحلة واملثمرة ال ميكن اال ان تعطي مثارا طيبة.
هذا وكان قد حضر هذه املناسبة املزدوجة آلل زينة حشد كبري من 
ابناء اجلالية اللبنانية وفعالياتها السياسية واالقتصادية والفكرية.

باالضافة اىل اشقاء كميل زينة صاحب العيد وعائالتهم وشقيقته 

وعائلتها ورجال اعمال واقتصاد واعالم وعند الساعة التاسعة مساء 
وبينما الفرقة املوسيقية بقيادة الفنان عبودي اجلندي تقدم امجل 
واروع الوصالت الغنائية وحلقات الرقص الشرقي وقرقعة الطبل 
كانت املفاجأة غري املنتظرة حيث وصل شاب ميتطي دراجة نارية 
"موتوبايك" ماركة "هارلي دايفدسون" ودخل القاعة واعلن على 
اىل  زينة  ديانا  السيدة  من  تقدمة  هو  املوتوبايك  هذا  ان  الفور 
واحرتام  وتقدير  وفاء  عربون  الطويل  دربها  ورفيق  كميل  زوجها 
له يف عيد ميالده اخلمسني ورميا منحت بطاقة سفر بالطائرة اىل 
لبنان مع هدايا مثينة مل يعلن عنها وهي تقدمة والديها واخوانها 
القالب  امام قالب احللوى وقطعا  وشقيقتها...كميل ورميا وقفا 
الرائع وسط اهلتافات والزغاريد »هابي بريث داي« يا كميل 

وعاقبال املئة واىل رميا عقبال الفرحة الكبرية.
الشيخ  تقبل  حيث  الليل  من  متأخرة  ساعة  اىل  السهرة  استمرت 
كميل زينة تهاني املدعوين كما تقبلت رميا القبالت والتهاني من 

اجلميع.

*...ورميا تدخل الصالة حتت السيوف* *كميل زينة يدخل الصالة حتت السيوف**كميل »50« ورميا »21«*

*روالن جبور وزوجته، بهيج نعمة وزوجته، رزق الدويهي وعائلته**سايد حامت وزوجته جنان وموظفو بنك كوينزالند**رميا وشقيقتها سونيا* 

*رميا مع اوالد عمومتها وعمتها* *ال زينة الكرام* *كميل زينة وعقيلته وحضور*

*كميل ورميا يشربان كأس املناسبة مع احلضور**كميل ورميا زينة يقطعان قالب احللوى**جهاد النداف وعائلته* 

*كميل وابنته رميا يتبادالن التهاني* *كميل وديانا والعائلة*
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El Ghad News
Breaking News & all the latest on the national and 
international platforms with Boutros Bechara.
Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;  
1 pm & 1:45 pm

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

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

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

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

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

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

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

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

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

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

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

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

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

Saturday: 2 pm 

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

Saturday: 4 pm 

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

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

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

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

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

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

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

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017

New Generation Hair Laser Clinics
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لبنان....
غري

 لبنان
مسعان  ابن  يوسف 
اهلجران  من  راجع 

زمان  صرلو  مشتاق 
كان  ما  متل  خمّمن 

البيغيب عادة  ومن 
مكاتيب للعامل 

بالد بالدو  خمّمن 
والد ام  واالم 

اهل...فالحني  ويف 
احللوين  وعاداتن 

البابور  هدي  وملن 
ومهرور مَعوَمد  شي 

 
شي عاالرض مشلوح 
يروح  بّدو  وانسان 

 
نهار ليل  والضرب 
حجار كوام  وتنزل 

وجاها  والعامل، 
موتاها  عا  وتربم 

 
وبني العطش، واجلوع
دموع حبر  ولبنان 

بريوت الوجع  وحتت 
عالتابوت  وتابوت 

كاّل  الدني  وهاك 
ااّل منا  يف  وما 

لبنان بقا  يف  ال 
ونعمان  بطرس  وال 

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

منتوره  وابن 
يزورا ضيعتو،   عا 

لبنان  عن  بعيد 
وديوره  ضياع  يف 

بيجيب  ضيعتو،  عن 
ندوره وحيمل 

كيف ورقص وعياد 
مستوره  والبنت 

والتني العنب  يزّقو 
مشهوره  للضيف 

قصور قبالو  طّلت 
مهجوره بيوت  شي 

جروح كال  واالرض 
شرورا من  ويهرب 

النار تشوي  والنار 
مطموره  والد  عا 

غّطاها  الدخان 
مقبوره ردم  البل 

املقطوع  السما  ضو 
مكسوره وقلوب 

ومتوت  حترتق  عن 
قصورا  من  ينزل 

اهلل  ارض  الكانت 
للصوره  احلجران 

لالنسان  ضياع  وال 
وال يف نبيهه ودعد 

منتوره ذكر  وال  بعنوان  اللوحات  معرض  سليمان(  )متام  السوري  السفري  حضر 
 Painting Blue Skies in Gaza غزة"  الزرقاء يف  السموات  "رسم 
فلسطني"  أجل  من  "نساء  هيئة  تقيمه  والذي  ملبورن  مدينة  يف 
Women for Palestine برئاسة السيدة )سونيا كركر( العضوة يف 
جمموعة )أصدقاء سورية( ، وحبضور عدد من الشخصيات األسرتالية 

األكادميية االجتماعية املؤيدة لقضية فلسطني .
وحضر املعرض املعلق السياسي األسرتالي الساخر )برايان داو( 
من قناة ABC األسرتالية ، وسفري فلسطني )عزت عبد اهلادي( 
والقنصل العام اللبناني يف ملبورن )هنري قسطون( وعدد كبري 
 ، والعربية  والسورية  واللبنانية  الفلسطينية  اجلالية  أبناء  من 

واألسرتاليني املؤيدين للقضايا العربية.
وحتدثت السيدة سونيا كركر عن معاناة الشعب الفلسطيين حتت 
االحتالل اإلسرائيلي وسياسة التطهري العرقي اليت تطبقها إسرائيل 
واملواثيق  األعراف  ألبسط  بذلك  متنكرة  الفلسطيين  الشعب  حبق 
اإلنسانية حلقوق اإلنسان وأمام صمت اجملتمع الدولي ومن ضمنه 

احلكومة األسرتالية .
وشاهد احلضور الرسومات املعربة عن االحتالل اإلسرائيلي والقمع 
الوحشي ضد الشعب الفلسطيين اآلمن يف غزة أمام مسمع ومرأى 

العامل أمجع .

السفري السوري يف معرض الرسومات عن 
معاناة أهالي غزة حتت االحتالل اإلسرائيلي

*جودات والطويل وبرايان والسفري سليمان وكركر وقسطون*

بإنتاج مواطنيه بكثرة وزيادة عدد  إذا مل يهتم  لبنان  »إن 
سكانه، فإنه مهدد يف املدى الطويل« 

ميشال شيحا )1949( 
مبتعدة  كبري،  بنجاح  آخرين،  أسبوعني  امللهاة  وتستمر   ...
باللبنانيني عن همومهم الداخلية واألخطار اليت تتهدد بلدهم 
الساحة  تشهدها  اليت  التحركات  إىل  إضافة  اخلارج،  من 
اإلقليمية، من قمة سورية ـ تركية ـ قطرية يف اسطنبول دعمًا 
التهديدات اإلسرائيلية لسوريا  السوري يف مواجهة  للموقف 
واملقاومة... إىل اجلهود املبذولة من جانب األمريكيني إلحياء 
املفاوضات ـ بل احملادثات ـ غري املباشرة بني اإلسرائيليني 
إعالن  أشاعها  اليت  املرحية  غري  واألجواء  والفلسطينيني 
إسرائيل أن ال ضمانات من جانب تل أبيب لواشنطن بوقف 

االستيطان. 
الداخل  على  وانعكاساتها  اخلارجية،  والتحركات  األخطار  إىل 
وسالحها،  املقاومة  موضوع  يف  اهلدنة  من  نوعًا  نال  الذي 

هناك 
القضايا املؤجلة، ال بل اجملمدة، من املوازنة، إىل التعيينات، 
مرورًا باالتفاقية األمنية مع الواليات املتحدة اليت افتضح أمرها 
بعد تسليط »السفري« الضوء عليها، وما أعقبها من محلة 
مرّكزة على وزير االتصاالت بسبب تقرير فين مزعوم مل يلبث 
مديرو هذه احلملة أن انكفأوا بعد بيان واضح للجيش ينفي 

فيه بطريقة غري مباشرة وجود مثل هذا التقرير. 
إال أن هذه اهلدنة املفرتضة تهاوت مع كالم البطريرك املاروني 
الكاردينال نصر اهلل بطرس صفري، الذي يبلغ التسعني من 
العمر يف اخلامس والعشرين من هذا الشهر، حني ُسئل يف 
حديث  يف  رأيه  األردن،  من  عودته  لدى  األحد  يوم  املطار 

صحايف لرئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان. 
ما  املقاومة  سالح  ُينزع  »لن  أنه  أعلن  قد  الرئيس  وكان 
دام العدو اإلسرائيلي مرتبصًا بلبنان، وما دامت االسرتاتيجية 
الدفاعية مل ُتنجز بعد«، فأجاب مشككًا بالثقة بالرئيس وحسن 
البقاء شعبًا  اإلسرائيلي وضرورة  العدو  من  للموقف  تقديره 
وجيشًا ومقاومة على استعداد ملواجهة أي اعتداء يشنه على 
لبنان: »إن الرئيس له أسبابه ليقول ما قال«. وأضاف: 
»حنن نقول إن يف البلد الواحد جيب أن يكون هناك سالح 

واحد«، موضحًا أنه ال يدري خلفيات كالم الرئيس. 
وإذا مل يكن من عادة الرئيس التعليق، فإننا جند أن مثة سؤااًل 
مشروعًا يطرحه على أنفسهم اللبنانيون عمومًا، واملسيحيون 
منهم خصوصًا، والرئيس هو رئيس اجلميع: إىل من ُنصغي 
يف مثل هذه القضايا؟ أللسلطة السياسية، أم للسلطة الدينية 

والطائفية مع احرتامنا الكلي لرؤساء الطوائف؟ 
وهل حيق لرئيس أي طائفة القفز من فوق املقامات وجتاوز 

املؤسسات يف ما يعنيها من إدارة شؤون الدولة؟ 
ثم أليس من واجب رجال الدين النظر إىل املصلحة العامة، 
وإدخال  عليهم  »القوطبة«  وعدم  املسؤولني  واحرتام 
املواطنني يف متاهات يصعب اخلروج منها بسهولة حول من 
رجل  أم  الدين،  رجل  واملهمة:  اخلطرية  األمور  يصّدقون يف 
الدولة؟! مع ما ينطوي عليه مثل هذا اإلشكال »الشرعي« 
من توجيه رسالة خاطئة إىل العدو املرتبص بنا الدوائر والذي 
العدو  حول  منقسمون  اللبنانيني  بأن  يوميًا،  وطننا  يهدد 
منه.  العتداء  بلدهم  تعرض  ما  إذا  له،  التصدي  وشرعية 
من  حول  كما  السالح  حول  منقسمون  هم  أوضح:  وبطريقة 
يقود البالد يف حال تعرضها للخطر، وكأن البطريرك يف قوله 
عن الرئيس إن »له أسبابه« يوحي بأن الرجل مغلوب على 

أمره! وليس حرًا يف قراره... 
أكثر  اهتمامًا  اهلجرة  موضوع  أوىل  الغبطة  صاحب  وليت 
سيما  وال  اختصاصه،  من  ليس  ألنه  الدفاع،  موضوع  من 
أواخر  منذ  اللبنانيني  استنزفت  اهلجرة  أن  أخريًا  بعدما صرح 
الثمانينيات حيث كان يهاجر سنويًا قرابة 80 ألفًا أكثريتهم 
الساحقة من املسيحيني. وأعطى رقمًا مذهاًل وخميفًا هو مليون 
مهاجر خالل حنو عقدين أي قرابة ثلث الشعب اللبناني؟! وهذه 
نكبة يف نظر اللبنانيني مجيعًا ال يف نظر املسيحيني فحسب، 
ال توازيها سوى النكبة اليت نزلت بهم مطلع القرن املاضي 
وأشار إليها البطريرك الياس احلويك يف املذكرة اليت قدمها 
 1919 األول  تشرين   25 يف  باريس  يف  السالم  مؤمتر  إىل 
الفظائع  مبرتكيب  العقوبات  »بإنزال  الدولي  اجملتمع  مطالبًا 

واحملرضني عليها«. 
»هل  تساءل:  أن  الكبار  اللبنانيني  املفكرين  ألحد  وسبق 
كان لبنان سريزح حتت عبء االنتداب وينتهي دولة مفككة 

الفساد،  وينهشها  اإلقطاع،  بها  ويتحّكم  الطائفية  تفرتسها 
وتهددها إسرائيل باستمرار فينقسم أهلها حول الدفاع عنها، 
لو أن اللبنانيني محلوا السالح عندما ظهرت يف األفق بوادر 
األوىل،  العاملية  احلرب  يف  األملاني  ـ  الرتكي  احللف  انهيار 
ورفضوا االنتداب على أنواعه، الفرنسي واإلنكليزي، وأصروا 
على االستقالل وبناء دولة مدنية، بدل التحول حممية فرنسية 
قبائل  اللبنانيني  وقّسمت  الطائفية،  الدولة  أركان  ثّبتت 
على  الطائفية  واهلوية  الطائفي  الوالء  لديها  يتقدم  وشعوبًا 

