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جلنة برئاسة احلريري إلجياد خمارج قانونية لإلنفاق غري الدستوري خالل  4سنوات

«ورقة حناس» تقلب قواعد صياغة املوازنات  ...اقتصادياً واجتماعياً

للمرة األوىل ،يف تاريخ
حكومات ما بعد اتفاق
الطائف ،ال بل للمرة
األوىل ،منذ نهاية عهد
فؤاد
الراحل
الرئيس
شهاب ،تطرح على طاولة
جملس الوزراء أرقام ختدم
مشروعا اقتصاديا اجتماعيا
حمكم اإلتقان ،وليس
موازنات
طريقة
على
«احملاسبجية» طيلة عقدين
من الزمن.
هذه األرقام ،وهنا املفارقة
الثانية ،ال يتضمنها مشروع
من
املقدمة
املوازنة

احلكومة نفسها ،وحتديدا
من الفريق املمسك بالقرار
واالقتصادي
املالي
الذي ينتمي إىل األكثرية
النيابية السابقة ،بل من
فريق املعارضة السابقة
أيضا ،الذي استطاع تقديم
أداء نوعي ،على الصعيد
واملالي
االقتصادي
واالجتماعي ،من خالل ورقة
النقاش اليت قدمها وزير
االتصاالت شربل حناس،
اليت مت تبنيها من مجيع
قوى املعارضة املشاركة
يف احلكومة ،لتصبح ورقة

حتمل مشروعا بديال مبنيا
على سلة معايري جديدة
خمتلفة عن كل املوازنات
السابقة ،حيث طرح فيها
االقتصادي
العنوان
البحت ويف الوقت نفسه،
آليات الدعم االجتماعي
(الضرائب وغريها) ،وذلك
حتت عنوان «جتنيد موازنة
حكومة الوحدة الوطنية يف
خدمة أولويات الناس».
وللمرة األوىل ،يف تاريخ
لبنان جتري حماكمة مرحلة
سياسية ـ اقتصادية ـ
مالية ،من خالل متسك

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )17

(التفاصيل ص )9

(التتمة ص )21

Milad El-Halabi – CMC, JP
Appointed by the Victorian
Government
Justice of the Peace Reg. No, 11838

Individual and personal ceremonies
for all occasions and cultures

طهران تتوقع عقوبات قريبة

سعت طهران امس االول،
اىل إعادة اإلمساك بزمام
املواجهة الدبلوماسية مع
الواليات املتحدة على

Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855
Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

خلفية برناجمها النووي،
فلوحت باالنسحاب من
اتفاق التبادل الذي وقعته
(التتمة ص )21

فضيحة كامبل اجلنسية ضربة
قاصمة حلكومة نيو ساوث ويلز

والية
رئيسة
تواجه
نيوساوث ويلز كريستينا
كينيلي اختبارا هو االقسى
لقيادتها بعد ان استقال
وزير كبري ليل امس االزل

قائال هلا انه كان يعيش
«حياة مزدوجة» وشاذة.
فقد ترك وزير املواصالت
دايفيد كامبل وزارته بعد
(التتمة ص )21
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«االتفاق النووي» الثالثي
يفضح نوايا الغرب جتاه ايران!

قة

انطونيوس بو رزق

Marriages Commitments Funerals

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز
خضار وفواكه
طازجة يومياً من املاركت
معلبات  -عصري  -مساحيق
غسيل  -اراكيل -هدايا
وغريها الكثري...
ثالثة فروع بإدارة
عائلية واحدة

املعارضة ،بإجراء عملية
قطع حساب مع كل موازنات
السنوات األربع املاضية،
قبل إقرار وإحالة موازنة
العام احلالي ،واخلوض
يف موازنة العام ،2011
ما سيفتح الباب واسعا
أمام حماولة استكشاف
ما جرى من انفاق مالي
كبري ،مت يف جزء كبري
منه بال سند قانوني ويف
ظل واقع دستوري غري
سليم ،قبل أن تطرح
أسئلة من قبيل حتديد
االدارات واملؤسسات اليت

استفادت من هذا الصرف،
وبالتالي كيف ستنجح
اللجنة الوزارية اليت تقرر
أن تكون برئاسة رئيس
احلكومة سعد احلريري يف
صياغة خترجيات وخمارج
قانونية ملا جرى يف
السنوات األربع املاضية.
أما النقطة الرابعة اليت
ينبغي التوقف عندها يف
ضوء جمريات جلسة جملس
الوزراء ،أمس االول ،
استعداد
يف
فتتمثل
املعارضة لتمرير مشروع

الرئيس األمريكي يتم ّسك بالعصا  ...وأردوغان
ولوال يطالبانه بـ«تقدير» االنفتاح اإليراني

Appointed and authorised by the
Australian Government
Civil Marriage Celebrant Reg. No. A11175

بإدارة أمحد املكاري
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نقدم كافة اخلدمات
االجتماعية

مطلوب معلم حلويات عربية

لعل أفضل توصيف ميكن اطالقه على سياسة
الدول الكربى اليوم ،وخاصة الدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس االمن وعلى رأسها الواليات
املتحدة االمريكية ،يف تعاملها مع دول وشعوب
العامل هي سياسة «الصيف والشتاء حتت سقف

مطلوب معلم حلويات عربية
للعمل يف حمالت

(التتمة ص )14
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مقاالت

احلريري بني دمشق وواشنطن :هل يسعـه االقتداء بوالده؟

نقوال ناصيف

ذهاب احلريري إىل العاصمة األمريكية هو األول لرئيس حكومة لبنانية منذ
االنقالب الذي أحدثه  7أيار  2008وقَل َب توازن القوى السياسي الداخلي،
ّ
وحتم مراجعة واشنطن دورها يف لبنان ألول مرة منذ صدور القرار  1559عام
تفهمًا وتشجيعًا لتسوية بني قوى  14آذار واملعارضة اليت
 .2004أصبحت أكثر ّ
كان يقودها حزب اهلل ،وأكثر تقّب ًال لنفوذ سياسي لسوريا يف هذا البلد ،وأكثر
مراعاة لواقع مل يعد جيعل الشرعية الدستورية والسياسية تقتصر ـــــ على حنو
ما أشاعه األمريكيون ما بني عامي  2005و 2008ـــــ على قوى  14آذار بزعامة
رئيس حكومة تلك املرحلة الرئيس فؤاد السنيورة وحليفيه يف الشارع ،احلريري
يرم هذا
ورئيس احلزب
التحول إىل
ّ
ّ
التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط .مل ِ
االكتفاء بانتخاب الرئيس ميشال سليمان فحسب ،بل أيضًا إىل شعور اإلدارة
األمريكية بأن أحداث  7أيار ،عندما قادت أو كادت تقود إىل فتنة ّ
سنية ـــــ
مقررًا رئيسيًا يف حكم لبنان وسياسته اخلارجية،
شيعية ،جعلت الفريق الشيعي ّ
ً
وقد
،
ا
مع
آن
يف
واالستقرار
بالفوضى
وممسكًا من خالل سالحه
جرد املواالة
ّ
الصديقة لواشنطن من قدرات االستمرار يف قيادة النظام اللبناني على حنو تلك
احلقبة.بذلك ،ترسم الزيارة املرتقبة للحريري لواشنطن ،كزعيم يّ
سن وكرئيس
للحكومة اللبنانية وكحليف حمتمل لسوريا ،خطًا عريضًا يفصل املرحلة احلالية
عن تلك اليت خربها األمريكيون يف سلفه الذي مل يزر العاصمة األمريكية سوى
مرة واحدة يف  18نيسان  2006واجتماعه بالرئيس جورج بوش ،على وفرة
زيارات كبار مسؤولي اإلدارة السابقة .إال أنه حظي على امتداد تلك السنوات
بإعجاب إدارة بوش لوقوفه سدًا منع ّ
توغل سوريا وحزب اهلل يف سلطة الغالبية
النيابية ،وتشّبث باحلكم عندما حوصرت السرايا.ورغم أن احلريري ليس أول
مسؤول لبناني كبري يزور واشنطن بعد رئيس اجلمهورية الذي كان قد التقى
بوش يف  26أيلول  ،2008ثم الرئيس باراك أوباما يف  14كانون األول ،2009
إال أن زيارته األوىل حييط بها أكثر من عامل مؤثر يف نتائجها:
أوهلا ،أن احلريري استبق زيارة واشنطن بزيارته الثالثاء املاضي ( 18أيار)
دمشق يف إطار تنسيق املواقف معها بإزاء ما سيقوله للرئيس األمريكي ،وما
سيسمعه منه .والواقع أن ما حيب أن يسمعه أوباما هو غري ما ينبغي أن جيهر
به احلريري ،وخصوصًا إزاء املوقف من سالح حزب اهلل الذي أضحى يف قاموس
رئيس احلكومة ،شأن ما صار يف قاموس الزعيم الدرزي ،سالح املقاومة .حيب
أوباما أن يسمع موقفًا لبنانيًا من القرارين  1559و 1701اللذين يتعارضان من
ّ
وجهة النظر األمريكية مع استمرار
تسلح حزب اهلل كما تعلن اإلدارة ،وحيب أن
ً
يسمع عن مسار العالقات اللبنانية ـــــ السورية ،وخصوصا حيال ترسيم احلدود
ملنع تهريب السالح ،وأطر تنظيم عالقات البلدين من غري أن يؤول ذلك إىل
تعزيز النفوذ السوري يف لبنان .إال أن ما يسع رئيس احلكومة اإلجابة عنه مبا ال
بشار األسد ،هو جتاهله القرار  1559الذي ّ
يتناقض وتفاهمه مع الرئيس ّ
حلت
حمله طاولة احلوار الوطين ،ووضع تنفيذ القرار  1701يف عهدة األمم املتحدة
ّ
لكف االنتهاكات اإلسرائيلية ،وإقرانه بقاء سالح املقاومة باستمرار االحتالل
اإلسرائيلي ألجزاء من األراضي اللبنانية.
ثانيها ،أن الدور الذي يتطلع احلريري إىل االضطالع به كي يستعيد به دور

اجلدية ألسباب شتى ليس
والده الرئيس رفيق احلريري ،يفتقر إىل الكثري من ّ
ّ
أقلها أن العالقات األمريكية ـــــ السورية مل تعد على صورة ما كانت عليه يف
يتحرك يف ّ
كان
عندما
األب،
احلريري
حكومات
حقبة
ظل تفاهم واشنطن مع
ّ
دمشق على استمرار وجودها العسكري يف لبنان وجتاهل نفوذها السياسي،
تارة باسم اتفاق الطائف وطورًا بذريعة مقدرة سوريا على ضمان االستقرار يف
لبنان ،ويف كل األحوال يف انتظار ترقب التسوية السلمية .كلتاهما ،واشنطن
ودمشق على السواء ،كانتا حريصتني على استمرار ثبات اخلطوط احلمر بني
سوريا وإسرائيل يف لبنان.
مل يكن احلريري األب حيتاج قبل كل زيارة لواشنطن إىل أن يستبقها بأخرى
لدمشق ،وال إدراج هذه يف جولة عربية تتوخى إظهار توازن عالقات لبنان
محله الرئيس حافظ األسد يف تسعينيات القرن
جبواره العربي .يف أحيان كثرية ّ
الفائت رسائل إىل اإلدارة األمريكية وهو يقول له إنه متيقن من أن األمريكيني
يصغون إليه أو ًال ،وإن نقله ،هو بالذات ،تلك الرسائل يساهم إجيابيًا يف
عالقات البلدين .كان ّ
مثة ما يتجاوز الدور الشخصي للحريري األب الذي غالبًا
ما أعجب األمريكيني ،إذ كانوا يرون ثروته وشبكة عالقاته الدولية ما ُيطابق
فكرة احللم األمريكي ألولئك الذين كانوا يأتون إىل القارة من أجل أن يصنعوا
سطوتهم ونفوذهم ،وهو ّ
أمت االختبار خارج أمريكا وقبل أن يزورها ...كانوا
إىل
الشخصية
يتجاوزون مواصفاته
تفهمهم حينذاك تالزم املسارين السوري
ّ
واللبناني يف أي مفاوضات سالم يف املنطقة .مل يكن تالزم املسارين ُيزعج
األمريكيني ،وكان يف صلب نفوذ سوريا يف لبنان وإدارتها سياسته اخلارجية،
كان األمريكيون يتقّبلون أيضًا ما كان يقول به لبنان من أنه ال يذهب إىل
أي مفاوضات ال تكون سوريا إىل جانبه ،من غري أن حيضوا على فصل أحد
قوضت
املسارين عن اآلخر .بيد أن القرار ّ 1559
وجه الضربة القاسية اليت ّ
استمرار تفاهم واشنطن ودمشق ،ووضع العاصمتني وجهًا لوجه عندما طالبت
ّ
األوىل الثانية بإخراج جيشها من لبنان والتوقف عن
التدخل يف شؤونه .بيد
أن الوقت بدا قصريًا بني صدور قرار جملس األمن واغتيال احلريري األب بعد
مخسة أشهر ونصف شهر .مذ ذاك اختذتا لبنان ساحة تلك املواجهة اليت كتمت
سرًا مل يفصح عنه األمريكيون ،وتيقن السوريون من أنه مصدر قوتهم ،وهو
ّ
أن نظام الرئيس ّ
بشار األسد يف منأى عن أي تهديد أو زعزعة استقراره .أما
الباقي فخاضع للتفاوض.
ثالثها ،كان دفاع الرئيس الراحل عن العالقات اللبنانية ـــــ السورية وسالح
َ
حزب اهلل يف صلب اقتناعات
كاش َف بها األمريكيني الذين تقّبلوها ما دامت
يف ّ
ظل نفوذ اجليش السوري يف لبنان .محله ذلك على خوض إحدى أشرس
املواجهات حينذاك بني حزب اهلل وإسرائيل يف محلة عناقيد الغضب اليت انتهت
بتفاهم نيسان  .1996أصبح حزب اهلل إىل طاولة التفاوض مع سوريا والواليات
املتحدة وإسرائيل وإيران اليت أشركت فرنسا ،يف ّ
ظل مكوكية احلريري األب
بعدم
اهلل
وحزب
عندما أمسى تفاهم نيسان شرطًا مزدوجًا على إسرائيل
التعرض
ّ
للمدنيني اآلمنني ،لكنه منح احلزب شرعية اجللوس إىل الطاولة
وحتول املقاومة
ّ
شريكًا يف إعادة االستقرار إىل احلدود الشمالية للدولة العربية.
رابعها ،أن احلريري االبن عندما لبس زعامة العائلة إثر اغتيال والده مل يكن