الوالء الوطين واهلوية الوطنية؟ 
خالهلا  دّشن  لألردن  زيارة  من  املاروني  البطريرك  عاد  لقد 
كنيسة مار شربل، يف عّمان، ووضع احلجر األساس لكنيسة 
مار مارون على ضفاف نهر األردن بالقرب من البحر امليت. 
حيث  األردن  نهر  عرب  للموارنة،  الروحي  األب  نظر  لو  وحبذا 
تعّمد السيد املسيح والبحر امليت، إىل فلسطني احملتلة اليت 
تأتي إليها إسرائيل باليهود من أقاصي األرض، فيصادرون 
أراضي الفلسطينيني العرب، مسلمني ومسيحيني، ويوّطنون 
يهود الشتات فوقها، وقد هبطت نسبة املسيحيني يف القدس 
إىل 3 يف املئة، وسأل نفسه: هل يعقل أن يهجر املسيحيون 
األلوف  مئات  إسرائيل  جتذب  حني  يف  األلوف  مبئات  لبنان 
من اليهود سنويًا إىل »أرض امليعاد«؟ وما العمل لتحويل 
لبنان من »وطن طارد« للمسيحيني، إىل »وطن جاذب« 

هلم؟ 
البلدية  بريوت  انتخابات  يف  الكربى  املفاجأة  كانت  لقد 
النسب  خالل  من  لالستئثار  الرفض  ليست  واالختيارية، 
املتدنية للمشاركة يف االقرتاع، بل يف النسب العالية للهجرة 
ما  وهذا  اخلارجي.  والعامل  خارجها  إىل  بريوت  من  املسيحية 
ينبغي أن يقض مضجع البطريرك ومعه املطران الياس عودة، 

ألن األكثرية املهاجرة من الروم األرثوذكس. 
ويف ذلك يصح قول املسيح: »مرتا، مرتا، أنت مهتمة بأمور 

كثرية واملطلوب هو واحد«. 
إن املطلوب يا سيدنا البطريرك هو أن يبقى يف لبنان مسيحيون 
ليستحقوا املناصفة اليت ُتعرض عليهم من املسلمني، وكأنها 

مّنة أو حسنة لوجه اهلل! 

ملَن ُيصغي املسيحيون للبطريرك أم الرئيس؟! 
ادمون صعب
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بطولة النوادي العربية الـ 23 لسلة الرجال

املتحد إىل نصف النهائي والرياضي مهدَّد باخلروج 
ضمن املتحد طرابلس تأهله للدور نصف النهائي من بطولة النوادي 
نادي  يستضيفها  اليت  للرجال،  السلة  كرة  يف   23 الـ  العربية 
االحتاد السكندري يف القاعة املقفلة الستاد االسكندرية الرياضي 
الدولي من 5  آيار اىل 16 منه، بفوزه االربعاء على النجم الساحلي 

التونسي يف املرحلة الثانية للدور ربع النهائي.
الساعة  الكوييت  الكويت  مع  الطرابلسي  الفريق  مباراة  وستكون 
16:00 بعد ظهر اليوم لتحديد متصدر اجملموعة االوىل، بعدما ضمن 
الكويتيون تأهلهم أيضًا بفوزهم على احملرق البحريين بفارق 20 
 - 95 ،63  – 70 ،43  – 51 ،23 75 )االشواط 34 –  نقطة 95 – 

  .)75
وبات الرياضي بريوت حامل اللقب مهددًا بفقدان لقبه اثر خسارته 

يف الدور عينه أمام االحتاد السكندري. 
املتحد - النجم الساحلي  

وحقق املتحد طرابلس، يف مشاركته االوىل يف البطولة العربية، 
فوزه الرابع تواليًا على النجم الساحلي التونسي بفارق 11 نقطة 

 .)70  – 81 ،49  – 56 ،40  – 44 ،18 70 )االشواط 24 –   – 81
واستهل املدرب الصربي طوني فويانيتش املباراة بتشكيلة ضمت 
االمريكيني وليم بريد ودارن كيلي وميكا براند، اىل روني فهد 
األرتكاز  لالعيب  للتصدي  وذلك  بلعة،  باسم  بدل  مساحة  وروي 
للنجم الساحلي وخصوصًا املاجري صاحل )2,13 مرتان(، ومل يعدل 
ايلي رستم  الثاني حبلول  الشوط  اال منتصف  التشكيلة  يف هذه 
حمل فهد الرتكاب االخري خطأه الثالث. ودفع فويانيتش مع بداية 
الشوط الثالث بباسم بلعة وكان له دور فاعل يف حمافظة املتحد 
 12 اىل  الثاني  الشوط  منتصف  الفارق  وسع  وقد  تقدمه،  على 
الفارق اىل نقطة واحدة 57  الساحلي قلص  النجم  اال ان  نقطة. 
بثالثية  فهد  ورّد  دقائق،  بثالث  الثالث  الشوط  بداية  بعد   58  –

واتبعها كيلي مبثلها، فعاد الفارق سبع نقاط.    
نقطة  دارن كيلي 35  االمريكيون  للفائز  أفضل املسجلني  وكان 
وميكا براند 14 نقطة ووليم بريد مثاني نقاط وروني فهد 10 نقاط  
وروي مساحة سبع نقاط وباسم بلعة 6 نقاط، وللخاسر االمريكيان 
فريس غروبري 16 نقطة وهاردي جنر 14 نقطة ومكرم بن رمضان 

11 نقطة. 
وميكا  بريد  وليم  االمريكيون  فهد،  روني  طرابلس:  املتحد  مثل 

براند ودارن كيلي، روي مساحة، باسم بلعة، ايلي رستم.  
ومثل النجم الساحلي: املاجري صاحل )خرج الرتكابه مخسة أخطاء 
جنر  هاردي  االمريكيان  دقائق(،   4,35 بـ  املباراة  نهاية  قبل 
وفريس غروبري، محدي الربع، عمر املوحلي، زياد التومي، مكرم 

بن رمضان، هيثم السيد، ماهر البكري.  
قاد املباراة احلكام الدوليون االماراتي يعقوب غابش والسعودي 

عبداهلل العجالن والقطري ياسر اخلزاعي. 
الرياضي - االحتاد السكندي

ويف اجملموعة الثانية لقي الرياضي بريوت حامل اللقب أربع مرات 
يف السنوات اخلمس االخرية خسارة قاسية غري مربرة امام االحتاد 
 75 ،42  – 54 ،22  – 27 ( 72 السكندري بفارق 29 نقطة 101 – 

– 49، 101 – 72( أمام مجهور كبري. 
وبدأ املدرب فؤاد ابو شقرا املباراة بتشكيلة غري تلك اليت اعتاد ان 
يعتمدها، ضمت رودريغ عقل وحسني توبة وبريان بشارة الذي مل 
يلعب يف املباراة السابقة واالمريكي نايت جونسون وجوزف فوغل، 
املباراة  بداية  يف  االرض  اصحاب  تتقدم  ان  استطاعت  انها  اال 
واستمر التقارب يف النتيجة حتى نهاية الشوط االول الذي انتهى 

بتقدم االحتاد بفارق مخس نقاط. 
ويف بداية الشوط الثاني كان الرياضي متأخرًا بفارق 10 نقاط، 
فدفع ابو شقرا بفادي اخلطيب وعلي حممود وجنح الفريق االصفر 
32، على رغم احلديث عن  يف تقليص الفارق اىل نقطة واحدة 31 – 
اصابة علي حممود يف كاحله. ثم دفع  باالمريكي سي جاي جايلز 
اذ عاوده االمل  أكثر من ست دقائق  ان يلعب  الذي مل يستطع 
يف ركبته. وأوكل املدرب اىل توبة مراقبة العب الرياضي السابق 

امساعيل امحد وجنح نسبيًا يف احلد من خطورته. 
وكانت كارثة الرياضي يف الشوط الثالث اذ سجلوا فيه سبع نقاط 
يف مقابل 21 نقطة لالحتاد وسط ضياع تام للفريق، فسحب ابو 
بينما مل ينجح عمر الرتك  شقرا اخلطيب وحممود واشرك بشارة، 

يف اجياد حلول. 
وسحب مدرب االحتاد عمر ابو اخلري العبيه االجانب منتصف الشوط 

الرابع بعدما كان سحب أمحد يف نهاية الشوط الثالث.   
بالتقاطهم 43 متابعة يف  السلة  وجتلى تفوق العيب االحتاد حتت 
مقابل 34 للرياضي الذي خسر العبوه الكرة 19 مرة )تورن أوفر( 

وارتكبوا 20 خطأ يف مقابل 14 خطأ لالحتاد. 
واالمريكي  نقطة   20 منري  أمحد  للفائز  املسجلني  أفضل  وكان 
والتونسي  نقطة   16 امحد  نقطة وامساعيل   17 ادواردز  كورسلي 
أمني بن رزيق 17 نقطة، وللخاسر جوزف فوغل 17 نقطة واالمريكي 
نايت جونسون 11  نقطة وحسني توبة وعلي حممود مثاني نقاط 

وغالب رضا سبع نقاط.  
مثل االحتاد السكندري: امساعيل أمحد، االمريكيان تشادني غراي 
الرحيم،  عبد  أمري  رزيق،  بن  أمني  التونسي  ادواردز،  وكورسلي 

*االمريكي دارن كيلي أفضل مسجل للمتحد طرابلس حياول الوصول اىل 
سلة النجم الساحلي التونسي أمام املاجري صاحل*

ابو  مؤمن  سعيد،  ياسر  كمال،  هيثم  الصباغ،  مهند  منري،  أمحد 
العينني، أمحد الصباغ، رامي ابرهيم.   

ومّثل الرياضي بريوت: عمر الرتك، علي حممود، فادي اخلطيب، 
االمريكيان نايت جونسون وسي جاي جايلز، جوزف فوغل، رودريغ 

عقل، علي فخر الدين، حسني توبة، بريان بشارة، غالب رضا.  
واملولدايف  زاكارا  ايفان  التشيكي  الدوليون  احلكام  املباراة  قاد 

اندريه بوستان والتونسي سامي زينب.

2010 أيار   15 Saturday 15 May 2010السبت 

فاز يف املباراة النهائية على فوالم 2 - 1 سجلهما فورالن
أتلتيكو مدريد بطل أوروبا ليغ لكرة القدم 
أحرز أتلتيكو مدريد االسباني لقب مسابقة أوروبا ليغ لكرة القدم، 
اذ فاز على فوالم االنكليزي 2 - 1 يف الوقت االضايف )الوقت 
النهائية  املباراة  يف   ،)1  –  1 االول  الشوط   ،1  -  1 االصلي 
اليت أجريت بينهما مساء االربعاء املاضي على ملعب "اتش اس 
اتش نوردبنك أرينا" يف مدينة هامبورغ األملانية وشهدها 49 الف 

متفرج. 
وهو اللقب القاري الثاني ألتلتيكو مدريد بعد كأس حاملي الكؤوس 
االوروبية ملوسم 1961 - 1962 واليت احرزها على حساب فيورنتينا 

االيطالي. 
وأنهى الفريق االسباني، الذي كان خيوض النهائي القاري اخلامس 
له واالول منذ عام 1986 عندما خسر امام دينامو كييف األوكراني 
مغامرة  ليون،  يف  االوروبية  الكؤوس  كأس  نهائي  يف   3  -  0
فوالم الذي فاجأ اجلميع هذا املوسم وأخرج فرقا عريقة يف طريقه 
حامل  األوكراني  دونتسك  شاختار  أبرزها  النهائية  املباراة  اىل 
اف  ويف  االيطالي  تورينو  وجوفنتوس  املاضي،  املوسم  اللقب 
ال فولسبورغ وهامبورغ اس يف االملانيان، قبل ان يتأهل للمرة 

االوىل يف تارخيه لنهائي احدى املسابقات األوروبية. 
وهذا اللقب احلادي عشر للفرق االسبانية يف املسابقة بتسمياتها 
اوروبا  االوروبي،  االحتاد  كأس  املعارض،  مدن  )كأس  املختلفة 
ليغ( وبه عززت مركزها االول، بينما حتتل انكلرتا وايطاليا املركز 

الثاني 10، واملانيا املركز الثالث 6. 
ألتلتيكو  التسجيل  فورالن  دييغو  األوروغواياني  املهاجم  وأفتتح 
الربتغالي  من  رأسية  الكرة  تلقى  بعدما   32 الدقيقة  يف  مدريد 
سيماو سابروسا، فكسر مصيدة التسلل وسددها بعيدا من متناول 
عادل  دقائق  مخس  وبعد  شفارتسر.  مارك  االوسرتالي  احلارس 
الويلزي ساميون ديفيس لفوالم اثر متريرة من اجلناح األمين اجملري 
االسباني  احلارس  مرمى  الطاير" يف  "على  بقذيفة  زولتان غريا، 
دافيد دي غيا. ويف الدقيقة 116، سجل فورالن االصابة الثانية 
ليدي اىل  اغويرو  األرجنتيين سريجيو  اثر متريرة من  بكعب قدمه 
فريقه لقبه االول يف كل املسابقات منذ ان توج عام 1996 بلقب 

الدوري االسباني وكأس امللك. 
مثل أتلتيكو مدريد: دافيد دي غيا - توماس أويفالوسي، لويس 
أنطونيو رييس  - خوسيه  لوبيز  أنطونيو  ألفارو دومينغيز،  برييا، 
غارسيا، سيماو  راوول  أسونساو،  باولو  )أدواردو سالفيو 78(، 
سابروسا )خوسيه مانويل خورادو 68( - دييغو فورالن، سريجيو 

أغويرو )خوان فالريا 119(. 
ومثل فوالم: مارك شفارتسر - كريس بريد، أرون هيوز، بريدي 
هانغيالند، بول كونتشينسكي - داميان داف )اريك نيفالند 84(، 
ديكسون إيتوهو، داني موريف )جوناثان غرينينغ 118(، ساميون 

ديفيس - زولتان غريا، بوبي زامورا )كلينت دميبسي 55(. 
قاد املباراة احلكم االيطالي نيكوال ريتزولي.

تشهد عطلة نهاية هذا االسبوع سباق اجلائزة الكربى ملوناكو، 
وهو املرحلة السادسة من بطولة العامل للسيارات "الفورموال 1"، 

الذي جيرى يف شوارع االمارة والذي ال يشبه أي سباق آخر.
وعلى غري ما جيري يف السباقات االخرى للبطولة، تقام التجارب 
يوم  السائقون  ويرتاح  والسبت  اخلميس  يومي  واملؤهلة  احلرة 
اجلمعة، بينما يقام السباق يف املوعد التقليدي الثالثة بعد ظهر 

االحد.
 11:00 الساعة  من  بفرتتني:  احلرة  التجارب  امس  بدأت  وقد 
وتتابع  بريوت.  بتوقيت   16:30 اىل   15:00 ومن   12:30 اىل 
اليوم السبت بفرتة ثالثة من الساعة 12:00 اىل 13:00، تليها 
يف  االنطالق  ترتيب  ضوئها  يف  يتحدد  اليت  املؤهلة  التجارب 
ومسافة  كيلومرتات،   3,340 احللبة  طول  ويبلغ  االحد.  السباق 

السباق 260,520 كيلومرتًا ويتضمن 78 لفة. 
موناكو  سباق  املنطلقني يف  أول  كان  املاضي،  املوسم  ويف 
 – الرن  "ماك  اىل  اآلن  انتقل  الذي  بي"  جي  "براون  سائق 
مرسيدس" بطل العامل الربيطاني جنسون باتون، اذ سجل أسرع 
لفة يف التجارب احلرة 1:14:902 دقيقة. وقد فاز يف السباق 
باريكيللو  روبنس  الربازيلي  الفريق  رفيقه يف  امام  نفسه  هو 
القياسي  الرقم  أما  "وليامس".  فريق  اىل  اآلن  انتقل  الذي 
ألسرع لفة يف السباق، فيحمله بطل العامل سبع مرات االملاني 
ميكايل شوماخر مع فريق "فرياري" عام 2004 وهو 1:14:439 

دقيقة.
أربعة  املوسم،  هذا  البطولة  يف  املشاركني  السائقني  ومن 
2009، سائق  باتون  اىل  هم،  موناكو  فازوا يف  ان  سبق هلم 
مرسيدس" بطل العامل السابق الربيطاني لويس  "ماك الرن – 
هاميلتون 2008، وبطل العامل مرتني سائق "فرياري" االسباني 
فرناندو ألونسو مرتني 2007 مع "ماك الرن" و2006 مع "رينو"، 
وشوماخر مخس مرات مع "فرياري" 2001 و1999 و1997 و1995 

و1994.
الذي يضفي  التجاوز عليها، االمر  ومتتاز حلبة موناكو بصعوبة 

املرحلة السادسة من بطولة العامل لـ«الفورموال 1«

من اليوم اجلائزة الكربى ملوناكو 

مرسيدس«  *من اليسار الربيطاني جنسون باتون سائق »ماك الرن – 
والربازيلي فيلييب ماسا سائق »فرياري« خالل مؤمتر صحايف يف 

موناكو االربعاء املاضي*

على االنطالق من اخلط االول أهمية خاصة. ويف هذا اجملال، 
رينو" قد احتكر االنطالق  جتدر االشارة اىل ان فريق "رد بول – 
وتقامسها  اآلن،  حتى  أقيمت  اليت  اخلمسة  السباقات  يف  اوال 
واالوسرتالي  مرات  ثالث  فيتيل  سيباستيان  االملاني  سائقاه 
مارك ويرب مرتني. ويطمح ويرب اىل ان يصري االوسرتالي االول 
منذ بطل العامل ثالث مرات جاك برابهام )84 سنة( عام 1959 
"الفورموال  سباق  يف  فاز  الذي  هو  االمارة،  سباق  يف  يفوز 
فريق  مع  باهتا  ظهورا  وظهر   ،  2001 عام  موناكو  3000" يف 
عام  "وليامس"  فريق  مع  ثالثا  وحل   ،  2002 عام  "ميناردي" 
وهاميلتون.  باتون  من  منافسة  يواجه  ان  بد  ال  ولكن   .2005
وكان ويرب قد حقق فوزه االول هذا املوسم والثالث يف البطولة 

يف سباق اجلائزة الكربى السبانيا االحد املاضي.
أما شوماخر، سائق "مرسيدس جي بي" اآلن العائد عن االعتزال، 
فقد حتسن أداؤه االسبوع املاضي بعد تعثر، وحل رابعا على حلبة 

كاتالونيا. 
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»املوازنة املبتورة«: الدولة تشّرع...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املوازنة للسنة املقبلة متهيدا الحالتها اىل جملس النواب يف تشرين 
االول من كل سنة.

واما يف اجلانب املتصل بأرقام املوازنة، فإن إقرارها، او عدمه خالل 
الفرتة املتبقية من السنة احلالية، ال يغري شيئًا على املدى القريب على 
الصعيدين املالي واالجتماعي. فالنفقات لن تقل مع املوازنات امللحقة 
احملددة بـ20 الف مليار لرية، كما ان العجز لن يرتاجع عن الستة آالف 
مليار، ال بل ان هذا العجز سيكون قابال للزيادة اىل ما نسبته %38 

بدال من 30 %.
نهاية  مع  مليار دوالر  بالتأكيد عن 55،5  العام فسيزيد  الدين  واما 
العام احلالي، علما انه يبلغ حتى اليوم حواىل 51،5 مليار دوالر، على 
اعتبار ان خدمة الدين وحدها للعام 2010 تقدر بأكثر من 4،3 مليارات 

دوالر يف أحسن األحوال.
واالمر نفسه بالنسبة اىل النفقات اجلارية من رواتب واجور وتقدميات 
ومستحقات ملحوظة للمستشفيات واالستمالكات واملشاريع االستثمارية 

املعقودة سلفا، وهي لن تقل عن 8500 مليار لرية.
 - املوازنة  اقرار  عن  تتأتى  ان  ميكن  اليت  الوحيدة  االجيابية  ان  اال 
اقرار  الفرتة بني  من  االستفادة  هي   – اضافات  مرت من دون  اذا 
املوازنة يف جملس الوزراء واحالتها اىل اجمللس النيابي، حبيث يباشر 
وزراء اخلدمات يف اعداد دفاتر الشروط لتلزيم املعامل اجلديدة لقطاع 
الكهرباء وقطاعات املياه واخلدمات العامة وتوسيع خدمات االتصاالت 

وتعزيز تقدميات الضمان االجتماعي اخل...
الوزراء قد عقد امس االول جلسة شرع فيها مبناقشة  وكان جملس 
اجلمهورية  رئيس  برئاسة  بعبدا  يف  اجلمهوري  القصر  يف  املوازنة 
ميشال سليمان وحضور رئيس احلكومة والوزراء، واقر فيها تعيني 
العميد جورج قرعة مديرا عاما المن الدولة والعميد عبد الرمحن شحيتلي 

مديرا لالدارة يف اجليش اللبناني وعضوا يف اجمللس العسكري.
اجللسة  استهل  اجلمهورية  رئيس  أن  اىل  وزارية  مصادر  واشارت 
من  انزعاجه  مبديا  املوازنة  اقرار  االسراع يف  اىل  فيها  دعا  مبداخلة 
يف  بتقدميها  ووعدت  سبق  احلكومة  ان  وخصوصا  احلاصل  التأخر 
منتصف كانون الثاني املاضي، ولو أنه رد التأخري اىل التفرغ إلعداد 
مشروع البلديات الذي مل يقر يف جملس النواب مع االسف. وطلب 

االنصراف للتحضري ملوازنة العام 2011 وعدم التأخر فيها.
وشدد رئيس احلكومة يف مداخلته على اهمية اقرار املوازنة، متحدثا عن 
ان التأخري حكمته ظروف متعددة، وحتدث عن اهمية شراكة القطاعني 
يف  مقرا  ضريبية،  عدالة  اجياد  اهمية  على  مشددا  واخلاص،  العام 

الوقت نفسه ان ال وجود ملثل هذه العدالة.
بعد ذلك، تولت وزيرة املال ريا احلسن تقديم عرض مفصل ملشروع 
قاعة جملس  اىل  خصيصا  أحضرت  كبرية  شاشة  خالل  من  املوازنة، 

الوزراء، واستعرضت فذلكتها وردت على استيضاحات الوزراء.
وركز وزير االتصاالت شربل حناس على اجلانب الدستوري والقانوني 
لناحية التأخري يف اقرار املوازنة، وتال سلسلة من النصوص القانونية 
احلساب  قطع  اىل ضرورة  داعيا  الشأن.  بهذا  املتعلقة  والدستورية 
للسنوات املالية من 2005 وحتى اليوم. معتربا ان االنفاق الذي حصل 
منذ العام 2005 ختطى القاعدة االثين عشرية وبالتالي كل هذا االنفاق 
الذي حصل حيتاج اىل تسوية وتشريع، وربط بني سري عجلة الدولة 
والشروع يف اعداد موازنة العام 2011، وسجل اعرتاضا على عدم ادراج 

بند على جدول االعمال يتعلق بشركة »اوجريو« سبق واقرتحه.
وركز وزير الزراعة حسني احلاج حسن على اهمية ايالء االهتمام الكبري 
الشركات  واقع  ضبط  اىل  ودعا  والصناعية.  االنتاجية  للقطاعات 
الفقر، وتوقف عند واقع  العقارية واىل وقف اهلدر، ومعاجلة ظاهرة 
الزراعة والحظ اهتماما حكوميا بالشأن الزراعي وجتلى ذلك يف رفع 

موازنة وزارة الزراعة.
وتطرق  الصحي،  الواقع  عن  خليفة  جواد  حممد  الصحة  وزير  وحتدث 
اىل ما يتصل مبوازنة وزارته، فأرجئ الكالم بالتفــصيل اىل اجللسات 

الالحقة حيــنما يتم اقرار موازنـة كــل وزارة على حدة.
البحرية  املخالفات  موضوع  شهيب  اكرم  املهجرين  وزير  وتناول 
موضوع  اثار  كما  املوضوع،  هلذا  جذري  حل  اجياد  ضرورة  مستعجال 

املقالع والكسارات داعيا اىل ضبطها.
الكهرباء  قطاع  واقع  باسيل  جربان  واملياه  الطاقة  وزير  واستعرض 
واملدى الذي بلغه، داعيا اىل عملية اصالح جذرية وشاملة للنهوض 
بقطاع الكهرباء، فيما ركز وزير الدولة ميشال فرعون على اهمية تنفيذ 
بنود مؤمتر باريس ـ 3 وكرر اقرتاحه بفرض ضريبة على املضاربات 
كبري  بشكل  ارتفعت  الشقق  اســعار  الن  العقارات  وارباح  العقارية 
على  الضريبة  املال  وزارة  خفض  بعد  سيما  ال  وهمي،  ومعظمه 

التسجيل.
وفيما انتقد وزير االقتصاد حممد الصفدي املوازنة مشريا اىل انه ال 
يرى فيها خطة حتديثية او بعدا امنائيا بل تكرارا لالرقام، دافع وزير 
العمل بطرس حرب عن مشروع املوازنة، لكنه اشار اىل وجود مشكلة 

قانونية تتعلق مبوازنات السنوات السابقة.
وقدم وزير التنمية االدارية حممد فنيش مداخلة اعترب فيها ان املوازنة 
حمددة  اهداف  اىل  للوصول  تنفيذ  وأداة  وسيلة  تكون  ان  يفرتض 
برؤية اقتصادية امنائية، لكن اهلاجس الذي حكم املشروع هو االعتبار 
املالي واحملافظة على العجز وكيــفية ابقــاء الدين ضمن نسبة معينة 
الكافـية  باملرونة  تتمتع  ال  املوازنة  فــان  هنا  من  الناتج.  مع  قياسا 

لالستجابة للمتطلبات االجتماعية واالمنائية.