قد خرب السياسة قط .كان يدخل على اجتماعات عمل يعقدها الرئيس الراحل
ويقرتب منه كي يقّبل ،على جاري العادة ،يده ثم يغادر املكان من غري أن
ينخرط يف األحاديث السياسية الدائرة بني والده وحماوريه .وقبل ثالثة أشهر
من اغتياله ،قال احلريري األب إنه مل يؤهل أبناءه لتعاطي السياسة .هكذا
ورث احلريري االبن زعامة جمزأة على أبوين :أول هو والده الراحل خيلفه بأوزار
ثقيلة وخربة تكاد تكون معدومة كي ّ
يّ
السن ومكانة
حيل مكانه يف قيادة الشارع
العائلة يف املعادلة السياسية ،وانتقال الشبكة الواسعة من العالقات العربية
ّ
يتيقن من قدرته على إدارتها.
والدولية إليه فجأة قبل أن
وثان هو الرئيس
ٍ
فؤاد السنيورة الذي ترأس حكومة ما بعد االنقالب على سوريا وحلفائها يف
عد يف مرحلة انتقالية خلالفة االبن أباه ،فإذا به
حقبة ما بعد االغتيال ،كأنه ُي ّ
محال احلريري االبن عبئًا
يتحول أصي ًال يف املواجهة مع سوريا وحزب اهلل .كالهما ّ
ّ
ثقي ًال على كتفيه مع انهيار املرجعية السياسية واألمنية للنظام واالستقرار يف
لبنان .ما كان قد ورثه من اغتيال والده دفعت به تطورات متسارعة إىل الرتاجع
ص حَ َ
ال سوريا ورئيسها بعدما اتهمه جبرمية االغتيال ،وصار ينظر إىل حزب
عنهَ :
مدمرة مع
اهلل على أنه مقاومة وكان قد ّ
عده متهورًا يقود لبنان إىل حرب ّ
إسرائيل ،وباتت سوريا دولة شقيقة للبنان بعدما عمدت إىل تقويض استقراره
وصارت حدود البلدين شأنهما وحدهما ،وختلى عن زعامة الغالبية كي يرتأس
حكومة يتساوى فيها حلفاؤه مع خصومهم .وما ورثه من حقبة احلكومة األوىل
للسنيورة بني عامي  2005و 2008دفعه يف منحى مناقض هلا ،بل أيضًا للكثري
الذي قاله عندما استقبله بوش مرتني عام  2006و 2007عندما راح
يتحدث عن
ّ
قتلة والده وعن النظام الذي يتدخل يف لبنان ويرتكب االغتياالت .يف زيارته
املقبلة لواشنطن أضحى على احلريري االبن أن يقول للرئيس األمريكي ما
عز التفاهم األمريكي ـــــ السوري عن
اعتاد األخري مساعه من والده الراحل يف ّ
االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية للبنان ،وعن حزب اهلل املقاومة ال التنظيم
اإلرهابي ،وعن الدور اإلجيابي لسوريا يف انتظام املؤسسات واالستقرار يف
لبنان.
خامسها ،لن يسع رئيس احلكومة ،شأن ما كان عليه والده الراحل ،الدخول
وسيطًا يف العالقات األمريكية ـــــ السورية اليت جتتاز حاليًا صعوبات تطبيعها
يف ّ
ظل تباين يف وجهات النظر بني اإلدارة والكونغرس بشأن جدوى احلوار
مع دمشق من جهة ،ويف ّ
ظل تعارض موقفي اإلدارة والقيادة السورية حيال
وجدي يف عالقات البلدين من جهة أخرى.
الشروط املتبادلة إلحداث تطور إجيابي ّ
مل تعد واشنطن تهتم بوسيط كوالده الراحل تكلفه حتسني عالقاتها بدمشق
عندما كان يشوبها حتفظ ،أو أن تصغي إىل ما كانت تطلبه األخرية منها ،ومل
تكونا متامًا على طريف نقيض .صارت سوريا تقول اليوم بلسان مسؤوليها
الكبار إن عالقتها بواشنطن انتقلت من مرحلة إمالء الشروط إىل التحاور ،وتقول
أيضًا إن احلوار مباشر بني البلدين على ضآلة االجتماعات اليت يعقدها مسؤولو
اإلدارة مع القيادة السورية ،ما خال زيارات وفود الكونغرس إىل هذا البلد حيال
العالقات الثنائية .كان احلريري األب يف ما مضى يكتفي بنقل الرسالة وال
جيد نفسه معنيًا بالتفاوض على مضمونها الذي هو شأن الدولتني ،وكانتا يف
الغالب تتبادالن استمزاج ردود الفعل عرب تلك الرسائل .مع ذلك مل ُ
خيل األمر
من حتفظ سوري مكتوم ـــــ هو جزء من غموض النظام الكثري الشكوك ـــــ عن
الرئيس الراحل يف بعض األحيان كلما زار واشنطن ،سرعان ما كان يعود منها
ويطلع الرئيس السوري على فحوى ما ناقشه هناك.
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لبنانيــات

املأزق القانوني فرض نفسه على مناقشات املوازنة

جملس الوزراء ألّف جلنة برئاسة احلريري إلجياد صيغة مناسبة ملوازنات األعوام املاضية

رغم التوافق املسبق وغري
املعلن على مشروع قانون
املوازنة العامة لسنة 2010
وعلى سرعة اقرارها باالرقام
التوافقية الواردة يف صلبها،
فإن املأزق القانوني الذي
يعرتض مسارها احلكومي قد
فرض نفسه على مناقشات
جملس الوزراء يف جلسته
مساء امس ،ودفع يف اجتاه
تشكيل جلنة برئاسة رئيس
احلكومة سعد احلريري وعضوية
الوزراء بطرس حرب وابرهيم
جنار وحممد جواد خليفة وريا
احلسن الجياد الصيغة القانونية
املناسبة ملشاريع موازنات
االعوام  2006و 2007و،2008
وقطع احلسابات العائدة لالعوام
الثالثة املاضية.
وهذه العقدة اليت كان اثارها
يف اجللسة السابقة وزير
االتصاالت شربل حناس ،ايده
مبوجباتها الدستورية ومبخالفتها
للقوانني املرعية االجراء وزير
العمل بطرس حرب .كما ان
ايًا من الوزراء مل يكن بامكانه
جتاوز هذه العقدة الدستورية،
وفق عدد من املصادر
الوزارية ،ولذلك جاء االقرتاح
من رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،وبعد االتفاق مع
الرئيس احلريري يف خلوتهما
قبل اجللسة ،على ان تواكب
مناقشة املوازنة تصفية الوضع
القانوني لالنفاق من خارج
املوازنة يف االعوام االربعة
املاضية على اساس القاعدة
االثين عشرية.
واوضحت مصادر وزارية ان
الشق االكرب من اجللسة استغرقه
جدول االعمال املتضمن 39
بندًا ،حبيث جرى نقاش طويل
حول بندين مقرتحني من وزارة
املال ،يقضي اوهلما بتعديل
مذكرة التفاهم بني لبنان
واالحتاد االوروبي يف شأن
املساعدة املاكرومالية واتفاق
اهلبة ،جلهة متديد فرتة سريان
املساعدة ،بينما يقضي الثاني
باملوافقة على ملحق تعديلي

ّ
املوقع مع الوكالة
التفاق اهلبة
االمريكية للتنمية الدولية بشأن
املساعدة االقتصادية بعد حرب
متوز .2006
وقد اثار عدد من وزراء
«تكتل التغيري واالصالح»
الشروط
اهلل»
و»حزب
االمريكية اليت قد تفرض مع
مثل هذه اهلبات ،وما اذا كانت
هلا عالقة باخلصخصة او ببعض
التعديالت القانونية.
وكان رد الرئيس احلريري «ان
احدًا ال ميكنه ان يفرض علينا
شيئًا» ،وقال« :بامكاننا ان
نوافق او ال نوافق .وما نقوم به
اليوم هو متديد لفرتة املساعدة
اليت حنن ملتزمونها اساسًا.
وميكننا ان نلغي هذا االتفاق
عندما نشاء اذا كان يتعارض
وقوانيننا وسيادتنا».
وافادت مصادر وزارية ان احدًا
مل يأت على ذكر االتفاق االمين
السابق ،والذي يبدو انه سحب
من التداول ليعاجل وفق االسس
املناسبة وبعيدا من االعالم.
واشارت اىل ان جملس الوزراء
وبعد نقاش طويل ،وافق على
متديد االتفاقني مع حتفظ عدد
من الوزراء ،ومنهم شربل
حناس وجربان باسيل وحممد
فنيش وحسني احلاج حسن
ويوسف سعادة ،فيما نفى
وزير السياحة فادي عبود ان
يكون كل وزراء «التكتل»
قد حتفظوا او ان يكون هو
والوزير ابرهيم دده يان قد
حتفظا عن االتفاقني.
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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

*جلسة جملس الوزراء امس*

وعلق وزير الصحة حممد جواد
خليفة على بند اهلبة االمريكية،
فقال« :حنن لسنا يف صدد
مناقشة االتفاقات الدولية
اليت ميكن ان تكون هلا قيمة
اال اذا سلكت طريق القوانني
املرعية االجراء اليت حترتم
سيادة البلد» .واعترب ان هذه
االتفاقات عقدت سابقا «وما
جيب التشديد عليه هو ان على
وزارة املال عندما تعقد مثل
هذه االتفاقات بني الدول،
ابالغ االدارات املعنية كي تأخذ
هذه االتفاقات جمراها الطبيعي
والقانوني».
وركز على ان اي اتفاق
يتم يف اخلارج ال يرتجم اال
بالقوانني ،مؤكدا عدم ختوفه
من هذا االتفاق»النه سيمر عرب
التشريعات اللبنانية وما يعرف
بقوانني الشركة ،وطبعا حتت
سقف الدستور اللبناني».
ويف موضوع املوازنة ،علم من
املصادر الوزارية ان النقاش
دخل يف االرقام ،ومل يستغرق
ذلك وقتا طويال ،حبيث تقرر
ان تنجز املناقشة يف جلسات
متتالية تبدأ يف احلادي
والثالثني من ايار اجلاري بعد
االنتهاء من جدول مبواعيد
داخلية وخارجية ،وقد تكون
هذه اجللسات يومية اىل حني
اقرار املوازنة.
وقد امجع رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة والوزراء على
ضرورة االنتهاء من اقرار
املوازنة بالسرعة املمكنة مع
االخذ بالتعديالت الضرورية،
من اجل البدء بالتحضري
ملوازنة سنة  2011وفق املهل
القانونية املنصوص عنها يف
الدستور ،حبيث ان ال شيء
مينع من اعداد املوازنة املقبلة
على قاعدة املوازنة احلالية بعد
اجنازها ،فال يتجاوز جملس
الوزراء تشرين االول املقبل
قبل اقرار املوازنة املقبلة.
وكشفت مصادر وزارية ان
الوزير حناس قدم مطالعة
اقتصادية – اجتماعية حول
ضرورة ربط ارقام املوازنة
بالسياسة العامة االقتصادية
واالجتماعية .وقال« :جيب
ان نعرف ماذا نريد من
خالل االرقام الواردة يف
املوازنة» .وحتدث عن اهلجرة
اىل اخلارج ،والبطالة وعدم
وجود فرص عمل يف الداخل،
وسوء التخطيط وازمة العمل،

غياب الطبقة الوسطى ،وهذه
املداخلة أيدها عدد من الوزراء
ومنهم الوزير عدنان السيد
حسني ،فيما أثار الوزير فنيش
جمددًا ضرورة معاجلة الفقر.
وحتدث الوزير احلاج حسن عن
ضرورة تعزيز القطاع الزراعي،
وأكد ضرورة معاجلة مشكلة
تصدير املنتجات الزراعية اىل
دول اجلوار ،وقال« :ال بد من
معاجلة هذه املسألة من خالل
حتسني نوعية االنتاج ودراسة
كلفة االنتاج وختفيضها».
واشار اىل موافقته على ارقام
موازنة وزارة الزراعة اليت مت
رفعها للمرة األوىل.
وبدورها ،دخلت وزيرة املال
ريا احلسن يف ارقام املوازنة
ّ
بالتفصيل ،وسألت عما اذا كان
هناك أي تعليقات على االرقام
املرصودة لرئاسة اجلمهورية
ولرئاسة احلكومة ،كما لرئاسة
جملس النواب ،مرورًا بأرقام
موازنات الوزارات ،وصو ً
ال اىل
احتياط املوازنة.
وعلم ايضًا ان الوزير السيد
حسني لفت اىل ضرورة استيفاء
الضرائب من امللكفني ،واحلد
التهرب الضرييب.
من ظاهرة
ّ
واعطى مث ًال على ذلك عدم
استيفاء الرسوم اجلمركية يف
مرفأ بريوت كما هو حاصل
اليوم ،متحدثًا عن خسائر
مبئات املاليني من الدوالرات
يوميًا .وطالب بتعيينات ادارية
ومالية «نظيفة وشفافة خدمة
ملصاحل الناس وليس خدمة
للسياسيني».
اجلمهورية
رئيس
وكان
ورئيس احلكومة قد استهال
تباعًا اجللسة مبداخلة سياسية.
وحتدث الرئيس احلريري عن
زيارته اىل سوريا ملامًا ،حبيث
أدرجها يف اطار جولته االقليمية
والدولية من دون اخلوض يف
تفاصيل حمادثاته مع الرئيس
السوري بشار االسد.

املعلومات الرمسية

وبعد انتهاء اجللسة ،حتدث
وزير االعالم طارق مرتي اىل
الصحافيني فقال:
«عقد جملس الوزراء جلسة يف
بعبدا يف  20أيار  2010برئاسة
رئيس اجلمهورية وحضور دولة
رئيس جملس الوزراء والوزراء
الذين غاب منهم دولة نائب
رئيس جملس الوزراء وزير
الدفاع الياس املر.
يف مستهل اجللسة ،حتدث

فخامة الرئيس عن تعدد الزوار
اىل لبنان ودالالته ،وتوقف عند
زيارة امري الكويت اليت شهدت
حمادثات حول تعزيز العالقات
بني لبنان والكويت ،ومت خالهلا
توقيع اتفاقات واالتفاق على
تأليف اللجنة الكويتية – اللبنانية
العليا ،كما كانت الزيارة
مناسبة للتشاور يف االوضاع
العربية ويف قضايا املنطقة،
وكانت وجهات النظر متقاربة
جلهة اعتبار التفاهم الرتكي
 الربازيلي – االيراني مدخالالجياد حل ديبلوماسي لالزمة
النووية يف ايران .كما جرى
خالل احملادثات تأكيد املوقف
املبدئي الثابت يف الدعوة اىل
شرق اوسط خال من السالح
النووي ،وخصوصا ان اسرائيل
الغموض
سياسة
تعتمد
النووي .وذكر فخامة الرئيس
بأن هذه املواضيع اثريت ايضا
مع االمني العام جلامعة لدول
العربية ،وحتدث عن زيارة
رئيس وزراء اليونان واليت
تناولت حمادثاتها العالقات
الثنائية وقضايا املنطقة.
ونوه بعدها بالعمل الذي تقوم
ّ
به االدارة يف وزارة الداخلية
واليت نالت جائزة االمم املتحدة
للخدمة العامة ،وكذلك جبهود
قامت بها مديرية اجلمارك
على صعيد مكافحة التهريب
وباالخص تهريب املخدرات،
ورأى ان ما حتقق مؤهل ان
يكون حافزا للعمل يف االدارات
من اجل مكافحة الفساد.
وتوقف عند استعجال اجناز
الوزارية
اللجان
اعمال
اليت كلفت النظر بعدد
من املواضيع ،واشار اىل
االنتخابات اليت ستجري االحد
املقبل يف اجلنوب .ورأى
بعض التوتر غري املربر يف
صيدا ،وقال بضرورة ان تقوم
وزارتا الداخلية والدفاع بتعزيز
االمن واختاذ تدابري صارمة حبق
املخلني به.
ثم حتدث دولة الرئيس عن
زيارتيه اىل اململكة العربية
السعودية واجلمهورية العربية
السورية وعن زياراته املرتقبة
هذا االسبوع اىل االردن ومصر
املقبل
واالسبوع
وتركيا،
اىل الواليات املتحدة واالمم
املتحدة.
وحتدث عن اهمية التشاور مع
الدول الشقيقة يف اوضاع
املنطقة ويف املوقف العربي