وصحيحة،  سليمة  ادارة  اجياد  على  مشددا  االداري  الوضع  وتناول 
وطرح سلسلة اسئلة حول مدى االستفادة من االزمة املالية لتخفيض 
كلفة الدين، ودعا اىل اجياد العدالة الضريبية وخصوصا ان الضرائب 
غري املباشرة على املواطنني مرتفعة جدا، وشدد على فرض ضرائب 
على الشركات العقارية وكذلك على املصارف اليت ال تدفع ضريبة على 
ارباحها. كما دعا اىل اجياد السبل الكفيلة مبعاجلة الفقر وزيادة النمو، 

وحتقيق االمناء املتوازن.
اىل  فاشار  مطّولة،  مداخلة  حسني  السيد  عدنان  الدولة  وزير  وقدم 
اجيابيات متعددة يف مشروع املوازنة ومنها عدم اعتماد زيادة الضريبة 
اىل   %2.6 من  االستثماري  االنفاق  وزيادة  املضافة،  القيمة  على 
6.1%، وزيادة االنفاق االجتماعي باالضافة اىل زيادة رسوم التسجيل 

العقاري على الشطر الذي يزيد على 500 الف دوالر.
مؤسسة  اوضاع  باصالح  قرار وطين مجاعي  اىل  السيد حسني  ودعا 
لالبنية  حل  واجياد  الصغرية،  املؤسسات  وتشجيع  لبنان،  كهرباء 
 78 من  اكثر  السنوية  بدالتها  تبلغ  اليت  الدولة  قبل  من  املســتأجرة 

مليارا و500 مليون لرية.
ودعا  الضرييب،  للنظام  جذري  وبإصالح  االدارة،  بإصالح  وطالب 
العقارية  الشركات  يف  االسهم  انتقال  على  خاص  رسم  وضع  اىل 
يعادل رسم تسجيل العقارات. كما استعجل اجياد حل قانوني وجذري 
للمخالفات البحرية واستيفاء الرسوم املتوجبة. ودعا اىل ضبط املوازنات 
التفصيلية يف الوزارات للحد من اهلدر. وطالب بوضع جدول احصائي 
ان معظمها  وارباحها خاصة  انواعها  التجارية وحتديد  الشركات  بعدد 
يتهرب من الضرائب وال يصرح عن ارباحه احلقيقية. وشدد على اعادة 
اليت  والقروض  اهلبات  حترير  وعلى  السياحي،  القطاع  اىل  االعتبار 
تعهدت بها الدول املاحنة يف باريس 3، ودعا اىل زيــادة الرســوم 
على التنباك واخلمور والعــطور واليخوت، واىل الشروع يف تنفيذ اخلطة 

الزراعية بالتنسيق والتعاون مع سوريا وغريها من الدول.
البلديات: سباق بني التوافق.. والتنافس

على اخلط البلدي، وفيما تبدو املرجعيات الطرابلسية ثابتة على خط 
التفاهم البلدي، على مسافة اسبوعني من االستحقاق االنتخابي، اقرتبت 
امليناء من انضاج التفاهم أيضا، فيما تستعد زغرتا ملعركة حامسة، 
وكذلك مدينة البرتون، كما تبدو مدينة صيدا عاصمة اجلنوب، متوجهة 
حنو معركة قاسية بني تيار املستقبل والتنظيم الشعيب الناصري يف 
اليت  التوافق  مساعي  جنحت  اذا  اال  اجلاري،  من  والعشرين  الثالث 
تنعدم  مل  التوافق  فرصة  ان  صيداوية  مصادر  وقالت  تتوقف،  مل 
والوسطاء مل يقطعوا االمل، وكشفت ان االتصاالت مل تنقطع باالمس، 
فيما بقي الرئيس نبيه بري، بالتنسيق مع الرئيس سعد احلريري، على 
جينـبها  توافق  اىل  بصيدا  لالنتقال  املدينة  اطراف  مع  التواصل  خط 

املعركة وتداعياتها.

أوباما ومدفيديف متفقان على...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

)الصني  الست  الدول  أحرزته جمموعة  الذي  حبثا خالهلا »التقدم« 
األمم  يف  وأملانيا(  وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
املتحدة »يف اجتاه التوصل اىل اتفاق حول إصدار قرار عن جملس 
يف  األمريكية  الرئاسة  أوضحت  كما  إيران«،  بشأن  الدولي  األمن 

بيان.
وقال املصدر نفسه إن الرئيسني »اتفقا على الطلب من مفاوضيهما 

تكثيف جهودهم للتوصل اىل قرار يف أسرع وقت«.
وقدمت الواليات املتحدة اليت تشتبه يف أن ايران تسعى اىل امتالك 
مشروعًا  الست،  جملموعة  مدني،  برنامج  غطاء  حتت  النووي  السالح 

يتعلق بفرض عقوبات جديدة على طهران.
وحبسب متحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية، فإن الديبلوماسيني 
يف جمموعة الست اجتمعوا مرة أخرى أول من أمس يف نيويورك حيث 

مقر األمم املتحدة لبحث هذا امللف.
رايس  سوزان  املتحدة  األمم  لدى  املتحدة  الواليات  مندوبة  وأكدت 
للصحافيني أمس االول، أن القوى الست الرئيسية حتاول التوصل 
اىل قرار جديد يف جملس األمن وهي عملت بصورة مكثفة يف العواصم 
املؤثرة ويف األمم املتحدة. وأضافت رايس أن زيارة الرئيس الربازيلي 
لويس ايناسيو لوال دا سيلفا املرتقبة لطهران ال تعرقل التقدم يف 

التوصل إىل اتفاق بشأن جولة رابعة من العقوبات ضد إيران.
وكذلك علق مسؤول كبري يف وزارة اخلارجية األمريكية أمس على زيارة 
الرئيس الربازيلي مطلع األسبوع املقبل إىل إيران، قائاًل إنها قد تكون 
الفرصة األخرية للحوار مع طهران بشأن برناجمها النووي قبل عقوبات 

جديدة من األمم املتحدة.
أننا  وأضاف املسؤول للصحافيني طالبًا عدم كشف هويته »أعتقد 

سنعترب زيارة لوال الفرصة الكبرية األخرية للحوار«.
ولكن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف قال يف ما نقلته عنه 
من  عقوبات  تواجه  اليت  الدول  إن  الروسية،  وكالة »انرتفاكس« 
من  لعقوبات  ختضع  أن  ظرف  أي  حتت  تستطيع  »ال  األمن  جملس 
جانب واحد تفرضها حكومة أو أخرى متجاوزة جملس األمن«. وأضاف 
الفروف أن »موقف الواليات املتحدة اليوم ال يكشف عن فهم هلذه 

احلقيقة الواضحة متاماًً«.
وكان االحتاد األوروبي قال إنه رمبا يفرض عقوبات أحادية اجلانب إذا 

مل يتسن استصدار قرار من جملس األمن.
وجاء حتذير الفروف قبل وصول الرئيس الربازيلي مباشرة اىل روسيا 
أمس االول. والربازيل عضو غري دائم يف جملس األمن وتعارض أيضًا 

فرض مزيد من العقوبات على إيران.
ومن املنتظر أن يلتقي لوال مسؤولني بارزين لبحث كيفية إحياء اتفاق 
الذي يهدف اىل تقليل خطر استخدام  النووي املتعثر  الوقود  تبادل 
طهران للتخصيب يف أغراض عسكرية. ويتوجه لوال اىل إيران بعد غد 

األحد.
الربملان  يف  األعلى  اجمللس  يف  أعضاء  اىل  متحدثًا  الفروف  وقال 
الروسي إن الواليات املتحدة ترغب يف أال ترى أن القانون الدولي 
يتفوق على القوانني الوطنية. أضاف »نواجه اآلن هذه املشكلة أثناء 

مناقشة قرار جديد من جملس األمن عن إيران«.
وأكد الفروف جمددًا أن بالده ليست يف حاجة إىل استشارة الواليات 
املتحدة بشأن بيع النظام الصاروخي املضاد للطائرات من طراز »اس 

300« إىل إيران.
يف غضون ذلك، قال الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد إن الشعب 
قادتها  من  واإلحباط  اليأس  أصابها  األوروبية  والشعوب  األمريكي 

وأصبحت تعّلق أملها على إيران.

إسرائيل تعلن »رمسياً«:...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يف هذا الشأن، وان اسرائيل ستسرع خطواتها االستيطانية، يف 
يطلقها  اليت  التصرحيات  باراك  إيهود  الدفاع  وزير  انتقد  وقت 
املسؤولون اإلسرائيليون يف هذا الشأن، حمذرًا من أّن ذلك ميس 

مبناخ الثقة اليت تسعى واشنطن إلرسائه.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن يشاي قوله إّنه »ليس هناك، 
ومل يكن هناك جتميد لبناء املستوطنات يف القدس، ولن يكون 
الذي يرأس حزب  هناك جتميد يف أي وقت«. وأوضح يشاي، 
خالل  تثار  لن  القضية  هذه  أن  املتطرف،  الديين  »شاس« 
الزيارات املقبلة اليت سيقوم بها مسؤولون أمريكيون إىل الدولة 
العربية. وتابع انه يعتزم »تسريع إجراءات التخطيط والبناء يف 
لنظرائنا  ذلك  أوضحُت  وقد  خاصة...  والقدس  عامة،  إسرائيل 

وأصدقائنا األمريكيني«.
التحذير الذي وجهته  وجاءت تصرحيات يشاي بعد يوم واحد من 
وزارة اخلارجية األمريكية لكل من الفلسطينيني واإلسرائيليني من 
مغبة اإلقدام على أي خطوات تثري التوتر يف القدس، بعدما كانت 
مرحلة  خالل  »استفزازات«  اي  من  الطرفني  حذرت  واشنطن 

املفاوضات بينهما.
إىل ذلك، قال الوزير اإلسرائيلي لصحيفة »يوم ليوم« الناطقة 
التخطيط والبناء  إنه ينوي »دعوة جلنة  باسم حزب »شاس« 
يف القدس إىل اجتماع يف أسرع وقت ممكن إلطالق أعمال البناء 
أّن  أوضح  لكنه  القدس(«،  رامات شلومو )يف  )مستوطنة(  يف 
اجتماعات اللجنة »لن جتري خالل زيارات مسؤولني امريكيني إىل 
اسرائيل«، مشريًا إىل أّن »احلكومة اإلسرائيلية مل ترتاجع ولن 
ترتاجع أمام الواليات املتحدة وستواصل أعمال البناء يف كل أحناء 

القدس، العاصمة األبدية للشعب اليهودي«.
ايالون  داني  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  نائب  أكد  جهته،  من 
»املوقف  يعكس  يشاي  موقف  أن  اإلسرائيلي  اجليش  إلذاعة 
البناء  يوقف  أن  ألحد  ميكن  أنه »ال  معتربًا  للحكومة«،  الرمسي 

يف القدس«.
يف املقابل، انتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك التصرحيات 
ملناخ  وتسيء  إسرائيليون،  مسؤولون  يطلقها  اليت  السلبية 
املفاوضات مع السلطة الفلسطينية، معتربًا أّن »تصرحيات بعض 
الوزراء بأن إسرائيل ستواصل البناء يف األحياء العربية يف القدس 
مفيدة  باالمتناع عن ذلك، ليست  األمريكي  الطلب  رغم  الشرقية 
ومتس مبحاوالت خلق أجواء الثقة بني إسرائيل والفلسطينيني«. 
ورأى باراك أنه »يتعني على الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين 

التحلي باملسؤولية واالمتناع عن التصرحيات االستفزازية«.
اإلسرائيلي يتسحاق  الداخلي  األمن  اعترب وزير  باراك،  وردًا على 
أهرونوفيتش، من حزب »إسرائيل بيتنا«، أّنه »أمر حمزن أن 
القانون إلثارة ضجيج  نرى مسؤولني سياسيني يستغلون سلطة 
إعالمي رخيص«. وكان أهرونوفيتش أحد الوزراء الذين انتقدهم 
الشرطة  بأن  األول  أمس  الكنيست  يف  تصرحيه  أثر  على  باراك 
اإلسرائيلية ستستأنف هدم بيوت فلسطينية يف القدس الشرقية 

قريبًا.