ومبواجهة
عموما
املشرتك
االسرائيلية
التهديدات
خصوصا ،وقال ان ما جيري يف
صيدا جلهة االخالل باالمن غري
مقبول ،داعيا القوى االمنية
اىل عدم التساهل مع احد
واىل اختاذ االجراءات االمنية
الصارمة.
وبالنسبة اىل العمل على موازنة
سنة  ،2010اعلن دولة الرئيس
ان جملس الوزراء سيعقد
جلسات متتالية يوما بعد يوم
بدءا من  31ايار اي بعد انتهاء
االنتخابات حتى االنتهاء بسرعة
من مناقشة املوازنة واقرارها.
ثم قدم وزيرا العمل واالشغال
العامة والنقل عرضا عن اهم
املفاوضات الدائرة حاليا بني
شركة طريان الشرق االوسط
وطلب
الطيارين،
ونقابة
جملس الوزراء اىل وزيري
العمل واالشغال العامة والنقل
مواصلة العمل على معاجلة
موضوع الطيارين العاملني يف
شركة طريان الشرق االوسط
وتكليف وزير االشغال اختاذ
التدابري الالزمة عند الضرورة
لتسيري مرفق الطريان العام
والذي تتواله شركة طريان
وتأمني
االوسط،
الشرق
الرحالت اجلوية من بريوت
واليها.
وشكل جملس الوزراء جلنة
برئاسة دولة الرئيس وعضوية
الوزراء :بطرس حرب ،ابرهيم
جنار ،حممد خليفة وريا احلفار
الجياد صيغة مناسبة تتعلق
مبوازنات االعوام ،2007 ،2006
 ،2008وقطع احلسابات العائدة
للسنوات املاضية.
واجرى اجمللس بعد ذلك مناقشة
عامة حول العالقة بني خيارات
املوازنة واحلياة االقتصادية
واالجتماعية ،ثم باشر مناقشة
ارقام موازنة  ،2010واجنز جزءا
كبريا من هذه الدراسة ،كما
الف جلنة برئاسة دولة الرئيس
وعضوية الوزراء :حسني احلاج
حسن ،غازي العريضي ،ريا
احلفار ،حممد الصفدي وعدنان
القصار لدرس سبل تفعيل
الصادرات الزراعية.
وسيجتمع اجمللس يف  31ايار
ملتابعة العمل على مناقشة
املوازنة العامة واقرارها».
وسئل :هل مت خالل اجللسة
عرض ألي مالحظات على
مشروع املوازنة من جانب
وزراء املعارضة السابقة؟
اجاب« :جرت مناقشة عامة،
وعرض بعض الوزراء آراءهم
نقاشا
اجللسة
وشهدت
وعرضا مسهبا حول العالقة
بني السياسة االقتصادية
واملوازنة ،ووزعت اوراق يف
هذا املوضوع .وعند مناقشة
ارقام املوازنة ،طرح الوزراء
مجيعا آراءهم خالل النقاش،
وان بنسب متفاوتة كما حيصل
يف كل جلسة ،ولكن ميكنين ان
اطمئن ان نقاشا جديا ساد جو
اجللسة(.)...
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لبنانيــات

عرض مع كنعان و 14آذار الوضع وشؤون املوازنة

صفري :سوريا وإيران تتدخالن يف لبنان
ونسعى قدر املستطاع إىل ح ّل هذه املشكلة

املاروني
البطريرك
اكد
نصراهلل
مار
الكاردينال
بطرس صفري ان «سوريا
وايران تتدخالن يف شؤون
لبنان ،ولكننا يف النهاية
نسعى قدر املستطاع اىل حل
هذه املشكلة» .وقال امام
وفد سياحي فرنسي «ان
االوضاع اليت منر بها صعبة
جدا» ،مشريًا اىل ان يف
لبنان  17طائفة «تسعى
مجيعها اىل التعايش معا
مبحبة وسالم وطمأنينة ،على
رغم املشكالت اليت تأتي
من اخلارج» .وشدد على
مجيع
تضامن
«ضرورة
اللبنانيني إلنقاذ وطنهم».
واستقبل البطريرك صفري
يف بكركي أمس االول
النائب ابرهيم كنعان الذي
صرح بعد اللقاء« :زرنا
ّ
صاحب الغبطة الخذ الربكة
واطلعته على اجواء جملس
النواب واعمالنا يف جلنة املال
واملوازنة وخباصة ما يتصل
انعكاسات
من
باملوازنة
وامور تتعلق بكل ميادين
حياتنا ،فالدولة بكل اجهزتها
ومؤسساتها تتأثر بشكل

كبري جدا بالسياسة املالية
واالقتصادية واالجتماعية.
وردا على سؤال عن املوازنة
واملشروع الذي تقدموا به،
اشار اىل امرين« :واحد
الطوائف
مبساواة
يتعلق
املسيحية واالسالمية يف
موقف
وهناك
املوازنة،
منا حنن كتكتل حيال هذا
املوضوع ،واالمر االخر يتعلق
بالرسوم والضرائب وتطبيق
القانون  2000/210الذي
يعطي وزير املال صالحيات
اعالنية ال انشائية ،مبا معناه
عندما تصل اىل الوزير معاملة
ما جلمعية مسيحية دينية او
غري مسيحية معفاة حبكم
هذا القانون من الضرائب
والرسوم ،دوره يف ذلك
اعالني وليس انشائيا اذ ال
جيوز ان تكون هناك صالحيات
اكثر من الصالحيات املعطاة
له يف القانون ،وهذا االمر
حنن نؤيده ونطالب به ال
سيما ان هناك ايضا تقدميات
ومساهمات ترد يف املوازنة
جلهة ما خيص احملاكم
الروحية واالوقاف االسالمية،
اضافة اىل ان هناك فروقات

نعمل عليها االن» .اما عن
موضوع الدين العام ،فقال:
«هناك توجه لدى عدد من
الوزراء ملناقشة جدية ومعمقة
لبنود املوازنة.
حنن مع سد العجز الذي
حتدثت عنه وزيرة املال،
ومع وفاء لبنان بالتزاماته
ماليا يف الداخل واخلارج،
ولكن جيب ان نعرف كيف
واين؟ ونريد ان نعرف سنويا
كيف جتري بكامل الشفافية.
وهكذا نضع أنفسنا على
سكة صحيحة تتعلق مبعاجلة
الدين اكثر مما هي التعايش
مع الدين وتراكمه سنويا».
ثم التقى البطريرك صفري
بطريرك األرمن الكاثوليك
نرسيس بدروس التاسع
النائب
يرافقه
عشر،
جان
املطران
البطريركي
تريوزيان يف زيارة لتهنئته
بعيد ميالده التسعني.
وفد  14آذار
واستقبل البطريرك املاروني
وفدا ضم املنسق العام لقوى
 14آذار فارس سعيد والنائب
عطااهلل
الياس
السابق
والنائب دوري مشعون.

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

صيدا اجتازت قطوعاً حسمته سرعة تدخل اجليش
إثر احتكاك بني أنصار سعد وأمحد احلريري

اليوم الصيداوي أمس االول
شابه مشهد صدامي وأمين كان
يف غاية اخلطورة ،وطغى على
كل ما عداه .ويف حال تكراره،
فانه قد يضع االنتخابات يف مهب
الريح.

ماذا حصل؟

شارع رياض الصلح الرئيسي
يعترب تارخييا الشريان احليوي يف
املدينة لكثافة وجود املؤسسات
املالية واملصرفية والتجارية
فيه .ومنذ ساعات الصباح االوىل
بدأ يظهر على جانيب الشارع
مناصرون للطرفني كانت حصل
بينهم من حني اىل آخر مشادات
كالمية .وقرابة األوىل بعد الظهر،
حضر اىل أحد حمال الصريفة امحد
احلريري املرشح على الئحة حممد
السعودي ،مع جمموعة من أنصاره
وحراسه .وعلى الفور بدأ الوضع
يزداد توترا بني أنصاره وأنصار
الشعيب
«التنظيم
رئيس
الناصري» اسامة سعد ،وازداد
اكثر بعد وصول سعد اىل مكان
مواجه ملكان وجود احلريري ،اعتاد
سعد احلضور اليه.
ومع تصاعد تبادل االتهامات
التهديد
وعبارات
والشتائم
والتخويف حضرت عاج ًال قوة من
«فوج التدخل» يف اجليش،
تبعتها على الفور قوة من املشاة.
كما حضر اىل املكان عدد من
الضباط الكبار وعملوا على محاية
الطرفني بعدما وضعوا خطا فاصال
من اجلنود وسط الشارع ،يف ظل
جو من التوتر والقلق توقفت
خالله حركة السري يف االجتاهني.
وعمد عدد من التجار اىل اقفال
حماهلم ،واستمر الوضع قرابة
ساعة ،غادر بعدها سعد مع عدد
من أنصاره ومرافقيه املكان
سريا يف اجتاه مقر التنظيم يف
حملة البوابة الفوقا ،على وقع
هتافات «بالروح بالدم نفديك
يا اسامة» ثم غادر احلريري مع
أنصاره ومرافقيه وايضا على وقع
هتافات «حريري – حريري»،
فيما كثف اجليش دورياته املؤللة
يف ساحات املدينة وشوارعها.

أمحد احلريري

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

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

وعقد احلريري مؤمترا صحافيا
قرابة الثانية يف جمدليون ،تناول
فيه ما حصل ومما قال« :اهلدف
من حماوالت التهويل والتخويف
اليت يقوم بها فريق النائب
السابق اسامة سعد يف صيدا
هو تأجيل االنتخابات البلدية ،عرب
افتعال مشاكل وجر الدولة اىل
اختاذ قرار بتأجيل االنتخابات.
حنن سنفوت هذه الفرصة وهذا
املخطط ،ولدينا ملء الثقة
بوزيري الداخلية والدفاع وقائد
اجليش واملدير العام لقوى االمن
الداخلي وكل عنصر من عناصر
القوى االمنية واجليش .وان ما
يطمئننا هو ان الدولة هي اليت
تضع يدها على هذا االستحقاق،
والدولة تستطيع هي ان تؤمن
سالمته .هناك مصلحة للطرف
اآلخر يف التصعيد ،بينما حنن
لنا مصلحة يف تهدئة االمور وبث
الثقة عند الناس».
ودعا مجيع مناصري «تيار
املستقبل» يف املدينة اىل
«ضبط النفس وعدم االجنرار
اىل اي استفزاز منعًا ألي خلل

أمين».
أضاف« :هذه الزيارة اليت كنا
نقوم بها للسوق التجارية وشارع
رياض الصلح وشارع االوقاف،
كانت مقررة سابقا .وفجأة عند
بدايتها ،يأتيين خرب ان الدكتور
أسامة سعد وصل فجأة مع جمموعة
من الشباب ،وجرت هناك حماولة
لتعكري االجواء ،فقررت ان ألغي
الزيارة اليت كانت مقررة حفاظا
على أمن الناس ومصاحل أهلنا
املوجودين يف احملالت ()...
وخالل االيام الثالثة او االربعة
املاضية ،كان هناك تهويل كثري
وختويف للناس عرب بث الشائعات
واملناشري والعديد من املواضيع،
واهلدف منه طبعا ان ننجر اىل
مشكل .وهذا الشيء الذي لن
حيدث ،لذلك حنن مل نؤثر يف
هذه الزيارات اال التواصل الطيب
مع أهلنا ومع ناسنا .وكما جرت
العادة سواء كان هناك استحقاق
انتخابي او مل يكن .يف رأيي ان
اهلدف من هذا التهويل وهذا
اخلوف الذي جيربون ان يزرعوه
يف قلوب الناس هو أن لديهم
خطة لتأجيل هذه االنتخابات ،عرب
افتعال مشاكل وجر الدولة اىل
اختاذ قرار بتأجيل االنتخابات
يف صيدا نظرا للتوتر االمين
املوجود .وايضا حنن يف هذا
االطار سنفوت هذه الفرصة وهذا
املخطط (.»)...
وسئل اال تعتقد ان اطالق بعض
االلفاظ مثل «عميد الشتامني»
ميكن ان تثري احلساسيات لدى
الطرف اآلخر .فأجاب« :حنن
طوال ستة اعوام نسمع مسّبات
لنا ،ومل نطلق اي كالم على هذا
املوضوع ،بالعكس كنا نعض
على اجلرح ،لكن عندما تصل
االمور اىل كرامة االنسان حيق له
ان يدافع عن نفسه ويرد».

سعد

ومساء عقد سعد لقاء ّ
ركز فيه
ً
على الوضع االنتخابي ،ودعا
الصيداويني اىل تأييد الئحة
«االرادة الشعبية» ،وقال:
«كنا حرصاء على التوصل اىل
تفاهم يف انتخابات بلدية صيدا
وجتاوبنا يف موضوع التفاهم
وعملنا عليه ،ولكن نهج االسئثار
ّ
والتسلط عند فريق احلريري هو
من ّ
عطل التوافق .فهذا الفريق
يريد ان يعيد اثبات وجوده وجيدد
اوراق اعتماده للجهة الراعية،
وان يثبت لرعاته انه صاحب
الكلمة واآلمر والناهي يف الساحة
السنية.
لقد اكتشفنا ان موضوع التفاهم
جرى ترتيبه قبل اشهر بني احد
رؤوس السلطة يف لبنان وبني
رأس شركة عابرة للقارات،
وبني جهاز خمابرات عربي .وبناء
عليه جرى تكليف هذا الرجل
(السعودي) هذه العملية».
ومحل فريق احلريري وعلى
ّ
رأسه السنيورة تبعة ما جيري
على الساحة الصيداوية ،قائ ًال:
«السنيورة لديه جتربة يف
املاضية،
اخلمس
السنوات
وكاد ان يوصل البلد اىل حرب
اهلية ،وكأنه ال تكفي سياساته
االجتماعية واالقتصادية الظاملة،
واآلن سيكمل على صيدا».
واضاف« :منذ البداية كان

خطابنا السياسي وال يزال
موضوعيًا ومهذبًا ،وكنا نناقش
مواقف الفريق اآلخر مبوضوعية،
ونطرح وجهة نظرنا للناس دون
سباب .ولكنهم ارادوا توتري
االجواء خصوصًا بعد ظهور نتائج
انتخابات البقاع وعدم استجابة
الناخبني البريوتيني لنداءات سعد
احلريري االقرتاع بكثافة».
واتهم السلطة بأنها «تتغاضى
عن ممارسات خطرية لفريق
احلريري كالرشى واستخدام
النفوذ والضغوط اليت متارس على
الناخبني وال سيما منهم موظفي
مؤسسات احلريري ،اضافة اىل
احضار املسافرين من اخلارج على
نفقة تيار احلريري واجبارهم على
االقرتاع ملصلحة تيارهم .وكل
تلك املمارسات خمالفة للقانون،
ونستغرب صمت كل املسؤولني
يف الدولة.
حنن قدمنا اىل معالي الوزير بعض
املعطيات حول استقدام ناخبني
صيداويني من اخلارج ،وهناك
معلومات عن استقدام حنو 5000
ناخب من اخلارج على نفقة تيار
احلريري .اننا نعترب ذلك رشوة
مالية من هذا الفريق ،كما انهم
يستغلون موظفني رمسيني ومن
اوجريو خلدمة ماكينتهم االنتخابية،
وكذلك ميارسون الضغط على
االساتذة واملعلمني».
وتساءل« :هل سيقولون بعد
االنتخابات انها كانت شفافة
ونزيهة كما فعلوا يف 2009؟ وهل
ُ
ستصدر جلان املراقبة تقارير عن
ّ
فليكفوا عن
نزاهة االنتخابات؟
جتاوز القانون واالمور ستكون
هادئة ،وليكفوا عن االستمرار
يف جتاوزاتهم».
واعترب «ان املعركة حامية وهي
اىل مزيد من احلماوة».