شريط مصور لليمني اإلسرائيلي:...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

كليًا، ويف مشهد آخر تظهر صور للهيكل املزعوم مكانه، على خلفية 
أغان دينية يهودية. هذا الشريط يبث يف االحتفاالت الدينية اليهودية 
خصوصًا االحتفاالت املسمى »البار متسبا« وهي احتفاالت بالصبية 

عندما يصل عمرهم 13 عامًا.
ويقوم ببث وتوزيع الشريط نشطاء اليمني اإلسرائيلي، الذين حياولون 
يف  احلفالت  بعشرات  األقصى  املسجد  اقتحام  واألخرى  الفرتة  بني 

مناطق خمتلفة من إسرائيل.
احلكومة  رغبة  هي  املسجد  »قصف  إن  اليمني  نشطاء  أحد  وقال 
بقصف  إسرائيل  من  فرد  يقوم  أن  منه  اهلدف  وليس  اإلسرائيلية 
بروخ  إسرائيل«  ما يسمى »أرض  رئيس حركة  املسجد«. وقال 
الذين يصلون  اليهود  آالف  حلم  تعرب عن  الظاهرة  إن »هذه  مرزل 

يوميًا لبناء اهليكل«.
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الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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ان  اللبناني  االنسان  على  اصعب  ما 
واالصعب  االيام،  هذه  يف  لبنانيا  يكون 
هذا  وزعماء  بوطنه  متعلقا  يكون  ان  عليه 
الوطن وبعض السياسيني والروحيني يف 
زمحة التسابق لتغطية الفساد واملمنوعات 

اليت حرمها القانون والدين.
ويشجعونها  االنسان  تقتل  املمنوعات  
من حيث يدرون او ال يدرون. واالخطر على 
هذا الوطن هو هجرة ابنائه االصليني وبيع 

االراضي باجلملة واملفرق لالجانب.
اىل جانب هذا كله، هناك منوذج جديد مل 
يسبق له مثيل هو بيع امالك بعض البلديات 
منها بلدية جزين اليت اثار بيع البعض من 
امالكها موجة عارمة من االستياء لدى بعض 
البلدة والطريقة  غري القانونية اليت  ابناء 

بيعت فيها هذه االمالك.
اليت  املخدرات  هذا  كل  من  واالخطر 
ثم  لبنان  من  اماكن  بعض  يف  ضبطت 
اصبحت فيما بعد انها نفايات اىل كميات 
االسلحة املضبوطة واليت افرج عنها الحقا 

حسب املصادر اليت حتدثت عنها.
ان ما حيصل يف هذا الوطن يؤكد لنا اننا 
ال نستحقه طاملا ان هناك بعض السياسيني 
كل منهم يغطي من له. والدولة عاجزة عن 
برأيها  يؤخذ  ال  فاالقلية  بواجباتها  القيام 
واالكثرية جمموعة من الطرشان ال تعمل اال 

كل ما يناسبها.
عند تأليف احلكومة وعد الرئيس احلريري 
من  ما  وكل  الفساد  وضبط  باالصالحات 
دور  ويعطل  لبنان  يشوه مسعة  ان  شأنه 
املؤسسات، لقد استبشرنا خريا ولكن ويا 

لالسف كل الوعود تبخرت وطويت الورقة 
وصار الغرض منها محاية احملسوبيات.

والرئيس الذي انتخب بالتوافق مل يكن 
بيده حل العقد املستعصية فمن الطبيعي 
كل  وان  خاصة  يرى!!!  ال  ان  والبديهي 
وحده  وهو  الوزراء  مبجلس  منوط  شيء 
اتفاق  اجنزه  الذي  والربط  احلل  مفتاح 

الطائق.
الوطين احلر دخل احلكومة كي ال  التيار 
على  قطع  وقد  املعرقل.  انه  عنه  يقال 
نفسه عهدا بعدم عرقلة اي قرار ملصلحة 

الوطن واملواطن.
وكل ما اثاره ويثريه الوزير جربان باسيل 
واالصالح  التغيري  تكتل  نواب  من  وغريه 
هو نقض للوعود اليت وعدت بها احلكومة 

الشعب.
مل  احلر  الوطين  والتيار  باسيل  والوزير 
يطالب بشيء خاص له امنا الذي يطالب به 

هو حقوق مشروعة جلميع اللبنانيني.
يوم  ذات  قال  العريضي  غازي  الوزير 
انا وزير فاشل وجاء كالمه عرب الفضائيات 
واكثر من مرة، ليس النه فاشل باملعنى 
مل  واحلكومة  املالية  وزارة  امنا  الصحيح 
تتجاوب مع مطالبه ومل تنفذ ما وعدته به.

تكون  ان  يأمل  احلر كان  الوطين  التيار 
حكومة  ال  اعمال  حكومة  هي  احلكومة  هذه 
النائب  كالم   ويف  واالتهامات  للحرتقة 
عمار حوري قال فيه جلربان باسيل ان مل 

تعجبك احلكومة عليك االستقالة منها.
شاكلة  على  املسؤولني  كل  كان  فاذا 

هذا النائب فعلى الدنيا السالم.

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

قنصلية لبنان العامة - ملبورن 
اخلارجية  وزارة  لتعليمات  بناء 
قيد  الجراءات  وتسهيال  واملغرتبني 
اللبنانيني املقيمني يف والية فيكتوريا 
الشخصية  االحوال  وقوعات  وتسجيل 
زواج ووالدة ووفاة  اليهم من  العائدة 

لدى هذه البعثة، 
تعلن قنصلية لبنان العامة يف ملبورن 

ما يلي: 
ان املستندات املطلوبة لتنظيم   .1

وقوعات االحوال الشخصية هي:
- مستند يثبت اجلنسية اللبنانية، مهما 
كان تارخيه: بيان قيد او جواز سفر او 

بطاقة هوية لبنانية.
وفاة(  والدة،  )زواج،  شهادة   -
املختصة  احمللية  السلطات  عن  صادرة 

يف والية فيكتوريا.
مل يعد مطلوبا تصديق شهادات   .2
الزواج والوالدة والوفاة احمللية من قبل 

وزارة اخلارجية االسرتالية. 
هذه  لدى  العائلي  امللف  فتح   .3
اي  عنه  يستوفى  وال  جماني  البعثة 

رسم. 
عند تعذر حضور صاحب العالقة   .4
تسجيل  طلبات  تقبل  البعثة،  هذه  اىل 
الربيد  عرب  الشخصية  االحوال  وقوعات 
احد  بواسطة  او  املضمون،  االلكرتوني 

االقرباء املباشرين.
القنصل العام
هنري قسطون

 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
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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
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

ترقبوا حفلة 
مجعية سيدة زغرتا
 يف شهر متوز 2010 

تابعوا اعالناتنا 

ترقبوا
حفلة مطرب املغرتبني

 بديع مظلوم يف 29 أيار احلالي

مل ال تزرعني األرز؟ 

عارضة لدى شركة »تريومف« لأللبسة النسائية الداخلية تعرض 
محالة صدر بعنوان »ازرعي محاالتك باألرز«، يف طوكيو يف اطار 
محلة اطلقتها الشركة النتاج جمموعة فريدة من محاالت الصدر اليت 
متس مسائل اجتماعية. وهذه احلمالة تهدف اىل جعل من ترتديها 

أكثر معرفة بشؤون الزراعة.

سيلينا غوميز خترجت 

حققت النجمة األمريكية الشابة سيلينا غوميز )الصورة(إجنازًا جديدًا، 
وإمنا مل يكن هذه املرة عرضًا تلفزيونيًا أو فيلمًا أو أغنية جديدة، 
بل خترجت من املدرسة الثانوية. وذكر موقع "بيبول" األمريكي ان 
جنمة "ديزني" ومغنية البوب البالغة من العمر 17 سنة حصلت على 
شهادة التخرج من املدرسية الثانوية. وأشار إىل ان غوميز كتبت 
من  خترجت  "اليوم  "فيسبوك"  موقع  على  اخلاصة  على صفحتها 

املدرسة الثانوية وحصلت على شهادتي!".
وكشفت مصادفة مجيلة وهي انها صورت يف اليوم نفسه مشهد 
انين  "الغريب  وكتبت  كارلو".  "مونيت  اجلديد  فيلمها  يف  خترج 

بطريقة ما متكنت من اختبار خترج رمسي".

جهاز طهي يعمل بالطاقة الشمسية 
جناحه مبعرض سوفكس  االردني يف  امللكي  الصيانة  يعرض سالح 
2010 ملعدات القوات اخلاصة املقام حاليًا يف قاعدة امللك عبد اهلل 
الثاني اجلوية جهازا للطهي يعمل على الطاقة الشمسية جرى تطويره 

من قبل سالح الصيانة امللكي الستخدامه يف املفارز البعيدة.
ويشري الكتيب اخلاص باجلهاز أنه ميتاز بقدرته على غلي وخبز وتسخني 
الشمسية، وال حيتاج إىل  الطاقة  بواسطة  الطعام  أنواع  نوع من  أي 

الوقود، كما أنه معزول عزال تاما، ما حيسن من كفاءته احلرارية.
ومن مميزات اجلهاز الذي أصبح يستخدم يف القوات املسلحة األردنية، 

ما يتمتع به من درجة أمان كبرية جدا.
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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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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يف كل عام وعلى مدى سنوات 
االسرتالي  التيار  أخذ  عديدة 
ان  عاتقه  على  املتحد  اللبناني 
يكرم شهداء األنزاك أي شهداء 
كل  يف  ونيوزيالندة  اسرتاليا 
االوىل   املبادرة  وكانت   ، عام 
اىل  وتكررت  برزبن  مدينة  من 
العام   هذا  اما  سنوات  مدى 
اللبناني  األسرتالي  التيار  قرر 
التكريم  حفلة  ينقل  ان  املتحد 
العاصمة االسرتالية كانربا  اىل 
االسرتالية   الدولة  مع  ونسق 
حشد  وكان  الدفاع  ووزرارة 

التيار األسرتالي اللبناني املتحد يكرم شهداء اسرتاليا ونيوزيالندة بالتنسيق مع الدولة االسرتالية

كبري حيث مثل الدولة االسرتالية السيناتور غاري همفري وسعادة 
السفري اللبناني جان دنيال مع عقيلته الذي مثل الدولة اللبنانية 
وسيادة مطران طائفة امللكيني الكاثوليك عصام درويش مطران 
عساف  فايز  األب  كانربا  الرعية يف  وكاهن  ونيوزيلند  اسرتاليا 
ملبورن  مدينة  من  وفد   مع  هيكل  بشار  السيد  التيار  ومنسق 
وقياديون يف التيار االسرتالي اللبناني املتحد من مجيع الواليات 
ومنظمات اسرتالية ولبنانية  وكان منظم  حفل التكريم رئيس 
عون  خنلة  السيد  كانربا  يف  املتحد  األسرتالي  اللبناني  التيار 

واعضاء التيار.
من  الشهداء  قدم  الذي  األسرتالي  اجليش  عن  اخلطابات  تتالت 
اجل احلرية واإلنسانية ومن املعروف ان الشهيد هو رمز من رموز 

احلرية ال فرق يف املكان والزمان الذي استشهد فيه امنا شهادته 
قد اعطت معنى وانبعاثا للحياة ألجيال قادمة ودخل التاريخ من 
بابه الواسع وهكذا نرى اكرب القادة وأكرب امللوك والرؤساء عندما 
من  اكليل  وضع  هو  به  يقومون  عمل  فأول  فان  بلدا  يزورون 

الزهور على ضريح اجلندي اجملهول.
اللبناني مل ينس تضحيات اجليش االسرتالي يف لبنان  الشعب 
عام 1942 الذي ساعد يف مد سكة احلديد على طول الشاطئ اليت 
تصل لبنان بأوروبا ومل ينس ذاك اجلسر الذي ما زال قائما حتى 
اليوم وعليه شعار اسرتاليا، ان الشعب اللبناني يكن كل االحرتام 
لبنان. يف  خدمات  من  به  قام  ملا  االسرتالي  للجيش   واحملبة 

ويف مقابلة على شريط فيديو مع رجلني طاعنني يف السن من 

بلدة فغال ما زاال على قيد احلياة رويا كيف بين جسر املدفون 
على يد اجليش األسرتالي وكم كان هذا اجليش لطيفا مع الناس 

انذاك.
واخريا، وضع املندبون عن الدولة االسرتالية واللبنانية مع بقية 
اجلندي  ضريح  على  الزهور  من  اكاليل  التيار  وفروع  املنظمات 
اجملهول وشكر مندوب الدولة االسرتالية التيار اللبناني األسرتالي 
املتحد واملسؤولني على هذه اللفتة الكبرية يف يوم االنزاك الذي 

هو اهم يوم يف اسرتاليا ونيوزيالندة.
وبدوره التيار األسرتالي اللبناني املتحد كان له الشرف الكبري يف 

تكريم شهداء األنزاك.
)واعاله بعض اللقطات(



Page 26صفحة 26      2010 أيار   15 Saturday 15 May 2010السبت 

مناسبات

اللبناني،  ل قائد اجليش  ملناسبة زيارة اجلنرال طوني عازار، ممثِّ
املطران  لسيادة  ة  بروتوكوليَّ بزيارة  قام  ة،  اللبنانيَّ اجلالية  د  لتفقُّ
ّي  عصام يوحّنا درويش، رئيس أساقفة أسرتاليا ونيوزيلندا الكلِّ
الوقار، صباح يوم األحد الواقع فيه 2010/05/09. وقد شارك يف 
ة القّديس  ة اليت احتفل بها سيادته مبناسبة عيد رعيَّ الذبيحة اإلهليَّ
نوّي، وهو عيد شفيع  يوحّنا احلبيب يف ذكرى اإلحتفال بعيدها السَّ
ه مع  سيادته أيضًا، ومبناسبة عيد األم. وبعد القّداس اإلهلي، توجَّ

اجلنرال طوني عازار يزور مطرانيَّة الكاثوليك 
ويفتتح مع املطران القاعة الّرعويَّة

*املطران عصام درويش واجلنرال طوني عازار**املطران درويش يتوسط اجلنرال عازار واحملامية ابو محد*

*املطران درويش، اجلنرال عازار، مايكل رزق وحضور* *املطران درويش، اجلنرال عازار وحضور*

برعاية صاحب السيادة املرتوبوليت بولص صليبا اجلزيل االحرتام 
رعية  أقامت  وتوابعهم  والفلبني  ونيوزيلندا  اسرتاليا  مرتوبوليت 
النيب الياس الغيور اإلنطاكية للروم األرثوذكس يف ولنغنغ حفلتها 
السنوية يف قاعة البلفيو يوم اجلمعة يف 30 /2010/4 حبضور وبركة 
صاحب السيادة, وسعادة سفري اجلمهورية اللبنانية الدكتور جان 
دانييل وعقيلته واحملامية بهية أبو محد  ولفيف من الكهنة وعدد 
كبري من املؤمنني وحميب النيب اليأس الغيور ومشجعي رعيته مع 