احتفاالت وجوالت

الالئحتني
رئيسا
وواصل
املتنافستني حممد السعودي وعبد
الرمحن االنصاري جوالتهما مع
املرشحني يف االسواق التجارية
واالحياء الشعبية ،واقامت الئحة
السعودي احتفالني يف حملة
التعمري و»قاعة السالملك»
شاركت فيهما النائب بهية
احلريري واملسؤول السياسي
لـ»اجلماعة االسالمية» بسام
محود.
وقالت احلريري« :ندعو اهلنا
يف هذه املنطقة ويف صيدا
اىل ان يقرتعوا بكثافة االحد
لالئحة الوفاق واإلمناء «زي ما
هي» الن فريق العمل ال يكون
فريقًا منقوصًا بل مكتم ًال ،والنها
فرصة لنا .فأينما ذهبت تقولون
لي نريد الوالدنا ان يعودوا.
تفضلوا وانتخبوا اهم شخص
قبل ان يعود ليقوم بواجباته هو
حممد السعودي ،فلننتخبه لنشجع
كل اوالدنا على العودة .هذه
فرصة لنا وفرصة لصيدا لننتخب
الستقرار املدينة ولنهضتها بأيدي
ابنائها ،ففي انتخابكم بقوة دفع
كبرية ،تؤكد املدينة انها متوافقة
لتنميتها بأيدي اوالدها واهلها
وبناتها ومهندسيها وطاقاتها
كلها».
«االرادة
الئحة
وجالت
الشعبية» يف حسبة صيدا
واملدينة الصناعية.
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مدعومة من املرده تفوز بلديات كفرصغاب
وكفرحاتا بالتزكية يف قضاء زغرتا

استقر رقم الرتشيحات البلدية
يف قائمقامية زغرتا على 690
طلب ترشيح بعدما مت رفض 31
طلبًا لعدم استيفائها الشروط
القانونية.
كما استقر رقم الرتشيحات
االختيارية على  205مرشحًا
بعدما مت رفض عشر طلبات
لالسباب ذاتها وبذلك تتدنى
حصيلة الرتشيحات اىل 895
مرشحًا  %11منهم اناث اي
ان هناك  85طلب ترشيح
نسائي بلدي وحنو  15طلب
ترشيح نسائي اختياري وقد
بدأت االنسحابات تتواىل اذ علم
انه مت سحب مرشحني بلديني
ومرشح اختياري ويتوقع ان
نشهد الساعات وااليام املقبلة
زمحة انسحابات .ويف السياق
ذاته علم ان خمتار كفرشخنا قد
فاز بالتزكية لريتفع بذلك عدد
املخاتري الفائزين بالتزكية اىل
 17خمتارًا من بينهم سيدتان
واحدة خمتارة يف كفرصغاب
وثانية خمتارة يف كفرحورة كما
فاز املخاتري بالتزكية يف بلدات:
بسلوقيت،
اصنون،
اجبع،
بشنني ،بوسيط ،بيت عوكر،
راسكيفا ،عرجس ،عينطورين،
قره باش ،كفرحاتا ،كفرزينا،
كفرصغاب ( ،)2مزرعة النهر.
اىل ذلك اعلنت «الئحة الوفاء
واالمناء» البلدية يف كفرصغاب
وهي فائزة بالتزكية انها كانت
مدعومة من تيار املرده ،والتيار
الوطين احلر والعائالت يف البلدة
وكذلك املختارين االثنني كانا

حيظيان بالدعم نفسه .وبالنسبة
للتزكيات االخرى يف القضاء
فانها مشلت بلدية راسكيفا

اليت مل تشهد انتخابات بلدية
منذ العام  1962وحتى وفازت
بالتزكية ايضًا بلديتا كفرحاتا.

أسود  :نرفض أن تصبح البلدة هي «العصا»

شدد عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب زياد أسود،
يف حديث اىل الـ» ،»OTVعلى
أن من يقوم باألحادية السياسية
هو من يرفض التوافق.
وأعرب أسود عن إستعداده
لرفع السرية املصرفية عن كل
حساباته وحسابات عائلته ،داعيًا
الفريق االخر اىل رفعها أيضا
لريى الناس من هو الشفاف

والصريح.
وأشار اسود اىل أن البلدية
أصبحت إمتدادًا لزعامة سياسية
يستعملها املسؤول لتقوية
نفوذه على أهل البلدة ،رافضا
أن تصبح البلدة هي «العصا»،
الفتا اىل انه يقاوم هذا االمر
يف جزين ،معتربا ان أهل جزين
حددوا وجهتهم السياسية يف
حزيران .2009

االعالن عن  7لوائح لالنتخابات البلدية يف قضاء بنت جبيل

اعلن امي االول يف مطعم الكاشف
يف بلدة تبنني عن الئحة «الوفاء
والتنمية» حبضور فاعليات وابناء
البلدة واعلن رئيس الالئحة نبيل
اسعد فواز امساء الئحته.
ويف بلدة رميش اعلن يف منتزه
ابو كرم يف احتفال حاشد عن
الئحة « الوفاق الرميشي» اليت
تضم  15عضوا ،على ان تكون
رئاستها مناصفة بني احملامي
يوسف طانيوس ورشيد احلاج .
ويف بلدة عني ابل اعلن امساء
اعضاء «الئحة عني ابل اوال»
برئاسة لويس توفيق دياب ووزعت
منشورات على اهالي البلدة ضمت
امساء االعضاء اخلمسة عشرة
والربنامج االنتخابي لالئحة.

هذا وسبق اعالن هذه اللوائح
اعالن الئحتان يف دبل االوىل
وهي «ابناء دبل لالمناء» على
ان تكون رئاستها مناصفة بني
جورج سعيد وميالد حنا وملنصب
نائب الرئيس ابراهيم بشارة
والالئحة الثانية املنافسة وهي
«دبل بالقلب» برئاسة رئيس
البلدية احلالي عقل نداف.
ويف القوزح تألفت الئحتان االوىل
مكتملة من تسعة اعضاء والثانية
غري مكتملة من مثانية اعضاء.
ويف عني ابل فاز خمتارا حي العني
عصام يوسف خريش والياس حنا
العمار بالتزكية.
ويف برج قالويه فاز بالتزكية
املختار حسني عزقول.

العماد عون :نتيجة اإلنتخابات يف زحلة هدية من
التيار للمدينة وأهلها فقط

أكد العماد ميشال عون أن
إسهام التيار الوطين احلر
يف حتقيق نتيجة اإلنتخابات
البلدية يف مدينة زحلة يف
الشكل الذي حصل كان من
أجل احلفاظ على زحلة ومحاية
اهلها فقط .
كالم العماد عون أتى يف
خالل اجتماع عقده يف الرابية
مع وفد من هيئة قضاء زحلة
يف التيار الوطين احلر وجلنة
اإلنتخابات البلدية يف القضاء
واملرشحني املنسحبني من
املعركة اإلنتخابية ،حبضور
النائب السابق املهندس
سليم عون ومنسق قضاء
زحلة يف التيار املهندس
أنطوان أبو يونس.
وأثنى العماد عون على جهود
مناصري التيار الوطين احلر
يف زحلة إلجناح اإلستفتاء
على حق التيار بالوجود يف
زحلة وشكر األهالي على
ثقتهم وهنأ كل الفائزين
املدعومني من التيار الوطين
احلر يف القضاء ،مشددًا على
ضرورة بذل اجلهود من أجل
تفعيل التواصل مع أهالي
املدينة وشرائحها املختلفة
واملتنوعة والنهوض بأحواهلا
وتطويرها،
إىل
ومشريًا
أهمية محاية زحلة من خالل
اإلنفتاح على حميطها وكل

*العماد ميشال عون*

املناطق اللبنانية .وأشار
إىل ان التيار بدأ يف زحلة
ً
مرحلة جديدة تستوجب بذل
واإلرادات
الطاقات
كل
اخلية يف سبيل خدمة
رّ
املواطن الزحلي وتطوير
احلياة السياسية ونشر قيم
احلرية واإلنفتاح والتناغم
مع الشركاء يف الوطن حنو
بناء الدولة العادلة وترسيخ
اإلستقرار وحتقيق الشراكة
الكاملة يف السلطة.
السياسة
موضوع
ويف
العماد
شدد
اخلارجية،
عون على أن ليس لديه
لذة يف مواجهة األمريكيني
واألوروبيني،
مذكرًا
السياسات
يواجه
بأنه
الغربية النها ال تريد عودة
الفلسطينيني اىل ديارهم

يف
توطينهم
وبالتالي
لبنان ما ينعكس سلبًا على
شعبه ،جمددًا التأكيد أن
التيار الوطين احلر يشاطر
الدول الغربية الكثري من
القيم املشرتكة كاحلرية
والدميوقراطية واحرتام التنوع
وحق اآلخر يف اإلختالف.
داخليًا ،أكد العماد عون أنه
يناضل اليوم من أجل بناء
الدولة اليت حتتاج إىل عمل
كثري بعد حتقيق السيادة
واإلستقالل وبناء شبكة
األمان الداخلية ،مشددًا على
أهمية احلفاظ على اإلستقرار
الداخلي حلماية السيادة وعدم
اإلنتقال من تبعية خارجية إىل
أخرى كلما انقلبت الظروف
وحصلت حتوالت إقليمية
وداخلية .واكد يف هذا
اإلطار ان يتجنب املسيحيون
الدخول يف صراع احملاور
املذهبية الداخلية واإلقليمية
ويلعبون دور الوسيط الذي
خيمد الفنت بني ابناء الشعب
الواحد.
ولفت العماد عون إىل أن
املسرية اليت يقودها يف
سبيل بناء لبنان ومحايته من
خالل اإلنفتاح على مكونات
الوطن سيواصلها شباب
التيار الوطين من بعده وانه
مستمر من خالل التيار.

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

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

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161
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ورقة حناس« :أفكار لنقاش مشروع موازنة »2010

جتنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية يف خدمة أولويات الناس

قدم وزير االتصاالت شربل
حناس ورقة ّ
مت توزيعها على
جملس الوزراء بعنوان« :أفكار
لنقاش مشروع موازنة »2010
تضمنت اآلتي:
«جاء يف البيان الوزاري
االمناء
«حكومة
حلكومتنا
والتطوير» اننا «أمام الفرصة
املتاحة ،ستسعى احلكومة اىل
استفادة اللبنانيني مجيعا من
منافع النمو االقتصادي حبيث
يطال ،بشكل متكافئ ،شرائح
اجملتمع كافة وكل املناطق
اللبنانية .ويعين ذلك ،قبل
كل شيء ،مكافحة الفقر
وتقليص التفاوت االقتصادي
واالجتماعي بني اللبنانيني،
مع احلرص على إعادة تكوين
الطبقة الوسطى اليت تشكل
دعامة اساسية من دعائم
االستقرار يف لبنان.»...
وعلى هذا األساس ،ابدت
حكومتنا التزاما واضحا باعتماد
سياسات اقتصادية ومالية
واجتماعية تقوم على «استكمال
تطوير البنية التحتية املادية
والتشريعية
واملؤسساتية
املالئمة ملصلحة اللبنانيني مجيعًا
والقطاعات اإلنتاجية كافة ،ما
يؤدي اىل حتفيز النمو ليحقق
مستويات عالية ومستدامة،
ويسهم يف مكافحة البطالة
احلقيقية واملقنعة ،خصوصًا
لدى الشباب ،ووقف هجرة
األدمغة اليت تستنزف املوارد
البشرية يف لبنان ،والسعي
ايضا إلرساء منط من النمو
كفيل خبلق فرص عمل جديدة
يف املدن واألرياف وبتقليص
العجز يف مبادالت لبنان
اخلارجية وبتعزيز توازن الفرص
االقتصادية بني املناطق من
خالل تكاملها وترابطها والتشدد
يف احلرص على املوارد
النادرة ،من بشرية وطبيعية
وثقافية» ...كما تقوم على
«احلفاظ على االستقرار املالي
والنقدي واالستمرار بالتخفيف
من عبء خدمة الدين العام على
االقتصاد الوطين وختفيض
نسبته اىل الناتج احمللي،
وذلك بهدف حترير موارد
مالية إضافية ّ
متكن احلكومة من
تعزيز مستوى اخلدمات العامة
وفعاليتها ،والسعي اىل إطالق
ّ
برامج استثمارية يتطلبها النمو
وحيتاج اليها اللبنانيون ،وذلك
باالعتماد على خمتلف مصادر
التمويل املالئمة ،بدءا باملتاح
منها».
وجاء يف البيان ايضا «أن
أولويات املواطنني ستكون
ولذلك
احلكومة،
أولويات
تعلن أنها تتصدى بكل حزم
ومسؤولية ،ملعاجلة جمموعة من
القضايا األساسية اليت شكلت،
على مدى السنوات املاضية،
سببًا الهتزاز ثقة املواطنني
بالدولة ومؤسساتها .ولقد آن
األوان إلجياد احللول الناجعة
هلا ،وعدم اغراقها بأي شكل
من أشكال التجاذب السياسي،

والتعويض عما فات اللبنانيني
من خطط تنموية».
جيسد
العامة
إن قانون املوازنة
ّ
ّ
االداة الرئيسة لرتمجة االلتزامات
اليت حازت حكومتنا ثقة اجمللس
النيابي على اساسها ...بل ان
حكومتنا متتلك اآلن فرصة نادرة
لتحقيق الكثري من االهداف اليت
نطمح اىل حتقيقها ،فهي ،اوال،
حكومة تتمتع بصفة متثيلية
ّ
ميثلون
وتضم وزراء
واسعة
ّ
اكثرية الكتل النيابية .وهي،
ثانيا ،تواجه وضعا ماليا مستجدا
يتيح مرونة اكرب من السابق
ويفسح يف اجملال امام احداث
تغيريات جوهرية يف السياسات
ّ
تؤثر على االجتاه العام
اليت
للحركة االقتصادية واألوضاع
االجتماعية.
ال شك يف اننا مجيعا متفقون
على اهمية استثمار هذه
الفرصة وعدم تضييعها يف
حصر مناقشتنا ملشروع قانون
املوازنة العامة لسنة  2010يف
اجملرد
االطار «احملاسيب»
ّ
عن االطار «االقتصادي»،
فاملهمة اليت نتصدى هلا
ّ
اليوم تتجاوز مسألة «ترتيب
احلسابات» او «جتميلها»
اىل مسائل جوهرية ّ
مت اهماهلا
طويال تتعلق باجرتاح مسار
يدعم االستقرار واستدامته
وتثبيته ويساهم باستعادة ثقة
املواطنني بالدولة وادوارها
ووظائفها ويؤسس النطالقة
تنموية جديدة تؤمن الفرص
واالستثمار
للعمل
اجملدية
واالنتاج يف لبنان بديال عن
اهلجرة واالرتهان للتحويالت من
اخلارج.

املعاينة

ملاذا الفرصة ساحنة اآلن؟ وما
عالقة ذلك مبناقشة مشروع
قانون املوازنة العامة لسنة
2010؟
نتيجة ظروف وعوامل كثرية،
وضع
من
لبنان
انتقل
«ندرة التمويل» اىل وضع
«الوفرة» ،وهو ما اشارت
اليه معالي وزيرة املال ،يف
جلستنا السابقة ،يف سياق
عرضها للمؤشرات االقتصادية
اليت استندت اليها يف وضع
املوازنة،
قانون
مشروع
فاوضحت ان البالد شهدت
تدفقات مالية هائلة منذ عام
 ،2008وقد ظهر ذلك بتسجيل
منو الفت يف الودائع بلغت
نسبته حنو  % 42يف العامني
املاضيني ،وهو اجتاه مستمر يف
هذا العام ،اذ جتدر االشارة اىل
اجملمعة للمصارف
ان امليزانية
ّ
جتاوزت مستوى  119مليار
دوالر يف نهاية الفصل األول
من هذا العام ،اي ما ّ
ميثل نسبة
 % 350من الناتج احمللي للعام
مقدر يف العرض
 ،2009كما هو ّ
املذكور.
هذه التدفقات ساهمت يف
منو الطلب االستهالكي احمللي
بوترية الفتة ايضا ،ما انعكس
زيادة حقيقية يف الناتج

قدرت معالي وزيرة
احمللي،
ّ
املال نسبتها بنحو  % 18يف
العامني املاضيني.
اال أن ذلك ساهم أيضًا يف
ّ
«التضخم»
معدل
ارتفاع
ّ
يف العامني  2008و2009
بنحو  ،% 18حبسب ما اوردته
معالي وزيرة املال يف العرض
املذكور.
ّ
املؤشرات الالفتة اليت
هذه
عرضتها معالي وزيرة املال
يف تقريرها عن مشروع قانون
العامة لسنة  2010مل
املوازنة
ّ
تظهر انعكاساتها على املشروع
نفسه ،اال يف جوانب هامشية
ّ
متثلت يف زيادة حمدودة على
االنفاق االستثماري احلقيقي
ويف ضبط نسبة الدين العام
من الناتج احمللي عند مستوى
ّ
توقعات
 ،% 147.47حبسب
وزارة املال.
ّ
ّ
حتثنا
املؤشرات نفسها
اال ان
على عمل اكرب من ذلك بكثري،
نظرا الزدواجية دالالتها ،اي
بوصفها دلي ًال على وجود
«مشكلة» و«فرصة» يف
آن.
فهي تدلنا على منو الناتج احمللي
االمسي بنسبة  % 39بني عامي
 2008و ،2009مدفوعا بنمو
الودائع بنسبة  % 42وعلى منو
فاتورة االسترياد بنسبة %37
يف العامني املذكورين للسبب
ذاته.
اي ان التدفقات اخلارجية جعلت
الطلب احمللي يتخطى ما يسمح
به مستوى املداخيل النامجة عن
االنتاج الداخلي .وانعكس هذا
الطلب املضاعف من جهة اوىل
على االصول احمللية (العقارات
بشكل خاص والسندات املالية
االخرى) وانعكس من جهة ثانية
على خمتلف السلع واخلدمات.
وهذه االخرية تنقسم اىل
فئتني :تلك اليت ميكن تبادهلا
مع اخلارج واستريادها وتلك
اليت ال ختضع للتبادل .ومبا
أن لبنان بلد صغري يف السوق
العاملية ،مل تتأثر اسعار السلع
واخلدمات القابلة للتبادل مبا
حصل لدينا بل بقيت مستقرة
على مستوياتها ،بل ازداد حجم
استريادنا هلا ،بينما السلع
واخلدمات غري القابلة للتبادل

*جلسة جملس الوزراء امس*

ارتفعت أسعارها بشكل حاد
بالتوازي مع ازدياد حجم
استهالكها .وأدى ارتفاع أسعار
االصول احمللية والسلع غري
القابلة للتبادل اىل رفع كلفة
املعيشة واىل رفع مواز يف كلف
االنتاج احمللي .فرتاجعت القدرة
التنافسية للمؤسسات املنتجة
للسلع واخلدمات القابلة للتبادل
(الزراعة والصناعة واخلدمات
املتطورة) وهي االكثر توليدًا
لفرص العمل اجملدية للعمالة
املاهرة ،وازدادت مطالبتها
بتوفري احلمايات من مجركية
وادارية ،وتعززت يف املقابل
االنشطة املنتجة للخدمات غري
القابلة للتبادل (البناء ،التجارة
احمللية واخلدمات البسيطة)
وهي تعتمد اساسا على عمالة
قليلة الكفاءة وتلجأ يف الغالب
اىل تشغيل عمالة وافدة متدنية
االجر.
ادى ذلك كله اىل ما نشهده
حولنا من اختالل بني موارد
الدخل احمللية واخلارجية ومن
ضغط للحصول على منافع
من القطاع العام واالدهى اىل
املزيد من هجرة اللبنانيني...
واذا اخذنا باالعتبار ان اللبنانيني
العاملني يف اخلارج هم مصدر
اساسي للتحويالت املالية اىل
لبنان فان ذلك يؤدي اىل
حلقة مقفلة تقوم على استمرار
التدفقات واستمرار ارتفاع
استمرار
وبالتالي
االسعار
اهلجرة ،وهكذا دواليك ،حتى
اصبحت اسرتاليا ،مثال ،اقرب
اىل شباب طرابلس والشمال
ّ
يرتكز
من بريوت وحميطها حيث
النشاط االقتصادي وترتفع
اسعار االصول واكالف املعيشة
بشكل كبري وتعجز املنطقة
املدينية الوسطى عن تأمني
فرص ومداخيل مناسبة للقاطنني
فيها او الوافدين اليها.
النتيجة االبرز هلذا االجتاه كانت
يف حتويل هجرة اللبنانيني اىل
نسق بديل عن امور كثرية:
ّ
لتغذي
تتدفق
«االموال
والعام
اخلاص
االستهالك
وترتاجع
االسعار
فرتتفع
فيضطر
الشرائية
القدرات
الناس إىل اهلجرة ليستمر ّ
تدفق
االموال وهكذا دواليك».

ان عدم ارتفاع متوسط االجور
باملستويات نفسها الرتفاع
الناتج احمللي االمسي ،وعدم
منو حجم القوة العاملة يف
لبنان على مدى سنولت طويلة،
وتوجه املؤسسات حنو احالل
ّ
العمالة الوافدة ،وال سيما يف
النشاطات االكثر ازدهارا (البناء
واملطاعم وشركات اخلدمات
ّ
كلها عوامل
البسيطة،)...
حصة االجور
تراجع
ساهمت يف
ّ
وحادة.
مستمرة
بوترية
ّ
التقديرات
اىل
وباالستناد
حسابات
ومنها
املتوافرة
للضمان
الوطين
الصندوق
االجتماعي ،فان متوسط االجر
ازداد بنسبة ترتاوح بني %15
و % 20فقط ،وقد جنمت هذه
الزيادة أساسا عن تصحيح
االجور مببلغ مقطوع ( 200الف
لرية) يف عام  ...2008علما
بأن هذا التصحيح أتى بعد
جتميد االجور منذ عام !1996
ففي حني ارتفعت املداخيل
االمسية احمللية بنسبة %40
واملداخيل اإلمجالية املتاحة (مع
التحويالت من اخلارج) بنسبة
 ،%50تدنت حصة األجور من
األوىل من  %35إىل أقل من
 %30ومن الثانية من %30
إىل أقل من  %25وهو ما يعد
حتوال جارفا من حيث مضمونه
االجتماعي .جتدر اإلشارة اىل أن
حصة األجور من الناتج يف الدول
املتقدمة تتخطى الثلثني!
ال عجب واألمر كذلك أن
يسعى من استطاع من الشباب
اللبناني إىل اهلجرة ،ال سيما
بني املتعلمني ،حتى بات نصف
عديد كل رعيل عمري يغادر
بني سين  18و !35وال عجب
أيضا أن جيهد اللبنانيون ،ال
سيما القليلو الكفاءة ،وهم
املعرضون لضيق فرص العمل
وملنافسة اليد العاملة الوافدة
معا ،للحصول على وظائف يف
القطاع العام.
مل تقم السياسات املالية بدورها
يف تصحيح االجتاه طيلة السنوات
املاضية ،بل بالعكس ،ساهمت
بتعميق املشكلة من خالل تركيز
العبء الضرييب على االجور
وترك العمل التوزيعي (أي
استعمال اإلدارة لتوزيع املنافع

والوظائف) يتوسع على حساب
نوعية اخلدمات واالستثمارات
العامة.
اقرتاحات
إذا كان كل قرار مالي على
صعيد النفقات وااليرادات
والتمويل يتصل طبعا بتأمني
التوازن احملاسيب اإلمجالي
للمالية العامة لكنه يتصل
ايضا وحكما مبا يرتب من نتائج
اقتصادية واجتماعية حامسة.
الفرصة املتاحة اليوم يف
مناقشة مشروع قانون املوازنة
العامة لسنة  ،2010تضعنا امام
خيارين:
االول :القبول باملشروع كما
هو ،وبالتالي تعميق االجتاه
السليب املشار اليه ،وهو ما
اعتقد اننا متفقون مجيعا على
تفاديه وتغيريه.
بالتحدي عرب
الثاني :القبول
ّ
احداث تغيريات تدرجيية تؤسس
ملرحلة جديدة عبرّ البيان الوزاري
عن اقتناع احلكومة بضرورة
لالستقرار
تأكيدا
إرسائها
السياسي الثمني.
ان الدفق املالي مسح بتحقيق
نسب منو عالية .لكنه منو غري
متوازن بني القطاعات والفئات
االجتماعية واملناطق ،بل منو
طارد لشرحية واسعة من
الشباب اللبناني جتد نفسها
مقصاة من سوق عمل ويزداد
ختصصها يف التجارة واخلدمات
واألنشطة
والبناء
البسيطة
العقارية ،وحمرومة من خدمات
معينة ـ أهمها السكن ـ بسبب
االرتفاع الكبري يف األسعار.
وقد أصبح لبنان يف وضع
شاذ ،اذ يتلقى الثروة النقدية
ويصدر ثروته البشرية ،مع ما
يشكل ذلك من استنزاف للمكون
األساسي للمجتمع اللبناني ،أي
االنسان.
وضع خطاب القسم والبيان
الوزاري اإلصبع على اجلرح
ضرورة
إىل
تطرقا
حني
االهتمام بالشأن االجتماعي
وخلق فرص عمل ورفع قدرات
االقتصاد اللبناني وتنوعه.
وتشكل املوازنة ،مبا متثله من
أداة أساسية للسياسة العامة
املناطة باحلكومة مجعاء يف
حتملها ملسؤوليتها عن احلياة
االقتصادية واالجتماعية ،فرصة
للتحول باالقتصاد اللبناني حنو
مستويات أفضل .وتتضمن
املوازنة احلالية توجها جديا يف
هذا االجتاه ،حيث تضاعفت
موازنة االستثمار يف قطاعات
أساسية ما يسمح برفع مستواها
وخبفض كلفة اإلنتاج يف لبنان
وبزيادة تنافسية االقتصاد
ويفسح
وقدراته
اللبناني
جماالت رحبة امام االستثمار
اخلاص بنتيجة التأثري على بنية
االسعار وكلفة اخلدمات العامة
(وهذا بالتحديد ما جيري السعي
اليه يف جمالي االتصاالت
والطاقة).
وإىل جانب زيادة اإلنفاق
(التتمة ص )22
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لبنانيات

ادعى على «شاهد الزور» جبرم التحريض واختالق اجلرائم

«حزب اهلل» يطالب القضاء بتوقيف
الصديق وحتريك «االنرتبول» للقبض عليه

يف تطور الفت لالنتباه ,اختذ
«حزب اهلل» صفة االدعاء
على شاهد الزور حممد زهري
الصديق وكل من يظهره
التحقيق فاعال أو شريكا أو
متدخال أو حمرضا ,وذلك جبرم
اختالق جرائم وحتريض وقدح
وذم وافرتاء.
وارتكزت دعوى «حزب اهلل»
املقدمة اىل النيابة العامة يف
بريوت ,على ما أورده «شاهد
الزور» يف مقابلته االخرية مع
صحيفة «السياسة» الكويتية
يف نيسان املاضي ,واتهم
فيها كوادر يف «حزب اهلل»
بالتورط يف اغتيال الرئيس
رفيق احلريري .وطالب القضاء
اللبناني بإلقاء القبض على
الصديق وحماكمته ,وإصدار
مذكرة توقيف حبقه وإبالغ
االنرتبول الدولي بذلك وفقا
لالصول.
جاء يف نص الدعوى اآلتي:
 1ـ املوضوع  :اختالق جرائم
وحتريض وقدح وذم وافرتاء.
2ـ القاء القبض على املدعى عليه
وتوقيفة وحماكمته وفقا للمواد
 217و 218و 385و 386و403
يف قانون العقوبات اللبناني.
وإصدار مذكرة توقيف حبقه
وإبالغ االنرتبول الدولي بذلك
وفقا لالصول.
يف الوقائع:
نشرت صحيفة «السياسة»
الكويتية يف عددها رقم
2010/4/12
تاريخ
14894
مقابلة صحافية مع املدعى
عليه جمهول االقامة حتت عنوان
الصديق
العريض
وباخلط
لـ«السياسة» كوادر من
«حزب اهلل» متورطة يف
اغتيال احلريري ومن ثم لتبدأ
املقابلة:
«اذا كان نصر اهلل يعتقد ان 7
مايو قد يتكرر فهو خمطئ اذ ال
أحد جيرؤ على ترهيب احملكمة,
بعض سياسيي حزب اهلل أشبه
بأفراد عصابات شيكاغو»
لتنتقل اىل الفقرة االوىل من
املقابلة وتبدأ بالقول
اتهم ضابط املخابرات السورية
السابق حممد زهري الصديق الذي
يعرف بـ«الشاهد امللك» يف
قضية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري كوادر من حزب
اهلل بالتورط يف اجلرمية...
ويف الفقرة الثانية ....:
استغرب الصديق حديث االمني
العام حلزب اهلل السيد حسن
نصر اهلل عن شهود الزور
رغم ان القرار الظين مل يصدر
بعد ,معتربّا ان بعض سياسيي
حزب اهلل أشبه بأفراد عصابات
شيكاغو وان املقاومة أشرف
من ان حتتضنهم.
ويف الفقرة الرابعة أقر الصديق
بأنه دخل االمارات جبواز سفر
تشيكي مزور وقال انه مل يكن
على علم بذلك ,كاشفّا انه
حصل عليه من مكتب الرئيس
الفرنسي نيكوال ساركوزي عندما

كان االخري وزيرا للداخلية.
ويف الفقرة اخلامسة جييب
عن سؤال ....لقد مت إعطائي
هذا اجلواز من مكتب الرئيس
الفرنسي  ....وقيل لي انه
خمصص حلماية الشهود يف
قضية احلريري وبعدها وصلتين
معلومات ان تنسيقا جرى بني
املخابرات السورية واملخابرات
الفرنسية وأنا لن أتنازل عن
حقي يف إقامة دعوى أمام
القضاء الفرنسي ضد من
زودني بهذا اجلواز..
ويف السؤال عن ان االمني
العام حلزب اهلل شكك بصدقية
احملكمة واشرتاط اعتقال شهود
الزور
أجاب الصديق ان هناك كوادر
من حزب اهلل متورطة لوجستيّا يف
عملية اغتيال الرئيس احلريري
وال يعلم اذا كانت قيادة حزب
اهلل على علم بذلك.
ويف سؤال آخر  ...كيف يتحدث
نصر اهلل عن شهود الزور وقرار
االتهام مل يصدر بعد؟
جييب الصديق اذا كان يعتقد
ان  7مايو قد يتكرر ,فهو
خمطئ ,اذ ال أحد جيرؤ على
ترهيب احملكمة .....
أما يف السؤال انك ضد
املقاومة؟ جييب الصديق:
«ال يعقل ان من لديه ذرة
شرف ان يكون ضد املقاومة,
امنا أنا ضد من حياول أن يتسرت
بعباءة املقاومة ويوجه طعناته
اىل الداخل ,ومن يستمع اىل
تصرحيات سياسي حزب اهلل
يعتقد انهم من افراد عصابات
شيكاغو واملقاومة أشرف من أن
حتتضن هؤالء الناس».
ويف سؤال عن التنسيق بني
االستخبارات السورية وقيادة
حزب اهلل على الساحة اللبنانية
ويف االمور السياسية واالمنية
البسيطة فكيف بقضية احلريري.
أجاب الصديق انه «إبان
احلكم السوري يف لبنان أي
عمل أمين صغري أو كبري كان
يتم بالتنسيق بني حزب اهلل
والقيادة السورية عرب املخابرات
العسكرية السورية».
سنكتفي بهذا القدر من الوقائع
املتعلقة حبزب اهلل ,ولن
نناقش يف التفاصيل املتعلقة
بالغري وال يفهم من ذلك اننا
موافقون على تفاصيلها او اننا
نقر بصحتها.
يف القانون:
يف الشكل:
حيث ان نيابتكم املوقرة صاحبة
االختصاص وفقا للمادة 13
من قانون اصول احملاكمات
اجلزائية يف اقامة الشكوى كون
املدعى عليه اجملهول االقامة ملا
صرح به وتناول موضوع اغتيال
الشهيد الرئيس رفيق احلريري
وكون اجلرمية من اخطر اجلرائم
املقرتفة.
يف االساس:
حيث ان املدعى عليه «الشاهد
امللك» قد سبق وأعلنت