كاهن الرعية وأعضاء اجلمعية ومؤمنيها احملرتمني
على  واالجتماع  والطرب  والفرح  احملبة  من  جو  احلفل  ساد  وقد   
مائدة احملبة وقد كانت غرية حميب النيب اليأس الغيور مسيطرة 
حيث  التربعات  أو  باحلضور  من خالل مساعداتهم سواء  اجلو  على 
تربعت حمامية املطرانية السيدة بهية أبو محد مببلغ قدره 5000,00 
أالف دوالر اسرتالي مشكورة على عمل اخلري هذا وكما نشكر كل 

من تربع وساهم يف إجناح هذه احلفلة.
هذا وقد احتفلت الرعية بذكرى مرور 30 سنة على تأسيسها كرعية 
حبضور  أيضا   2010/5/7 بتاريخ  الفائت  اجلمعة  يوم  ولنغنغ  يف 
االحرتام وقد  اجلزيل  بولص صليبا  املرتوبوليت  السيادة  صاحب 
شاركه يف خدمة صالة الغروب واخلمس خربات كل من االرمشندريت 
باسيل قدسي, كاهن الرعية األب ميشال زغيب, والشماسان افرم 
املؤمنني  من  كبري  حشد  وحبضور  زغيب   ) )حنا  وإسحاق  عباسي 

وأبناء الرعية
الفاضلة  األم  السيدة  من  كل  السيادة  صاحب  كرم  وباملناسبة 
والكنائس  الكنيسة  جبانب  زالت  وما  وقفت  اليت  عيسى  مشس 
يديها,  عمل  وكله  الليلة  تلك  يف  احملبة  مائدة  وقدمت  األخرى 
واحملامية السيدة بهية أبو محد حمامية املطرانية اليت قدمت وتقدم 
دائما ومن وقتها اخلاص اىل الكنائس ملساعدتهم خاصة يف أوراق 
كل من هاجروا وسيهاجرون من الوطن اىل اسرتاليا للخدمة كرعاة  

يف الكنائس.
نشكر جهودهم ومساعدتهم ونشكر بشكل خاص صاحب السيادة 
واهتمامه  مساعدته  وعلى  الكرمية  لفتته  على  االحرتام  اجلزيل 

الدائمني بكنيسة النيب اليأس الغيور أطال اهلل بعمره وقدسه.

 اخلوري ميشال زغيب 
راعي كنيسة النيب الياس الغيور اإلنطاكية
 للروم األرثوذكس يف ولنغنغ

ت الكنيسة بأعدادهم الفتتاح  سيادته ومجهور املؤمنني الذين غصَّ
ة اجلديدة. بعد الصالة أعلن سيادته أن هذا اإلجناز  عويَّ القاعة الرَّ
شاركه  وقد  والكنيسة،  ة  األبرشيَّ وجمد  اهلل  جملد  هو  إّنا  اجلديد 
ة لبناء القاعة حيث ُقِطع  اجلنرال بإزاحة الستار عن اللوحة التذكاريَّ
سيادته  مع  املؤمنون  وتبادل  بالتدشني  اخلاص  احللوى  قالب 
وضيفه التهاني واألمنيات إلكمال ما تبّقى من مشاريع تعود باخلري 

على املؤمنني والكنيسة. 

حفلة ناجحة 
جلمعية مارلياس يف ولينغنغ

*املطران صليبا يتوسط االب زغيب واحملامية ابو محد وحضور*

*املطران بولص صليبا واحملامية بهية ابو محد*

يشكل اإلعالم الثقايف والثقافة الصحافية املسرح العلين العام 
للحياة الثقافة واألدبية. فهو يساهم يف صناعة خربات الكّتاب 
فمعظم  كّتابًا حمرتفني.  يصريوا  أن  قبل  والكتابية،  الثقافية 
الكّتاب اللبنانيني والعرب بدأوا حياتهم الكتابية يف الصحافة 
الكّتاب  تعارف  إطار  هي  الثقافية  الصحافة  أن  ثّم  الثقافية. 
الوسيلة  أيضًا  وهي  املقاهي.  إىل  إضافة  الثقايف،  وتبادهلم 
وعرضها  عنها  اخلرب  وتقديم  للكتب  الرتويج  يف  األساسية 
ونقدها. وعرفت الصحافة واجملالت الثقافية يف لبنان ازدهارًا 

وحتوالت يف حقب خمتلفة. 
اللبنانني  والصحافيني  واملثقفني  الكّتاب  من  كثرة  ويتفق 
بلغت  اليت  البريوتية  الثقافية  الصحافة  جاذبية  على  والعرب، 
ذروة ازدهارها وجاذبيتها بني اخلمسينات ومطلع الثمانينات. 
أن  اللبنانيني  والصحافيني  واملثقفني  الكّتاب  بعض  ويرى 
ازدهار ونشاط الصحافة الثقافية البريوتية كانا مرآة الحتفال 

دور الصحافة الثقافية يف صناعة الكتّاب والرتويج للكتب
بريوت ومثقفيها، اللبنانيني والعرب الوافدين اليها، بفائض 

احلرية فيها قياسًا بالدول العربية األخرى. 
للتعريف  جمااًل  وجوهه،  من  وجٍه  يف  االحتفال،  هذا  وشّكل 
بعض  ولكن  وشللهم.  وكتاباتهم  واألدباء  والشعراء  بالكّتاب 
الكّتاب يعترب أن املتابعات الثقافية للكتب ونقدها يف الصحف 
كانت تعكس العالقات الداخلية للكتاب يف ما بينهم، أكثر مما 
كانت تقدم تعريفًا بالكتب للقّراء واملتابعني من خارج دوائر 

الكّتاب أنفسهم. 
وإذا كانت الصفحات الثقافية يف الصحف البريوتية قد نشطت 
فعاًل ودارت على صفحاتها سجاالت ثقافية وأدبية بعد حرب 
الكتاب  أقالم  من  كثرة  واستقطبت   ،)1976-1975( السنتني 
النشاط  هذْين  فإن  بريوت،  يف  املقيمني  العرب  واملثقفني 
واالستقطاب إنصبَّ جزٌء منهما على متابعة الكتب ومراجعتها، 
الشعر  كان  حينما  الشعرية  واملهرجانات  الكتابات  وخصوصًا 
من  كثريين  أن  ثّم  الثقافية.  احلياة  مسرح  جنوم  والشعراء 
اإلعالم  يف  العاملني  من  كانوا  أنفسهم  والشعراء  الكّتاب 
الثقايف، وكانت بعض كتاباتهم الصحافية ودراساتهم النقدية 
تنطلق من عالقات شخصية، وتتوخى الدعاية وافتعال معارك 
ثقافية وأدبية ال تهم القّراء العاديني، وال تقدم تعريفًا فعليًا 

يف الكتب أو قراءات فعلية ملضمونها. 
الكتابة  أن  املقابلون،  والصحافيون  الكّتاب  فيعترب  اليوم  أّما 
عن الكتب يف الصحف الثقافية، حتّولت حمض مساحة إعالنية 
ودور  والصحافيني  الكتاب  بني  اخلاصة  العالقات  بها  تتحكم 
العتب"  أقرب إىل "خدمات رفع  البعض  النشر. ولذا يعتربها 
مسؤولي  والصحافيني  الكتاب  من  واألصدقاء  األصحاب  بني 
اللبنانية،  الثقافية يف الصحف  أو مديري الصفحات واملالحق 

إضافة إىل الناشرين.. 

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  
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يقام قداس وجناز 
االربعني 

لراحة نفس املرحوم
 جوزيف وديع فنياونوس 

من زغرتا
 سكان فكردالقوس 

قداس وجناز االربعني 

وذلك اليوم السبت 
الواقع اخلامس عشر 2010-5-15

يف كنيسة سيدة لبنان-هارس بارك
 الساعة 3:45 بعد الظهر 

الداعون: ارملته انطوانيت حمسن 
فنيانوس

اوالده: هنري وفرنسوا حمسن فنيانوس
ابنته: جومانا فنيانوس

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 

سعاد اسكاف يف ذمة اهلل 
توفيت املرحومة

سعاد اسكاف

ارملة املرحوم ميشال اسكاف 
الداعون اوالدها وديع وماري وعائلة املرحومة 

جورجيت وجوزيف وعياهلم 
اخوها: جورج سعد والعائلة 

وعموم عائالت اسكاف وسعد وعبد اهلل 
تقام مراسم اجلنازة 

يوم السبت الواقع يف 15 ايار )اليوم(
 الساعة 9:00 صباحا 

وذلك يف كنيسة القديس نيقوالس بانشبول للروم 
االرثوذكس

على العنوان:
11 Henry Street 

قد مت تقبل التعازي يوم امس اجلمعة
 من الساعة 7:00 لغاية 9:00 مساء

احلياة املعاصرة ميكن أن تكون 
سلسلة من الروتني غري الواضح 
املعامل من توصيل االطفال الي 
إلجتماع  واالستعداد  املدرسة 
إدارة  ثم  ومن  العمل  يف  مهم 
رئيس  أجل  من  كبري  مشروع 
على  للحصول  فقط  العمل 
ومواجهة  األسبوع  نهاية  أجازة 
املنزلية.  األعمال  من  جبل 
ويرتجم كل ذلك يف شكل توتر 
بالنسبة للكثري من الناس يعين 
املستوى  على  سلبية  إشارات 
الكثري  ويبدا  والبدني.  العقلي 
ويسقط  باإلنهاك  الشعور  يف 

البعض مرضى. 
جواكيم  النفسي  الطبيب  يقول 

أفكار مفيدة ملكافحة التوتر يف اجلسد والروح

كوجلر األستاذ باجلامعة الفنية يف دريسدن "التوتر 
ضار على املدى الطويل". ولكن كل شخص مير 
يسبب  "ما  ويقول  خمتلف.  بشكل  التوتر  بتجربة 
التوتر لشخص ما قد يكون حتديا لشخص ثان وقد 
يراه ثالث إنه أمر حمايد". ويضيف فرانك شنايدر 
اجلسدي  النفس  لعلم  األملانية  الرابطة  رئيس 
والعالج النفسي وعلم األعصاب إن احلدود الزمنية 
ألي شخص ال تشكل إختالفا. فالتوتر يعين اجتياح 
حدود املرء. فأي شخص ال يواجه املشكلة بإنصاف 
انهيار سريع.  الوقوع يف حالة  يدخل يف خطورة 
ويقول نوسرات بيسيشكيان طبيب لعالج أمراض 
هو  "التوتر  األعصاب  وأخصائي  النفسية  اجلسد 
عالمة مثلما تقود سيارة وينقص مستوى الوقود 
بالسيارة وتضئ لك ملبة التحذير الصفراء". ويرى 
أن التوتر هو تعبري عن الصراع يظهر نفسه يف 
شكل مرض. وميكن للتوتر أن يظهر نفسه بعدة 
أساليب. فهو ميكن أن يكون ذاتيا: وهو جمرد أن 
يشعر أي شخص بالتوتر وحياول تعلم املزيد عنه. 
ولكنه ميكن أن يظهر نفسه على املستوى البدني 
مصحوبا بأمراض نفسية جسدية مثل أمل باملعدة 
وآالم بالرأس أو الظهر وتسارع ضربات القلب أو 
نوبات ربو كما يقول كوجلر. كما يظهر التوتر نفسه 
على املستوى السلوكي من خالل إضطراب مواعيد 
النوم أو دفع الناس إىل اإلفراط يف تناول مواد 
مثل الكحوليات. وباإلضافة إىل ذلك فإن الناس 
يبدون  ما  غالبا  وزنهم  يزيد  أو  يفقدون  الذين 
تناول  إىل  أو مييلون  فجأة  خائفني ويستيقظون 
احلبوب لذمل قد يعانوا من التوتر. ويقول شنايدر 
"إن أعراض التوتر املزمن تشبه اإلكتئاب". ويوفر 
فمثل  موضوعية.  أكثر  إختبارا  اهلرمونات  وضع 
يوميا  كيلومرتات  عشرة  ملسافة  يعدو  شخص 
التوتر  من  العالية  املستويات  ذو  الناس  فإن 
الكورتيزون  إرتفاعا يف مستوى  سوف يشهدون 
يف لعابهم. ويقول كوجلر إن مدربي كرة القدم 

الذين ينتظرون مباراة كبرية أو جتار سوق اجلملة 
مطلقا  يغرتفون  ال  اإلفتتاح  جرس  قبل  الكبار 
إنه  أظهرت  الدراسات  ولكن  بالتوتر.  بشعورهم 
الكورتيزون.  يكون لديهم مستويات مرتفعة من 
وهذا التغيري ميكن أن يفسر مشاكل املعدة اليت 
يواجهها بعض الناس خالل التوتر. "فالكورتيزون 
احلمضية  احلماية  مينع  التوتر  هلرمون  املصاحب 
جلدار املعدة". وهو أيضا يدعم املناعة يف املدى 
القصري ولكنه يضعفها على املدى الطويل وهو 
ما يعين أن الناس الذين يعانون من التوتر أكثر 
إحتماال لإلصابة بسيالن األنف. وهذا يعين إنه من 
املهم التعامل مع كال من التوتر اإلجيابي والسليب. 
وطرق اإلسرتخاء مثل التدريب الذاتي أو إسرتخاء 
من  هما  جاكوبسن  طريقة  املتطور يف  العضالت 
اإلحتماالت املمكنة. ويقول شنايدر " وهذا جيعل 
من املمكن تعلم كيفية مواجهة مواقف معينة دون 
التوتر املدمر". ويقول إنه غالبا ما يبعد اهلاتف عنه 
للحظة أو أثنتني يف املواقف املتوترة ويستغرق 
ويقول  نفسه.  شتات  ليجمع  دقيقتني  حنو 
طاقته  تقسيم  أحد  يتعلم  "عندما  بيسيشكيان 
بني جماالت متعددة من احلياة عندئذ يستطيع أن 
يتوافق بشكل جيد مع مفأجات احلياة". ويضيف 
إنه من املهم أن جتد الشئ اإلجيابي يف التوتر. 
فاخلوف هو عالمة على أن شخصا ما يتجنب أسئلة 
معينة. وتوضح العدوانية وجود حاجة إىل التعبري 
مل  ما  أن شخصا  اإلكتئاب  ويوضح  مشاعر.  عن 
ما  مراقبة  التوتر  إدارة  وتعين  بعد.  قرارا  يتخذ 
بقائمة  واإلحتفاظ  التالية.  اخلطوة  يف  سيحدث 
مواقف  تطورت  ومتى  وأين  مهم.فكيف  أمر  جرد 
التوتر؟ وماهو رد الفعل؟ ما الشئ الذي تعلمناه 
من األزمة؟ كيف أستطاع الشخص أن يتجاوزها؟ 
ويف النهاية من املهم وضع شئ واحد يف اإلعتبار 
"عندما يكون للشخص هدف فمن املمكن أن يدفع 

عنه التوتر جانبا".

وجود  من  السائق  حتذر  استشعار  أجهزة  توفر  بعد 
أثناء رجوع السيارة وتقنيات خمتلفة تزيد من  عوائق 
مستوى األمان يف السيارات، كشف معهد سويدي أن 
املشاة  مع  آلية  بصورة  املستقبل ستتفاعل  سيارات 
نسبة  تقليل  على  يعمل  مبا  الشارع  عبورهم  أثناء 
يأمل  كما  احلديثة،  التكنولوجيات  باستخدام  احلوادث 

الباحثون يف املعهد.
التكنولوجيا  أن  السويدي  العالي  املعهد  وأوضح 
سيتم  مربمج  استشعار  جهاز  عن  عبارة  إليها  املشار 
تزويده للسيارات حبيث تستشعر احلركات واإلشارات 
توقف  على  وتعمل  الشوارع،  عرب  املشاة  مرور  عند 

السيارة.
ويفسر الباحث يف املعهد، ميكائيل يوهانسون، العالقة 
بني التكنولوجيا اجلديدة وأهمية أصغر احلركات اليت 

سيارات الغد ستتوقف »آلياً« ما إن تريد عبور الشارع
يقوم بها اجلسم عند عبور الشارع واليت تعطي إشارة 
العبور، ويقول إن الشخص عندما يريد عبور الشارع 
ومييل  بل  فحسب،  األمام  إىل  بقدمه  يتقدم  ال  فإنه 
جبسده كله إىل الوراء أثناء رفع ساقه قبل أن يتخذ 
اخلطوة األوىل، مشريًا إىل أن هذه احلركة هي "نوع من 

احلركة املتأرجحة اليت حتصل بشكل أوتوماتيكي."
هذه اإلشارات واحلركات هي اليت يدرسها املعهد حاليًا، 
يتم تصوير  الغاية،  اجلهاز. وهلذه  واليت يستشعرها 
املشاة أثناء عبورهم الشارع حبيث تشكل عينة اختبار، 
اإلشارات  حتديد  ليتم  بها  االستعانة  جتري  ثم  ومن 
واحلركات. وقال يوهانسون إن الشكل النهائي هلذه 
الصور واإلشارات واحلركات سوف يستخدم لريبط إىل 
جهاز االستشعار يف السيارة، والذي سيحذر السائق 

بدوره بصورة آلية عند مرور املشاة.
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مناسبات

2010 أيار   15 Saturday 15 May 2010السبت 

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

PH: 0419247261- 96823269

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 

*حريتك يف مطعم جان شاهني*

 

 

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
 

 

الدين على  اللطيف حممد مجال  بفرحة كبرية مت زواج الشاب 
صالة  يف  حداد  عزام  سجى  االنسة  والعفاف  الصون  ذات 
باراديزو اجلميلة لصاحبها السيد غامن نعمو واوالده، واالدارة 
الساهرة على راحة الزبائن باخلدمة السريعة املمتازة واللقمة 
الشهية باشراف مدرائها السادة دايفد وعداي وستيفن نعمو 
اخوان. والصالة اجلميلة اليت مجعت ال حداد وال مجال الدين 
استقبلهم الفنان املطرب جوزيف حقالني باحلى الكالم باللغتني 
العربية واالنكليزية وحضور عدد من املدعوين. ووسط البهجة 
والسعادة واضواء فيديو داميون واشعاع فالش اراكس قطع 
من  التهاني  وتقبال   الفرحة  قالب  وسجى  حممد  العروسان 

اجلميع. الف مربوك 

امجل السهرات واملناسبات يف مطعم شاهني للعائالت 

العروسان حممد مجال الدين وسجى عزام حداد

السبت املاضي غّص مطعم جان شاهني املشهور بالسهرات 
اجلميلة برّواد املطعم والعائالت واملناسبات اجلميلة على انغام 
املطرب خلدون الذي قدم وصلة غنائية رائعة يف هذا املطعم 
جورج  الفنان  مع  السهرات  امجل  دائما  يقدم  الذي  احملبوب 
خوري واملطرب نسيم سعد واالدارة الساهرة على راحة الزبائن 
باخلدمة السريعة املمتازة والنرجيلة اللذيذة تأخذ راحتك كأنك 
سهر  حيث  االم  عيد  منها  عديدة  مناسبات  وكانت  بيتك  يف 

اجلميع مع الربنامج  الفين اجلميل حتى الصباح.

هز الرضيع يهدد حياته أحيانًا
 ال تهزي طفلك بقوة لتفادي إصابته بإعاقة

من املؤسف أن يكون األهل مسؤولني عن أغلبية حاالت متالزمة هز 
الرضيع، إذ عندما يشعر البالغون بإحباط وغضب نتيجة عجزهم عن 
التعامل مع بكاء الطفل يقومون بهزه بشدة على أمل إسكاته، غري 
مدركني أنهم بفعلتهم تلك حيدثون إصابات خطرية لدماغ صغريهم 
تودي حبياته أو تصيبه بإعاقة دائمة. تشري الدراسات إىل أن أكثر 
من 80 يف املئة من املعتدين هم من اآلباء الذكور وأكثر من 60 
يف املئة من الضحايا هم ذكور أيضا، وأن معدل أعمار الضحايا 

هو بني 3 و8 أشهر.
 فإذا كنت والدة أو مربية أطفال عليك أن تدركي خماطر هز الطفل 
بقوة. كما جيب على كل أم أن تشدد على أي شخص قد يعتين 
بطفلها عدم هزه بقوة، علما بأن اهلدهدة البسيطة للطفل ال تؤذيه 

بل ميكن أن ترحيه أحيانا. 
ملاذا يعد هز الطفل الرضيع مصدر خطر على حياته؟

ال يستطيع الطفل الرضيع السيطرة على حركة رأسه بشكل فعال، 
فرقبته ضعيفة جدًا لدرجة ال متكنها من محل الرأس الثقيل، )وزن 
املئة من إمجالي وزن طفل رضيع(  الرأس يشكل نسبة 25 يف 
وبالتالي عندما يقوم أحدهم بهز الطفل بقوة، فإن رأسه يتأرجح 
يف  بالغة  إصابات  يسبب  ما  والوراء،  األمام  وإىل  ويسارًا  ميينًا 

الدماغ. 
ما الذي حيدث داخل الرأس؟

من املعروف، أن دماغ الطفل واألوعية الدموية اليت تربط الدماغ 
جبمجمة الرأس تكون هشة وسريعة العطب. لذا عندما يهز الطفل 
الصلب،  بقوة فإن دماغه يتحرك داخل اجلمجمة ويرتطم جبدارها 
ما يسبب متزقًا يف األوعية الدموية وحدوث نزف دماغي فيصاب 
الدماغ بالتلف، أو تصاب األنسجة برضوض فينتفخ الدماغ ويتورم 
متزق  إىل  يؤدي  ما  العينني،  منطقة  خلف  ونزف  ضغط  وحيدث 
شبكية العني أو العمى. تسرب الدم داخل الرأس حيدث مزيدًا من 
الضغط على الدماغ، فتنتج عن ذلك مضاعفات خطرية منها نوبات 
صرع، مخول، تقيؤ، وسرعة التهيج، ويف احلاالت الشديدة غيبوبة 

أو موت. 
أحيانا، قد ال تظهر على الطفل أي أعراض مباشرة وقد يبدو طبيعيًا 
دخوله  بعد  تظهر  احلالة  مضاعفات  لكن  بقوة،  للهز  تعرضه  بعد 
صعوبة  الطفل  معاناة  واملدرسون  األهل  يالحظ  حيث  املدرسة، 
التعلم واضطرابات سلوكية، إال أن أحدًا ال يشك يف متالزمة هز 
الرضيع، كون األعراض تأخرت يف الظهور ومل حتدث مباشرة بعد 
تعرض الطفل للهز. وهنا الكارثة الكربى، ألن عدم تشخيص احلالة 

يعرض الطفل ملزيد من األذى. 
اعتربت متالزمة هز الرضيع أحد أنواع األعمال العنيفة اليت يتعرض 
هلا األطفال، إال أنها اتسمت بالوباء الصامت ألن ال عالمات ظاهرية 
واإلصابات  والرجلني  اليدين  على  والرضوض  اجلروح  مثل  هلا، 
اخلارجية املختلفة، اليت ترافق عادة أي عمل عنفي ضد الطفل. هلذا 
رمبا خيطئ الكثري من األطباء تشخيص حالة الطفل، ويعزون حالته 
إىل أسباب مرضية أخرى، مثل االلتهابات البكتريية أو الفريوسية، 
ألنهم يعجزون عن إجياد تفسري واضح حلالته، كما أن عدم اعرتاف 
األهل أو املربني بقيامهم بهز الطفل حيول دون الكشف عن السبب 

احلقيقي وراء تدهور حالته الصحية. 
ما أعراض الطفل املصاب مبتالزمة هز الرضيع؟

تشري اإلحصاءات إىل أن طفاًل من أصل أربعة أطفال ميوت جراء 
عملية اهلز القوي، أما الذين ينجون من املوت فإنهم يعانون العمى 
نتيجة النزف حول الدماغ والعينني، أو تلف يف الدماغ فيصابون 
بتخلف عقلي أو بنوبات صرع أو عدم القدرة على التكلم، إضافة 

إىل جمموعة أخرى من األعراض. 

اليت مت وضعها لفيلم »زهامير«  امليزانية  30 مليون جنيه 
الذي خيرجه عمرو عرفة، ويتقاضى عادل إمام عنه 10 ماليني 
جنيه، بداًل من 15 مليون تقاضاها يف اخر اعماله السينمائية 

يف فيلم »بوبوس«.

30 مليون جنيه ميزانية فيلم عادل امام 

كاتي برايس ما زالت حتب بيرت أندري
ما  بغوردون  املعروفة  برايس  كاتي  الشهرية  األزياء  عارضة 
زالت تكن مشاعر حب لزوجها السابق املغين بيرت أندري. فقد 
ذكرت صحيفة »ديلي مريور« أن غوردون قالت ألصدقائها 
أنهما  لو  تتمنى  وإنها  حياتها«  يظل »حب  سوف  بيرت  إن 

استمرا سويا. 
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من  حياتك  يف  تريد  ماذا  نيسان(:تعرف   20  – آذار   21( احلمل 
الشريك وال ختشى مواجهة املستقبل بابتسامة مشرقة واثقة. تثق 

بنفسك وال تضيع وقتك بالغوص يف اخلوف وأسراره.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تتأثر بالشريك وتسمح له بأن يتحكم 
ما  بكل  مواجهته  على  القدرة  وتعوزك  له  حيلو  كما  حياتك  يف 
يزعجك. بعضهم يرى ان عواطفك ليست ناضجة وال تعرف كيف 

تتصرف يف احلب.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:تعرف حميطك بدقة وتراقب حتركات 
كل من يشاطرك حياتك مع أنك تتصرف وكأنك ال تالحظ شيئا 

خارج نطاق جنوميتك. لست بالبساطة اليت تظهر من خالهلا.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تتالعب بأحاسيس الشريك وال 
تدعه يرتاح فتتصرف بالمباالة مدروسة وتبتعد عنه قبل أن تقرتب 

جمددا، كأنك ال تريد ان تعرتف كليا بأحاسيسك.