الناطقة باسم جلنة التحقيق
الدولية أمام الرأي العام وعلى
مسمع من مجيع وسائل االعالم
الفضائية والدولية عدم صدقية
املدعى عليه املذكور.
وحيث ان كل ما يتحدث به
ويصدر عنه بواسطة وسائل
االعالم املكتوبة أو املسموعة أو
املرئية تعترب ادعاءات ساقطة
وكاذبة وافرتاء حبق املدعني.
وحيث ان كوادر «حزب
اهلل» الذين نعتهم ووصفهم
بالعصابات واملافيات وحرفيا
عصابات شيكاغو.
وحيث ان العنوان العريض
الذي خيتصر املقابلة الصحافية
باتهام كوادر من حزب اهلل
متورطة يف اغتيال احلريري
يشكل جرما جزائيا حبد ذاته ان
جرمية القتل املتعمدة من قبل
الفاعلني اجملرمني يعاقب عليها
وفقّا للمادة  549من قانون
العقوبات.
وحيث ان املدعى عليه ثبت
كذبه وافرتاؤه يف توجيه التهم
اىل كوادر حزب اهلل بقتلهم
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
هو حمض افرتاء وكذب.
وحيث ان املادة  403من قانون
العقوبات اللبناني تنص صراحة
يف موضوع اختالق اجلرائم
والكذب وتنص يف فقرتها
االخرية على ما يلي:
اذا أفضى االفرتاء اىل حكم
باالعدام او بعقوبة مؤبدة فال
تنقص عقوبة االشغال الشاقة
عن عشر سنوات وميكن ابالغها
اىل مخس عشرة سنة.
وحيث ان االفرتاء هذا واجلرائم
املختلقة تتطابق مع املادة
املذكورة ,لذا يتوجب تطبيق
املادة املذكورة حبق املدعى
عليه.
وحيث ان املدعى عليه يسيء
مباشرة اىل االمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل
حبديثه عن  7ايار بهدف اثارة
نعرات طائفية ومذهبية على
الساحة اللبنانية بل التحريض
وخلق الفتنة مستغ ّال اغتيال
الشهيد الرئيس رفيق احلريري.
وحيث ان املادة  217من قانون
العقوبات جلهة التحريض تنطبق
على املدعى عليه فلذلك يتوجب
تطبيقها حبقه.
وحيث ان املدعى عليه يف الفقرة
التاسعة من املقابلة يتهم حزب
اهلل بالتآمر والتنسيق بشأن كل
كبرية وصغرية وبأنه شريك يف
اغتيال الرئيس احلريري.
وحيث ان هذه التهمة تنطبق على
املادة اآلنفة الذكر مواد 217
و 402من قانون العقوبات.
وحيث ان املدعى عليه يوافق
السائل بأن حزب اهلل والنظام
اقصى
ميارسان
السوري
الضغوطات عل جنبالط للرتاجع
عن إفادته.
وحيث ان هذا االفرتاء والكذب
والتحريض يف ممارسة الضغط
على جنبالط لتغيري إفادته ال

ندري ما هذا اخليال الواسع
واالستشعار عن بعد فكيف عرف
وعلم وهو يف عامل السندباد,
خيتلق التهم واجلرائم حبق حزب
اهلل وقيادته وكوادره دون
رادع وال عقاب.
وحيث ان استمرار املدعى عليه
ومتاديه يف جرائمه واتهاماته
يشكل خطرا ويلحق االذى
املعنوي باملدعني ويؤدي اىل
الفتنة يف حال السكوت على ما
يصدر عنه بني احلني واآلخر.
لذلك ,وهلذه االسباب ,وملا
ترونه عفوًا:
1ـ فإن املدعي يتخذ صفة
االدعاء الشخصي حبق املدعى
عليه وكل من يظهره التحقيق
فاعال أو شريكا أو متدخال أو
حمرضا.
2ـ إلقاء القبض على املدعى
عليه وتوقيفه وحماكمته وفقا
للمواد  217و 218و 385و386
و 403يف قانون العقوبات
اللبناني وإصدار مذكرة توقيف
حبقه وإبالغ االنرتبول الدولي
بذلك وفقا لالصول.
3ـ إلزام املدعى عليه بدفع
العطل والضرر الذي نرتك
تقديره للقضاء املختص.
4ـ تدريك املدعى عليه الرسوم
واملصاريف وأتعاب احملاماة.

احلريري يثين على حكمة نظريه اليوناني املالية!

باباندريو :الدولة الفلسطينية مصدر أمن للجميع ..وإلسرائيل
اعترب رئيس الوزراء اليوناني جورج
باباندريو أن باإلمكان التعامل
مع األزمة املالية العاملية على
خطني« :األول ،عرب اإلصالحات
الداخلية والثاني باختاذ املبادرات
وفتح اجملال ملزيد من التجارة
والتعاون يف املنطقة» .وإذ هنأ
نظريه سعد احلريري ،ومعه كل
القوى اللبنانية ،على «اخلطوات
اجلريئة اليت اختذت من أجل إجياد
منطقة أكثر استقرارًا» ،فقد
أكد أن بالده تتوافق مع لبنان
يف السياسات املتعلقة بالقضايا
اإلقليمية والدولية« ،وحنن ندعم
ح ًال شام ًال للمشكلة الفلسطينية،
مبا يف ذلك مسألة القدس
الشرقية والالجئني الفلسطينيني.
حنن نعلم أن قيام دولة فلسطينية
مستقلة ودميوقراطية وقابلة للحياة
يؤسس جلو من االستقرار واألمن
للجميع مبا فيهم إسرائيل».
كالم باباندريو جاء خالل مؤمتر
صحايف عقد إثر جولة حمادثات مع
رئيس الوزراء سعد احلريري ،يف
السرايا احلكومية ،حبضور أعضاء
الوفدين اليوناني واللبناني ،علمًا
بأن باباندريو التقى أيضًا رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ،وذلك
قبل أن يغادر بريوت مساء أمس
االول.
وقال احلريري للصحافيني إن
النقاش تناول تعزيز العالقات
الثنائية ،مبا فيها العالقات
أننا
«كما
االقتصادية،
متحمسون للمشاركة بفاعلية يف
االحتاد من أجل املتوسط ،ونتطلع

قدمًا إىل دعم اليونان ملبادرات
لبنان يف هذا الشأن» ،مثنيًا
على «القيادة احلكيمة للرئيس
باباندريو يف مجع رزمة مالية من
شأنها ضمان استقرار املوقع
وديونها».
لليونان
املالي
أضاف« :لقد كان الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي والوضع يف
فلسطني على رأس األولويات
يف جدولي أعمالنا .واتفقنا على
أنه ما من وقت أفضل من اليوم
ليتحمل اجملتمع الدولي مسؤوليته
ويبدي التزامًا حقيقيًا للسالم يف
املنطقة».
وقال احلريري انه سيزور اليونان
قريبًا «من أجل البحث يف
جماالت التعاون» ،مشريا اىل
أهمية التبادل السياحي.
ثم أقام احلريري مأدبة غداء
يف السرايا على شرف ضيفه
اليوناني .وبعد ذلك ،زار الرئيس
باباندريو ،يرافقه احلريري ،ضريح
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يف وسط بريوت.
وكان باباندريو قد التقى أيضًا
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان ،وحبث معه العالقات
الثنائية واألوضاع يف منطقة
الشرق األوسط وآفاق التسوية
السلمية ،إضافة إىل الوضع يف
قربص واالتفاق الذي حصل يف
طهران قبل أيام والنتائج املرتقبة
له .كما تناول اللقاء مؤمتر برشلونة
والوضع االقتصادي العام ،وجدد
باباندريو دعوة سليمان لزيارة
اليونان عندما يرى ذلك مناسبًا.

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

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

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

Gary: 0432 712 010 - Faraj: 0404 422 455

6 Kane Street, Guildford NSW 2161
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العرب والعالم

هجمات للمستوطنني ومحلة اعتقاالت يف الضفة وإطالق نائب فلسطيين من القدس

نواب إسرائيليون يدعون اىل مواصلة البناء يف «أريئيل»

قدم  56عضو كنيست بينهم
غالبية نواب حزب "كدميا" وعضو
الكنيست إيتان كابل من حزب
العمل عريضة إىل رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ووزير
الدفاع ايهود باراك طالبوا فيها
بتنفيذ أعمال بناء يف مستوطنة
"أريئيل" جنوب مدينة نابلس
إلسكان مستوطنني مت إخالؤهم
من مستوطنة "نيتساريم" يف
قطاع غزة ،وذلك رغم قرار تعليق
أعمال بناء جديدة يف مستوطنات
الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية
أنه بادر إىل هذه العريضة اليت
مت تقدميها امس االول "اللوبي
من أجل أرض إسرائيل" برئاسة
عضوي الكنيست زئيف ألكني من
حزب "الليكود" وأرييه إلداد من
كتلة "الوحدة القومية" اليمينية
املتطرفة.
ويذكر أنه مت إخالء مستوطنة
"نيتساريم" يف إطار إخالء الكتلة
االستيطانية "غوش قطيف"
يف قطاع غزة وانسحاب اجليش
اإلسرائيلي منه خالل عملية فك
االرتباط يف صيف العام .2005
وجاء يف العريضة ،اليت قدمها
أعضاء الكنيست أنه "على
الرغم من املصاعب الكثرية اليت
تعرضوا هلا وبينها السكن املوقت
طوال ما يقرب اخلمس سنني يف
الكرافانات (البيوت املتنقلة)
واحلاويات إال أنهم أقاموا جالية
يعتز بها وتسهم بشكل كبري
اليوم يف احلياة الروحية وحل

ضائقة الرفاه يف مدينة أريئيل"
الواقعة يف عمق الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي
األسبق أرييل شارون تعهد أمام
الواليات املتحدة قبيل تنفيذ
خطة فك االرتباط بعد إسكان
املستوطنني الذين يتم إخالؤهم
من "غوش قطيف" يف مستوطنات
الضفة الغربية.
وطالب أعضاء الكنيست من
"بالتدخل
وباراك
نتنياهو
شخصيا وفورا إلنهاء املماطالت
واملصادقة بشكل استثنائي على
خرق قرار التجميد ودفع مشروع
البناء يف أريئيل".
ويف سياق مواز ،ذكرت صحيفة
"هآرتس" اإلسرائيلية أمس أن
وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور
ليربمان قدم للحكومة تقريرا سريا
بشأن خطط للسلطة الفلسطينية
للقيام حبملة عاملية ملواصلة
الضغط على إسرائيل بشأن
املستوطنات.
وقال موقع "هآرتس" اإللكرتوني:
"إيذكر ليربمان يف الوثيقة الرمسية
انه على الرغم من احملادثات غري
املباشرة مع السلطة الفلسطينية،
السلطة
تقوم
ان
يتوقع
الفلسطينية مبعركة دبلوماسية
ضد إسرائيل يف اخلارج" .وعرض
ليربمان هذه املسألة يف الوثيقة
اليت سلمت اىل جمموعة الوزراء
السبعة البارزين فى احلكومة.
كما يقول التقرير ان الفلسطينيني
سيسعون اىل استغالل احملادثات
غري املباشرة لزيادة الضغط

األمريكي على إسرائيل ،حتى
يستمر جتميد بناء املستوطنات
فيما بعد املهلة التى تنتهى فى
سبتمرب املقبل.
ميدانيا ،اقتحمت جمموعة من
املستوطنني صباح أمس منطقة
وادي الباذان يف حمافظة نابلس
مشال الضفة الغربية .وذكر
غسان دغلس مسؤول ملف
االستيطان بشمال الضفة الغربية
يف تصريح ملوفد وكالة أنباء
الشرق األوسط إىل رام اهلل  ،أن
املستوطنني اقتحموا املنطقة وهم
مدججون بالسالح يف حماولة منهم
لرتويع السكان اآلمنني .وأضاف
أن املستوطنني أحدثوا بعربدتهم
املعهودة وجرائمهم املعتادة حالة
من الفوضى يف الوادي قبل أن
ينسحبوا منه.
قوات االحتالل اعتقلت سبعة
فلسطينيني من حمافظيت رام اهلل
وبيت حلم ،اثنان منهم يف رام
اهلل ومخسة من بلدة تقوع من بيت
حلم.
وكثفت قوات االحتالل اإلسرائيلي
نشاطها األمين يف بلدات حمافظة
اخلليل جنوب الضفة الغربية
أمس .وذكرت شهود أن قوات
االحتالل كثفت من نشاطها األمين
يف بلدات اذنا والظاهرية ودورا
ونوبا وبيت اوال ،وأقامت احلواجز
العسكرية على مداخل قرية كرزا
جنوب بلدة دورا وعلى مثلث
السموع ومفرق خرسا ،ودققت
يف هويات املواطنني واجرت
تفتيشات مبركباتهم.

العراق :مقتل مخسة عناصرمن "القاعدة" يف دياىل

اعلنت الشرطة العراقية يف
حمافظة دياىل أمس االول
مقتل مخسة من عناصر
"القاعدة" واعتقال آخرين
بينهم قيادي ،خالل عملية
احد
استهدفت
عسكرية
مراكزهم شرق احملافظة.
واوضح املصدر ان "قوة خاصة
من الشرطة (سوات) داهمت
وكرًا لتنظيم "القاعدة" وفقا
ملعلومات استخباراتية يف
قرية الداينية ( 70كيلومرتًا
شرق بعقوبة) بعد منتصف
ليل االربعاء اخلميس".
واضاف "لدى وصول القوات
جرت مواجهات عنيفة استمرت
الربع ساعات بني الشرطة
ومسلحي تنظيم "القاعدة"،
اسفرت عن مقتل مخسة من
عناصر التنظيم ،واعتقال
آخرين بينهم امري حسني،
زعيم التنظيم يف القرية".
وحبسب مصادر الشرطة فان
سبعة من عناصرها اصيبوا
جبروح ،وكذلك احرتقت احدى
دورياتهم" .واكدت املصادر
ان القوة انسحبت اىل مقرها
يف مدينة بعقوبة ومعها جثث
قتلى القاعدة .من حهة ثانية،
اعلنت الشرطة العراقية مقتل
احد عناصرها وجرح عشرة
آخرين بينهم اربعة من الشرطة
يف تفجري انتحاري استهدفت
حاجزا للتفتيش وسط مدينة
املوصل مشال العراق ،فيما
اصيب  15شخصا باربعة

هجمات متفرقة يف بغداد.
وقال املصدر ان "انتحاريا
يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه
عند حاجز تفتيش للشرطة يف
حي الشفاء وسط املوصل،
بعد منتصف ظهر أمس االول
ما اسفر عن مقتل احد عناصر
الشرطة ،واصابة عشرة آخرين
بينهم اربعة من الشرطة".
ويف بغداد ،اصيب  15شخصا
جبروح يف اربعة هجمات
متفرقة .واوضحت الشرطة ان
"ستة مدنيني اصيبوا جبروح
اثر انفجار عبوة ناسفة يف حي
اجلهاد (غرب) فيما اصيب
مدنيان آخران يف انفجار عبوة
ناسفة يف الغزالية (غرب)".
ويف الدورة (جنوب) اصيب
ثالثة اشخاص اثر انفجار عبوة
ناسفة .كما اصيب اربعة
اشخاص بينهم اثنان من
الشرطة بانفجار عبوة ناسفة
استهدفت دورية للشرطة
يف احملمودية ( 30كلم جنوب
بغداد).
وقتل ثالثة أشخاص بينهم
مسؤول يف قوات الصحوة يف
هجوم شنه مسلحون جمهولون
على منازهلم يف منطقة
احملمودية جنوب بغداد صباح
أمس ،فيما أصيب  7جبروح
يف سلسلة انفجارات وأعمال
عنف متفرقة يف العاصمة.
وقال مصدر أمين حملي ان
"مسلحني يرتدون زيا عسكريا
اقتحموا منازل الضحايا الثالثة

وقاموا بإطالق النار عليهم ما
أدى اىل مصرعهم يف احلال
بينما الذ املهامجون بالفرار".
اىل ذلك ،أصيب  7أشخاص
بينهم مسؤول أمين كبري
وشرطيان جبروح يف سلسلة
بغداد
شهدتها
انفجارات
وضواحيها امس االول.
وحبسب مصدر أمين فان عبوة
ناسفة انفجرت قرب منزل
ماجد سعدون خمتار قاطع
الرشيد اجلنوبي يف منطقة
احملمودية جنوب بغداد ما
أسفر عن إصابة ثالثة مدنيني
صادف وجودهم يف مكان
االنفجار.
وانفجرت عبوة ناسفة قرب
سوق منطقة احملمودية جبنوب
دورية
مستهدفة
بغداد
للنجدة ،ما أسفر عن إصابة
أحد عناصرها جبروح.
وأعلن مصدر يف الشرطة
العراقية إصابة مدني جبروح
بانفجار عبوة ناسفة يف شارع
السيدية
مبنطقة
اخليزران
جنوب بغداد.
وأدى انفجار عبوتني ناسفتني
قرب منزل مدير حركات النجدة
العام العميد ناظم تايه يف
منطقة الشعب شرق بغداد
اىل إصابة آمر فوج الطوارئ
السابع جبروح ،فيما انفجرت
ثالث عبوات ناسفة مبناطق
الدورة والبياع وحي اجلهاد
أسفرت عن إصابة أحد عناصر
الشرطة جبروح.