االسد )21 متوز - 21آب(:تعرف باكرا ان االستقالل مينحك قوة 
داخلية ال مثيل هلا، فال تتكل على أحد وال تطلب مساعدة املقربني 

منك وإن كنت تعرف أنهم قد ميلكون احلل ملشكلة تواجهك.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:يقدر الشريك ان يسيطر عليك بسهولة 
العواطف  تتحمل  وال  بسرعة  تستلم  قوية،  شخصيته  كانت  اذا 

املفرطة والضعف.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:يسيطر عليك اخلوف أحيانا من دون 
سبب فتغرق يف االوهام وتسمح هلا بأن تقودك بعيدا من الواقع 
قمقمك  من  خيرجك  االجيابي  الشريك  وحده  املمتعة.  وتفاصيله 

ويعيدك اىل احلياة.

لكل سؤال  باكرا عن جواب  - 22 ت2(:تبحث  )23 ت1  العقرب 
وجودي تطرحه فيشعر بعضهم انك تنطلق من اخلوف املزمن الذي 

تشعر به لتحول حياتك وجتعلها أكثر عمقا.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:ال تعرتف بأحاسيسك جتاه الشريك 
السباق يف  يكون  ان  منه  وتنتظر  حقيقيا  حبا  تعيش  كنت  وان 
من  مينعانك  التفاصيل  من  وخجلك  غرورك  خياجله.  مبا  االعرتاف 

املبادرة.

وجتعلك  متميزة  االجتماعية  ك2(:واجباتك   19  - ك1   21( اجلدي 
أكثر قوة من غريك، فال تضيع وقتك يف العزلة ويف االستسالم 

ملخاوفك بل تعيش كما حيلو لك وحتقق كل أـحالمك.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:انسانيتك جتعلك حمور اهتمام احمليطني 
فيغار منك الشريك وحياول ان يسيطر عليك وأن يبعد عنك كل من 

حياول التقرب منك أكثر من اللزوم.

الشخصية  بأسرارك  تعرتف  آذار(:ال   20  - شباط   19( احلوت 
لألصدقاء ووحده الشريك يعرف نقاط ضعفك ومحاسك وحرارتك. 

تتصرف أمام الناس بأسلوب بارد لتخفي محاسك وحرارتك.  

تسلية

2010 أيار   15 Saturday 15 May 2010السبت 
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News

Hassan: Government did not drop privatization option
Finance Minister says Cabinet will 

discuss new budget in today’s meeting
Finance Minister Raya 
Haffar Hassan said on 
Wednesday that the 
2010 draft budget is 
the most appropriate 
formula under the 
current circumstances 
and assured that a 
privatization is still one 
of the government’s 
choices.
“We will discuss the new 
budget in the Cabinet 
meeting tomorrow. This 
budget took a long time 
to prepare. The ministries 
had ambitious demands 
and this was reflected 
in the ministerial 
statement,” the minister 
told businessmen 
and traders at Beirut 
Chambers of Commerce 
on Wednesday.
The meeting is expected 
to be witness a heated 
debate and between 
some of the ministers.
Lebanon has been 
without a budget since 
2005 as the successive 
governments spent 
money based on old 
allocations for the 
ministries.
The new draft budget 
does not call for higher 
Value Added Tax rates, 
nor does it mention 
that income or capital 
tax will be hiked. The 
only exception was 
the modest increase 
on taxes on interest 
rates deposits from 
five percent to seven 
percent.
Expenditures will jump 
by $2 billion according 
to the draft budget and 
most of the money 
will be allocated 
for infrastructure 
investments such as 
electricity, roads and 
bridges.
There is no mention 
of privatization in 
the draft budget but 
Hassan underlined the 
importance of a real 

partnership between 
the public and private 
sector. “A partnership 
between private and 
public sector does not 
mean that the concept of 
privatization has been 
rejected. Privatization is 
still one of the choices,” 
she said.
Analysts rule out the 
possibility of any 
privatization this 
year due to the wide 
differences between 
rival March 14 and 
March 8 ministers.
Privatization was one 
of the key elements in 
Paris III paper which 
was presented to the 
donor states.
Telecoms minister 
Charbel Nahas, a self-
proclaimed socialist 
economist, has 
repeatedly said that he 
won’t allow the telecom 
sector to move from 
public monopoly to 
private monopoly.
Nahas argues that he is 
not totally against the 
principle of privatization 
provided that the taxes 
on every minute of 
cellular call are removed 
completely.
The cellular network is 
one of the main sources 
of income for the treasury 
and the government is 
unlikely to consider any 
cuts on the rates in the 
foreseeable future.
“Before liberalizing 
the sector and making 
the necessary reforms, 
I don’t think we will 
accept removing part 
of the government tax 

on the cellular calls,” 
Hassan said.
She said that Nahas 
wanted to accompany 
her in the World Bank 
and International 
Monetary Fund meetings 
in Washington but the 
Cabinet turned down his 
request.
Hassan admitted that 
she was in favor of 
hiking the VAT due to the 
increase in government 
spending.
But this idea was 
dropped after strong 
opposition from some 
parties, a clear allusion 
to the opposition 
ministers.
“We eventually agreed 
that any tax at this 
moment will cause an 
additional burden on 
the citizens and would 
further exasperate 
the social conditions,” 
Hassan said.
She added that 
economic growth over 
the past two years had 
been good but did not 
reflect positively on 
development projects 
nor create additional 
jobs.
Hassan stressed that 
there was a need to 
address some of the 
infrastructure problems.
“We saw the need 
to boost electricity 
production by 600 MW 
and that one of the 
reasons spending in the 
new budget went up,” 
she explained.
Hassan said the private 
sector should take an 
active part in some of 
the projects listed in the 
new budget but did not 
explain the nature of 
this role.
She revealed that the 
Finance Ministry plans 
to review some of the 
tax procedures because 
some of these practices 
have some flaws.
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Spain delivers message to Lebanon from Israel
Israel has urged 
Lebanon to refrain from 
any activities which may 
lead to a heightening 
of tensions, reignite 
hostilities or impede the 
current peace process, 
according to visiting 
Spanish Foreign Minister 
on Thursday. 
The message was 
relayed by Miguel 
Angel Moratinos who 
concluded a two-day 
regional visit which 
sought to promote peace 
negotiations and lay the 
tracks for the June Euro-
Med Barcelona summit. 
During his visit to the 
region Moratinos met 
separately with President 
Michel Sleiman, 
Lebanese Prime Minister 
Saad Hariri, and Syrian 
President Bashar 
Assad in Damascus. 
On Wednesday, he 
also held talks with 
Palestinian President 
Mahmoud Abbas and 
Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu. 
“I am going back to my 
country Spain with a 
positive scenario that a 
serious intention exists 
amongst all parties and 
states to go forward 
with the peace process,” 
Moratinos, whose 
country currently holds 
the rotating presidency 
of the European Union, 
told reporters. 
Speaking at the Spanish 
Embassy in Beirut, 
Moratinos reaffirmed 
Europe’s commitment 
to a lasting peace 
settlement and stressed 
the optimistic nature of 
recent developments. 
“There is a sincere 
willingness [across 
the region] to go to 
Barcelona,” Moratinos 
said. 
The Barcelona summit, 
tasked with improving 
cooperation among 
43 Mediterranean and 
Middle East member 
countries, was put in 

jeopardy earlier this 
week with suggestions 
that Arab states may 
boycott if Israel attended 
the talks. 
“In principle the attitude 
[from Assad] was positive 
and I am very satisfied,” 
Moratinos said. “I felt in 
Syria an intention for 
peace and willingness 
for a diplomatic solution 
which will put an end to 
the conflict.” 
According to the 
Syrian news agency 
SANA, however, 
Assad expressed his 
reservations during the 
meeting and insisted 
that Israel end all hostile 
activities, including its 
blockade of the Gaza 
Strip. “Israel’s policies 
of rejecting peace and 
continuing to threaten 
war are likely to 
undermine peace and 
security in the region,” 
Assad said. 
Moratinos’ visit comes in 
the wake of Netanyahu’s 
public refusal 
Wednesday to halt 
settlement construction 
in occupied East 
Jerusalem, a step seen 
as a major roadblock to 
negotiations. 
Although Moratinos 
would not address the 
issue of Jerusalem 
specifically, he insisted 
that the European Union 
has received assurances 
from Israel that it will 
stop all settlement 
activity. 
“The Israelis are not 
intending to escalate but 
want to move forward 
with the peace process,” 

he said. “Both sides 
are willing to engage 
in indirect negotiations 
and to reach an 
agreement about the 
final status of Jerusalem. 
I am confident that these 
negotiations will lead to 
a result.” 
He also announced 
that Israel had voiced a 
willingness to pull out 
from the Lebanese part 
of the occupied village 
of Ghajar. 
“Reconciliation is the 
only solution,” he said. 
“We need to engage 
all parties in the 
process and improve 
confidence.” 
Spain and the EU are 
committed to playing a 
key role in pushing the 
peace process forward 
and ending the nervous 
atmosphere in the region, 
Moratinos explained. 
Suspicions about rising 
regional and EU tensions 
surfaced recently after 
Bernard Kouchner, the 
French Foreign Minister, 
unexpectedly cancelled 
his visit to the region. He 
was originally scheduled 
to arrive in Beirut this 
weekend. 
Diplomatic sources, 
however, have not 
attributed any great 
significance to the 
cancellation, noting 
that this is the second 
time that Kouchner has 
postponed a visit to the 
region and that Lebanon 
was unlikely to have 
rejected the visit given 
the special relationship 
between the two 
countries. 
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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 

”Tune up“ ميكانيكية 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 

A politicized electoral 
municipal battle awaits 
the northern towns of 
Zghorta and Batroun in 
the last round of municipal 
polls scheduled for May 
30. The fate of Sidon’s 
polls, meanwhile remains 
uncertain, as preparations 
for an electoral battle were 
under way Wednesday 
alongside efforts to reach 
consensus in the southern 
city.
Former Zghorta MP Michel 
Mouawad highlighted 
Wednesday the political 
nature of the upcoming 
electoral battle in his 
district after talks with 
Marada Movement leader 
MP Sleiman Franjieh hit a 
dead end.
“We will fight the battle 
under the slogan of ‘My 
town is for my Survival’ as 
we refuse to be expelled 

Zghorta, Batroun set for electoral battle, Sidon in limbo
By Elias Sakr and Mohammed Zaatari

after attempts to violate 
our political freedom in the 
district and we will fight to 
restructure the association 
of municipalities in the 
district of Zgortha,” 
Mouawad said.
Mouawad also accused 
Franjieh of turning against an 
earlier deal on a consensus 
electoral list and proposing 
another arrangement 
that contradicted the 
prior understanding and 
then issuing a statement 
announcing the failure of 
negotiations.
“Does this behavior indicate 
that the other group sought 
consensus or a religious 
directive in Zghorta?” 
Mouawad asked.
Mouawad, a member of the 
March 14 Forces, highlighted 
the strength of his alliance 
with the Lebanese Forces 
(LF), adding that he had been 

delegated to negotiate a 
deal with Franjieh on behalf 
of the coalition.
“If the goal of the 
negotiations is to distance 
me from March 14 forces 
then they understood 
wrong,” Mouawad said in 
reference to alleged reports 
of misunderstandings 
between Mouawad and the 
LF.
The LF said in a statement 
on Wednesday that it 
supported talks between 
Franjieh and Mouawad, 
adding that the latter had 
negotiated on behalf of all 
of the March 14 Forces.
“The LF was supportive of 
the previous agreement 
reached by Mouawad but 
the other group handled the 
deal in a way that led to the 
abolition of consensus,” the 
statement added.
Similarly, in Sidon, 

preparations for an electoral 
battle were going hand in 
hand with negotiations to 
reach consensus between 
the Future Movement and 
former MP Osama Saad.
As of Wednesday, Saad 
was still insisting that his 
movement’s proposed 
candidates be substituted 
for four members of 
the Consensus and 
Development list headed by 
businessman Mohammad 
al-Saudi and backed by the 
Future Movement.
However, Future Movement 
MP Bahia Hariri reiterated 
Wednesday her rejection 
of the names proposed 
by Saad, attributing the 
reason to their membership 
in political parties.
According to sources 
from both camps, the rival 
political parties started their 
preparations as electoral 

workers were put on alert 
to engage in an electoral 
battle if negotiations hit a 
dead end.
An electoral worker for 
the Future Movement, 
who spoke on condition of 
anonymity, told The Daily 
Star that they awaited 
the orders of the political 
leadership to engage in the 
democratic electoral race 
and head to the polling 
stations.
Meanwhile, a source from 
Al-Jamaa al-Islamiya said 
that the movement had 
nominated three candidates 
agreed upon with the Future 
Movement but was ready 
to nominate three others 
if complications led to a 
failure in consensus.
For his part, Saad urged 
Saudi Wednesday to quickly 
conclude the formation of 
the consensus list. “The 

names we proposed are 
not negotiable otherwise 
ballot boxes will decide 
who emerges victorious,” 
Saad added.
Berri contacted Premier 
Saad Hariri and MP Bahia 
Hariri Sunday night to push 
for reshuffling members 
of the Consensus and 
Development list in order to 
avoid an electoral battle.
On Wednesday night, more 
than 60 people submitted 
their candidacies for the 
Sidon municipal elections. 
Well-informed sources told 
The Daily Star that Berri and 
Prime Minister Saad Hariri 
were engaged in extensive 
contacts in a bid to limit the 
number of candidates.
Speaking during a gathering 
with a delegation of women 
in Sidon, Bahia Hariri said 
expressed her continued 
commitment to dialogues.
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au

*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية*عالجب التنويم املغناطيسي
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