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

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

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

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

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

االفتتاح الكبري
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز
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

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

الكمبا

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

مقابل كنيسة مارشربل

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

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

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

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

استطالع يظهر ان ثلث الناخبني يريدون هيئة احمللفني جتد ديز كامبل مذنبا يف مقتل زوجته
غيالرد زعيمة حلزب العمال

يبدو ان شعبية نائبة رئيس
الوزراء جوليا غيالرد ترتفع
بالسرعة نفسها اليت تتدنى فيها
شعبية رئيسها كيفن راد.
واظهر االستطالع للرأي ان
غالبية الناخبني الذين ابتعدوا
عن حزب العمال سوف لن
يدعموا االئتالف كما انهم سوف
يتجاوزون زعيم املعارضة طوني
ابوت...
وقال اقل من نصف املستطلعني
انهم يريدون ان يبقى السيد
راد زعيما حلزب العمال ورئيسا
للوزراء وذلك حسب استطالع
لالراء
غاالكسي
مؤسسة
املوثوق بها .وقد دعم  %45من
املستطلعني السيد راد مقابل
 %34لآلنسة جوليا غيالرد فيما
قال  %21انهم غري ملتزمني.
وكان التأييد للسيد راد قد
جتاوز يف وقت سابق عتبة
.%60
وقد متكنت اآلنسة غيالرد من
تقليص الفارق بينها وبني
السيد راد كزعيم مفضل حلزب
العمال من  25نقطة مئوية قبل
ثالثة اشهر اىل  5نقاط فقط .
وكان استطالع لنيوزبول لآلراء
جرى يف شهر شباط قد اظهر ان
 %57يدعمون السيد راد كزعيم
مفضل حلزب العمال مقابل %32
فقط لآلنسة غيالرد.
غري ان االخنفاض يف الدعم من
غري احملتمل ان يصل اىل حد
حتدي زعامة راد حيث ان رئيس
الوزراء ما زال خيار داعمي
حزب العمال بنسبة اثنني مقابل
واحد لغيالرد حسب استطالع
غاالكسي.
وكانت اآلنسة غيالرد قد اعلنت
تقريبا يوميا عن والئها لزعيمها
رافضة احلديث عن اي عرض
ٍ
حتد لزعامة حزب العمال.
غري ان الدعم لآلنسة غيالرد
داخل االحزاب هو دعم هام
حيث ان  %30من داعمي حزب
العمال و  %35من داعمي
االئتالف يريدون ان تقود نائبة
رئيس الوزراء وزيرة التعليم
حزب العمال واحلكومة.
ويتزايد الضغط على السيد
راد فيما حيارب رئيس الوزراء

*جوليا غيالرد*

استياء الناخبني من قراره غري
املتوقع بوضعه على الرف خطة
جتارة االنبعاثات اليت كانت مركز
سياسة تغيري املناخ.
وقد تدنت االصوات االولية
حلزب العمال اىل  %37مقارنة
ب  %43.7يف انتخابات عام
.2007
غري ان االئتالف املؤلف من
حزبي االحرار والوطين مل يستفد
من تدني الدعم حلزب العمال
حيث ان الدعم له ارتفع فقط
من  %42.1عام  2007اىل
 %43اآلن.
وقد ذهبت االصوات اليت
خسرها حزب العمال اىل حزب
اخلضر (ارتفع الدعم له من
 %7.8يف االنتخابات االخرية
اىل  %12اآلن) وكذلك اىل
احزاب اخرى حيث ارتفع من
 %6.7اىل .%8
االصوات
احتساب
وبعد
التفضيلية يصبح الدعم لكل من
حزب العمال واالئتالف %50
مقابل .%50
وقد ارتفع عدم الرضى على
اداء السيد راد اىل  %51مقابل
 %50قبل اصدار املوازنة فيما
الرضى على اداء رئيس الوزراء
مل يتغري اذ ما زال يف حدود
 %39وهو ادنى معدل سجل
حتى اآلن.
كما ان الرضى على زعيم
املعارضة السيد ابوت فكان
"سلبيا" وذلك الول مرة خالل
زعامته حسب استطالع غاالكسي
اول استظالع مت اجراؤه
الذي هو ّ

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر احناء سيدني

اتصلو ب آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7ايام يف االسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

بعد املوازنة وخطاب السيد ابوت
يف الرد عليها يف الربملان يوم
اخلميس.
ففي االسبوعني األخريين تدنى
الرضى على اداء السيد ابوت
من  %45اىل  %42فيما ارتفع
عدم الرضى من  %43اىل
.%45
ووجد استطالع غاالكسي ان
 %43من الناخبني يعتقدون ان
املوازنة كانت جيدة لالقتصاد
االسرتالي وقال  %28انها
كانت .وقال  %68من داعمي
حزب العمال ان املوازنة كانت
جيدة فيما دانها  %53من
مؤيدي االئتالف.
وعلى اية حال فقد قال %17
يف املئة ان املوازنة تؤكد
ادارة حزب العمال الصحيحة
لالقتصاد فيما قال  %25ان
املوازنة اظهرت ان حزب العمال
يفتقر اىل االدارة االقتصادية
الصحيحة.

وجد الشرطي السابق ديز
كامبل مذنبا يف جرمية مقتل
زوجته جانيت واودع السجن.
وكان السيد كامبل ،قبل لقائه
زوجته الثالثة جانيت فيسيكارو
اليت دفع بها من على منحدر
يف جنوب سيدني يف اذار
 ،2005قد اعرتف بانه شرطي
خمز يف وحدة مكافحة املخدرات
ٍ
يف فيكتوريا.
كما جرى اتهامه حبادثة حبيبته
السابقة ولكن مل توجه اليه اي
تهم.
وكان املتهم عنصرا يف شرطة
فيكتوريا من العام  1985حتى
العام  1994عندما ترك سلك
الشرطة على حنو غامض وانتقل
اىل اململكة املتحدة حيث مكان
والدته.
وانضم كامبل اىل الشرطة
الربيطانية يف العام  1995ولكن
فيما كان خيدم هناك برتبة
رقيب اتهمته امرأة كان يلتقي

النفايات تسبب أمراض السرطان وتشوهات خلقية؟!

أعلن موقع لطمر النفايات
اخلطرة يف موقع داندينونغ
انه آمن على الرغم من دعوة
السكان إلجراء دراسة صحية
بسبب ادعاءات وجود تشوهات
خلقية وسرطان الرئة.
وكان قد اغلق منذ عامني مكب
قرب مطار توالمارين تاركا مكب
ليندهارتس الوجهة رئيسية
للنفايات اخلطرة يف فيكتوريا.
وقالت هيئة محاية البيئة (وكالة
محاية البيئة) ان عمليات التفريغ
تتم يف إطار املبادئ التوجيهية
الصارمة للسالمة.
لكن السكان الذين يعيشون
على مقربة من املكب يقولون ان
املوقع قريب جدا من املنازل ،
وأن مشاكل صحية بدأت تالحظ
لدى األشخاص الذين يعيشون
بالقرب من املوقع.
وقالت ثيلما وكيالم املتحدثة
باسم "سكان ضد النفايات
السامة يف اجلنوب الشرقي"
 RATWISEانه حتى مل يتم
القيام باجراء اي دراسات على
صحة السكان.
واضافت "يبدو اآلن أن احلكومة
ختطط لعمل دراسة صحية يف
مجيع أحناء املنطقة ،لكننا نشعر
بالقلق من أن الدراسة قد ال
تتخذ الصحة يف مجيع اجملاالت
املثرية للقلق يف اجلنوب
الشرقي هنا.
يف غضون ذلك  ،قام السكان
جبمع األدلة عن قضايا صحية

خطرية يف اجملتمع.
وقالت السيدة وكيالم ":ان
بسرطان
املصابني
نسبة
الرئة اعلى بنسبة %20
داندينونخ".
منطقة
يف
هناك
واضافت":ان
اما اجنبت
ّ
طفال بال عيون ولديه بعض
املشاكل الصحية تعتقد أن هذه
املشاكل اليت حدثت مع طفلها
قد ارتبطت بالتعرض لبعض
انواع املواد الكيميائية".
وقالت السيدة وكيالم" :معظم
حاالت التشوهات تأتي من
منطقة جنوب داندينونخ ،بالقرب
من املنطقة الصناعية".
وقالت "حنن يف الظالم ...ال
يوجد اختبار الصحة والرصد
السليم من وكالة محاية البيئة
الجياد حلول خمتلفة إلمخاد
التلوث الذي ميكن أن يشكل
خطرا على صحة السكان".
داندينونغ
سكان
وخيشى
أيضا من ان مكب ليندهرتس
سوف يكون مكبا ل 30000طن
اضافية من النفايات السامة
عندما يتم افتتاح حمطة لتحلية
املياه قريبا.
وقالت السيدة وكيالم ":ان
احلكومة ينبغي أن تقوم بوضع
حاويات خمتومة فوق االرض".
وقال الناطق باسم شركة سيتا
املشغلة للمكب جنوب داندينونغ
"املوقع ال يشكل خطرا وان
الشركة ترحب باي دراسة تقوم
بها وزارة الصحة".

بها باعتداء خمل لالداب.
وقد مت ارسال هذه االدعاءات
اىل اخلدمة امللكية لالدعاء غري
انه مل ُيتخذ حبقه اي اجراء
وبعد ان مثل امام جلنة التحقيق
التأدييب الداخلية يف الشرطة
استقال كامبل يف العام
.1998
وبعد مغادرته بريطانيا وعودته
اىل اسرتاليا عثر على عمل يف
خدمة االسعاف يف نيو ساوث
ويلز واصبح مادة اخبارية
للصفحات االوىل من اجلرائد
عندما كشف للزميلة "صنداي
هريالد صن" يف ملبورن قائال
ّ
اتذكر
"كنت سيئا كاجملرمني"
حياتي يف شرطة فيكتوريا حيث
كنت اكذب واغش واسرق
بدون حدود".
واضاف يقول "استغرق االمر
سنوات بعد ان تركت الشرطة
الكتشف كيف كنت قبل
انضمامي اىل الشرطة وكيف
كنت بعد ان تركتها ُ
وأصبت
بالصدمة للحالة اليت وصلت
اليها".
وقال "كنت زوجا حمبا ولكن
بعد سنوات من الكذب والغش
كل يوم بدأ ذلك يؤثر على
اخلاصة...انظر اىل
حياتي
ُ
الوراء كنت جمرد زبد ،اصبحت
من االشخاص الذين كنت

اعتقلهم....كانت غلطيت فلو
كنت شخصا افضل ،شخصا
اقوى لكنت قاوم".
وقال":ال ميكنك ان تكون
شرطيا فعاال اذا مل تكذب
للهرب من القيود القانونية".
وكانت اآلنسة فيسيكارو (49
عاما) قد لقيت حتفها نتيجة
سقوطها من على منحدر يف
احلديقة امللكية العامة يف
اتفورد يف اذار  2005تاركة
وراءها مزرعة بقيمة نصف
مليون دوالر من زوجها
الراحل.
وخالل عالقتهما كان كامبل على
عالقة غرامية مع ثالثة نساء.
ووجدت احملكمة العليا ان كامبل
مل حيب زوجته ابدا وكان لديه
حافز ل "التخلص" منها بدافع
"الطمع باملال".
وكان السيد كامبل متمسك
برباءته مدعيا انها غادرت اخليمة
للذهاب اىل املرحاض وسقطت
عرضيا.
من على املنحدر َ
وكان الزواج االول للسيد
كامبل من فاي كامبل قد انتهى
يف تشرين الثاني  1991وتزوج
زوجته الثانية غوين كولينز بعد
ذلك باربعة اشهر يف الس
فيغاس يف اذار .1992
وسيصدر احلكم على السيد
كامبل يف شهر متوز املقبل.

النائب جونسون ينفي احلصول على  12مليون عمولة
نفى نائب حزب االحرار
الفيدرالي مايكل جونسون ان
يكون قد حاول التوسط يف
صفقة تصدير لضمان احلصول
اىل  12مليون دوالر.
وكان طلب املدير التنفيذي
الئتالف االحرار والوطين من
السيد جونسون حضور اجتماع
يف بريزبن هذا االسبوع لشرح
وتوضيح نشاطاته.
وقال السيد جونسون ،وهو
نائب للمرة الثالثة ،ان اي
حترك لعدم تأييده مسألة تعود
للجنة التنفيذية ولكنه قال انه
مل يفكر مطلقا باي مكسب
شخصي.
وصرح النائب جونسون لراديو
اي بي سي قائال "مل تكن لي
نية مطلقا لالستفادة الشخصية
منها (الصفقة)".
وذكرت الزميلة "االسرتاليان"
ان السيد جونسون حاول
التوسط يف صفقة بني
تكتل صيين وشركة فحم يف
كوينزالند للحصول على 12

مليون دوالر عمولة.
وقالت الصحيفة انها اطلعت
على سلسلة الربيد االلكرتونية
وامللحقات.
وصرح السيد جونسون لراديو
اي بي سي قائال انه كعضو يف
الربملان انشأ منتدى اسرتاليا –
الصني لالعمال منذ  5سنوات
للرتويج للعالقات الثنائية مع
الصني.
وقال كونه رئيس املنتدى
فتش عن دعم مالي للمنظمة
وان اي ادعاء بانه جيري وراء
كسب مادي هو ادعاء كاذب.
واضاف يقول"ان اي استفادة
مادية او رعاية مالية بامكاني
احلصول عليها ملنتدى االعمال
االسرتالي الصيين للسماح له
مبواصلة نشاطاته كنت اقبلها
ومل اتلق سنتا واحدا وال حتى
سنتا امحر (من الصفقة)".
وقال "من املخيب جدا لالمال
ان يقرر ائتالف االحرار -الوطين
تسريب هذه املعلومات دون
مناقشتها معي".

Interior Fix out Specialist
جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
اكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جون فارس

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

Gem Carpentry& Joinery
Lic: 212069c
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اسرتاليــات

رئيسة والية نيو ساوث ويلز "تل ّطش" على النائب بيكولي منح سفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا
االستاذ حسن طلعت ناظر درع حوار االديان التكرميي

اعلن النائب بيكولي انه يشعر
بالقرف من حتويله "مادة جنس"
من قبل رئيسة والية نيو ساوث
يولز كريستينا كينيلي.
وقال السيد بيكولي انه طفح
الكيل من تعليقات اآلنسة
كينيلي حول بدالته ومالبسه
وقلة شعره اليت تطلقها يف
برملان نيو ساوث ويلز.
وتواجه رئيسة الوالية كريستينا
حتمل
كينيلي مزاعم بعدم
ّ
سلوكها يف "مكان عمل
منظم".
وقد بلغ "تلطيش" رئيسة
الوالية على الناطق باسم
حقيبة التعليم للمعارضة نقطة
عدم التحمل حيث طلب السيد
بيكولي خالل فرتة االسئلة يوم
االربعاء يف الربملان من رئيس
الربمالن رتشارد توربالي التدخل
وذلك بعد التهكم االخري به.
وقال النائب بيكولي انها

*كريستينا كينيلي*

*ادريان بيكولي*

خمالفة كبرية ان اتعرض بشكل
مستمر ل"غزل جنسي" من قبل
رئيسة الوالية يا حضرة الرئيس
واطلب منك ان تفعل شيئا
حيال ذلك".
واضاف يقول موجها كالمه
لرئيس الربملان "انين سعيد
بزواجي".
وقالت رئيسة مفوضية التحرش

اجلنسي سابقا النائبة االحرارية
يف نيو ساوث ويلز ،انه يف
اماكن عمل اخرى فان تصرف
رئيسة الوالية يعترب غري مقبول
واضافت "ان هذه وظيفة معينة
انها ليست وظيفة متوسطة ،ان
معظم االسرتاليني يف اماكن
عملهم ال يسمح هلم فعل مثل
هذا الشيء".

التحالف يعد مبراجعة قانون املمارسات التجارية

اعلنت املعارضة ان حكومة
ائتالفية سوف تتعهد تعيني
جلنة مستقلة ملراجعة قانون
املمارسات التجارية مع تصميم
على زيادة االنتاجية يف البالد.
فصل وزير اخلزانة
فقد
ّ
رد
جو هوكي امس االول ّ
املعارضة على موازنة االسبوع
املاضي الفيدرالية يف خطاب
يف نادي الصحافة الوطين يف
كانربا.
واعلن السيد هوكي انه يف
حال مت انتخابنا فان االئتالف
سوف يركز على زيادة
االنتاجية قائال يف االنتخابات
سوف يتعهد االئتالف انشاء
جلنة مراجعة مستقلة وشاملة
لقانون املمارسات التجارية
لعام  1974ومن ضمن
ذلك ترتيبات املنافسة يف
اسرتاليا.
وقال "بعكس جلنة املراجعة

احلكومية احلالية فان هذه
اللجنة سوف ترتأسها جلنة

اسرتالية مستقلة سامية من
قطاع اخلدمة
العامة".
ّ

رئيس بلدية ماركفيل االستاذ سليمان اسكندر اىل لبنان

غادرنا اىل الوطن العربي
رئيس بلدية ماركفيل االستاذ
سليمان اسكندر مع وفد مرافق
له من البلدية لزيارة عدة
بلديات ومنها بلدية بيت حلم
يف فلسطني وبلدية صافيتا
يف اجلمهورية العربية السورية
وبلدية الرنكا يف قربص
وسينهي زيارته يف ارض
الوطن حيث سيلتقي خالل هذه
الزيارة برؤساء بلديات ونواب
وبعض رؤساء اجلمهورية.
نتمنى له وللوفد املرافق زيارة
موفقة واىل مزيد من التواصل
امتنا العربية.
مع شعوب ّ

مثل الشاب املتهم مبقتل املراهقة
تعرف اليها من خالل الفايس
اليت ّ
بوك امام احملكمة.
فقد اتهمت احملكمة املدعو
كريستوفر جاميس دانيفيغ
(20عاما) جبرمية مقتل املراهقة
نونا بيلومسوف ( 18عاما) وقالت
الشرطة ان املراهقة وهي من
سيسيل هيلز اختفت يوم

وحضارات إنسانية متعددة يف
عاملنا املعاصر.
واشار يف كلمته اىل قيام
الشريفني
احلرمني
خادم
باطالق مبادرته للحوار بني اتباع
األديان السماوية  ،واوضح ان
خادم احلرمني الشريفني كان
قد ناقش الفكرة خالل لقائه
البابا بنديكتوس السادس عشر
يف عام  2007يف الفاتيكان ،
واعطة توجيهاته السامية بعقد
املؤمترات التمهيدية لتنفيذ هذه
املبادرة اليت كان اوهلا مؤمتر
يونيو
مكة املكرمة يف يف
 ، 2008ومؤمتر مدريد يف يوليو

 ، 2008ومؤمتر األمم املتحدة
يف نيويورك يف نوفمرب 2008
 ،ومؤمتر جنيف يوم  30سبتمرب
 2009وذلك مبشاركة شخصيات
بارزة من أتباع الرساالت
اإلهلية املتخصصني يف احلوار
وموضوعاته وصوال اىل حتقيق
الرامية اىل
اهداف املبادرة
احلوار بني األديان
دعم
للقيم
للرتويح
واحلضارات
واالخالقية وتعزيز
الروحية
التسامح ،الذي حتث عليه مجيع
األديان وحتقيق األمن والسالم
شعوب
لكافة
واالستقرار
العامل.

شركة تطرد عامال بسبب السمنة!

كامبلتاون احمللية يوم االربعاء
من هذا االسبوع تأجيل احملكمة
لفرتة  10اسابيع ريثما يتم مجع
وتفحص
املواد الطبية والعلمية
ّ
اجل
ملفات الكومبيوتر .وقد ّ
القاضي روبرت رابيدج املسألة
اىل  28حزيران املقبل يف
احملكمة نفسها .ويذكر ان املتهم
دانيفيغ مل يطلب كفالة.
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*السفري ناظر يتسلم درع حوار االديان وبدا من اليمني النائبة االسرتالية
تانيا غاديل  ،رئيس مجعية الصداقة االسرتالية االسالمية قيصر طراد،
السفري ناظر  ،املطران كيفني ماننغ والنائب االسرتالي طوني ستيوارت*

بعد ان عمل فيها  14عاما

املتهم مبقتل «مراهقة فايس بوك» ميثل امام احملكمة
االربعاء من االسبوع املاضي بعد
تعرفت
ان ذهبت للقاء شابني
ّ
اليهما عرب الفايس بوك.
وقد اوقفت الشرطة املتهم
دانيفيغ ليل اجلمعة من االسبوع
املاضي يف حرجج وارنني اوفال
يف كامبلتاون حيث وجدت جثة
الضحية بيلومسوف.
وقد طلب االدعاء يف حمكمة

منحت مجعية الصداقة االسرتالية
االسالمية سفري خادم احلرمني
اسرتاليا
لدى
الشريفني
االستاذ حسن طلعت ناظر
التكرميي
درع حوار االديان
جلهوده الرائدة يف دعم حوار
االديان واحلضارات يف اجملتمع
االسرتالي.
وقام رئيس اجلمعية قيصر
االسرتالي
واملطران
طراد
كيفني ماننغ بتسليم الدرع
التكرميي للسفري ناظر يف
حفل اقيم يف مدينة سيدني
حبضور السكرتري الربملاني
جمللس النواب االسرتالي طوني
ستيوارت والنائبة االسرتالية
تانيا غاديل الذين اشادوا
بدور السفري ناظر الدبلوماسي
واالنساني وتعزيز االنسجام
بني اجلالية املسلمة وكافة
اجلاليات االسرتالية .
وعرب السفري ناظر عن شكره
ملكرميه واستعرض يف كلمة
وجهها باملناسبة الدور القيادي
اهلام اليت قامت به اململكة
العربية السعودية بقيادة خادم
احلرمني الشريفني لتعزيز احلوار
األديان الرئيسية يف
بني
العامل وذلك انطالقا من رؤية
استشرافية ثاقبة من خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز آل سعود حفظه
اهلل ورعاه للتعامل مع ثقافات

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

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

رد رجل من برزبن ،زعم انه
ّ
مت طرد من عمله بسبب مسنته
الزائدة عن احلد ،على ارباب
عمله السابقني.
وقد ذكرت زميلة "ذي كوريري
مايل" انه جرى طرد السيد
النس بيدرسون ( 57عاما) من
عمله يف شركة غولدن سريكل
يف نورثغايت يوم االثنني
املاضي بعد ان مت اعتباره ال
يصلح الداء الواجبات اليت قال
عنها انها ليست جزءا من مهمات
عمله االولية.
وقال "ان ذلك (الطرد) حطمين
وقلب حياتي رأسا على عقب،
انا وشريكيت لدينا قرض ومن
الصعب البقاء على اجر واحد.
والسيد بيدرسون الذي يقول
انه خسر  8كلغ من وزنه مؤخرا،
كان يعمل يف مصنع للسكر حيث
يقود  Forkliftغري انه مت اعالمه
مؤخرا ان عليه العمل على خط
العصر( )beverageحيث يتطلب
منه الوقوف لتوضيب وتعليب
ومراقبة املشروبات عندما يأخذ
العمال اوقاتا لتناول طعام
الغداء.

«اهلريالد»
على االنرتنيت

يدعي السيد
وعلى كل حال ّ
بيدرسون انه بعد خضوعه
لتقييم طيب اعلنت الشركة انه
ال يناسب للعمل يف وظيفته
اجلديدة مستشهدة باسباب
صحية متعددة من ضمنها
السمنة املرضية والتهابات
مفاصل حادة يف الركبتني.
وقد تقدم السيد بيدرسون،
الذي امضى  14عاما يعمل يف
هذه الشركة ،بشكوى الطرد
غري العادل لدى مفوضية العمل
مدعيا ان
العادل ّ Fair Work
رب عمله اعطاه حتذيرات حول
صحته اليت مل تكن تشكل
مشكلة من قبل.
وقال منظم االحتاد الوطين
انه
بيغ
دانكن
للعمال
(بيدرسون) اكثر من قادر على
القيام بعمله الذي مت توظيفه
للعمل فيه اصال .يف احلقيقة
انه ميكن ان يفعله الليلة".
واضاف السيد بيغ يقول "لديه
(بيدرسون) تقرير من طبيبه
اخلاص يقول انه على دراية
جيدة حبالته الصحية وانه اكثر
من قادر على القيام بالعمل

اقرأوا «اهلريالد»
على املوقع االلكرتوني التالي:

«اهلريالد» ..صوت احلقيقة www.meherald.com.au/myherald

الذي اعتاد ان يعمله".
وقال ناطق باسم "هاينز-
اسرتاليا" اليت متلك شركة
غولدن سريكل ،ان الشركة
اجرت استشارات مع السيد
بيدرسون وممثلني نقابيني،
واكتشفت واجبات بديلة له
ولكن مل يكن شيء متوفرا".
واضاف يقول "ان غولدن سريكل
لديها التزامات لضمان صحة
وسالمة مجيع مستخدمينا....
وبناء على ذلك فاننا مل نعد
قادرين على مواصلة استخدام
السيد بيدرسون".
اما السيد بيدرسون فقال":مل
اتلق ابدا تذمرا او شكوى من
احد ومل اتلق ابدا اي حتذيرات
كتابية....مل اطلب من اي
شخص ابدا مساعدتي يف
عملي".
وقال":يف حال ذهبت للتقدم
علي ان
للعمل يف مكان اخر،
ّ
اذكر شركة غولدن سريكل
فانهم ال يقبلوني على خلفيات
طبية وحاملا تقول ذلك فانهم
سيقولون لك :اسفون اننا لسنا
حباجة اليك".
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

Demolition & Excavation
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Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

LicZ@185750C

Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
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0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

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

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

B G

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

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

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

Nakhle
Shirtmakers
ﺧﻴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
()ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ
ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺨﻠﺔ

@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

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

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

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

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

@Hasham
Tailoring
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اعالنات

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

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

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

—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

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

Lakemba
Ph: 9759 1895

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

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

÷ã� –æbi@…Ójﬂ
292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280
Alex Importers 1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487
ÊäÏj‹ﬂ@ ãœ

04 0125 1220:áºﺃ

- 04 0485 9684

:Ôﬂbé
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تحقيق

«االتفاق النووي» الثالثي يفضح نوايا الغرب جتاه ايران!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
واحد او ما يطلق عليه بـ «العربي الدارج» «ناس بسمن
وناس بزيت».
فسياسة «الكيل مبكيالني» تظهر بأوقح وجوهها يف
التعامل «الدولي» مع امللف النووي االيراني حيث انه
مُينع على طهران السعي المتالك الطاقة النووية ولو ألغراض
سلمية فيما لدى اسرائيل عدد ال يستهان به من القنابل
النووية اليت قد يكون بامكانها «تفريغ» املعمورة من
البشرية فيما لو أخرجتها من خمازنها و«أفرغتها» على
سطح الكرة االرضية.
فسياسة الواليات املتحدة تقوم على «خلق» أزمات ومن
ثم «جتنيد» العامل الجياد «حلول» هلذه االزمات ،مثال
على ذلك االصوليات االسالمية اليت خلقتها او ساهمت يف
خلقها واشنطن ملقاومة االحتاد السوفياتي ومن ثم نراها
اليوم حتارب هذه «االصوليات» وكذلك االمر بالنسبة
للرئيس العراقي السابق صدام حسني الذي «صنعته»
قبل ان حتاربه وتقضي عليه ،دون ان ننسى دورها يف
االزمات الفلسطينية واليوغسالفية واالفغانية اىل ما هناك
من ازمات يف العامل.
حتى ايران اليت حتاربها اليوم أمل تكن هلا يد طوىل يف ازاحة
«شاهها» حممد رضى بهلوي ،الذي كان أمريكيًا قلبا
وقــالبا وحــتى «العضم» ،ليحل حمله النظام االسالمي؟.
وبالنسبة لالزمة النووية االيرانية «العاملية» وليس
الغربية االمريكية فقط ،نظرا لرضوخ روسيا والصني لالرادة
االمريكية واملوافقة على فرض عقوبات على ايران ،يظهر ان
هذه االزمة من غري املمكن الوصول اىل حل هلا حيث انه كلما
استجابت طهران ملطلب غربي  -امريكي برز مطلب آخر فيه
من التشدد ما ميس الكرامة والسيادة الوطنيتني مما جيعل
تنفيذه تنازال عن هذه السيادة وتلك الكرامة.
ويبدو ان االتفاق «النووي» الذي ّ
وقعه يف طهران،
االثنني يف  17ايار اجلاري زعماء كل من تركيا رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان والربازيل الرئيس لويس ايناسيو لوال
دا سيلفا إضافة إىل الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد
يرق للواليات املتحدة
حبضور وزراء خارجية الدول الثالث ،مل ُ
االمريكية اليت تقود اجملتمع الغربي ،اكثر من ذلك فقد
ساءها التوصل اىل مثل هذا االتفاق الذي يعرقل خططها يف
املنطقة والعامل.
واقرتحت الدول الثالث ،اي ايران وتركيا والربازيل ،اليت
وقعت االتفاق ،ارسال  1200كلغ من اليورانيوم االيراني
الضعيف التخصيب اىل تركيا حيث خيزن يف انتظار ان تزود
الدول الكربى ايران بـ 120كلغ من الوقود النووي املخصب
بنسبة  20يف املئة لتشغيل مفاعل االحباث النووية يف
طهران.
وقدمت الدول الثالث هذا العرض يف وثيقة مشرتكة على
انه بادرة ايرانية «الطالق دينامية بناءة» لتسوية االزمة
النووية االيرانية.
فمع ان وزير اخلارجية الرتكي امحد داود اوغلو أعلن ان
فرض عقوبات على ايران مل يعد ضروريًا بعد توقيع اتفاق
التبادل يف طهران ،قائال «هذا االتفاق جيب ان يعترب
اجيابيا ،اليوم مل يعد هناك حاجة لعقوبات» ضد ايران،
ومع ان الرئيس الربازيلي رأى يف االتفاق النووي الذي ابرم
بني ايران وتركيا والربازيل «انتصارا للديبلوماسية» حيث
قال «الديبلوماسية هي اليت انتصرت اليوم (أالثنني)»،

قنصلية لبنان العامة سدني
اعالن
تقفل مكاتب قنصلية لبنان العامة
يوم الثالثاء 2010/5/25
مبناسبة "عيد املقاومة والتحرير"

سدني يف 2010/5/25

مضيفا ،قبيل مغادرته طهران ،انه «كان ممكنا التوصل
اىل اتفاق من خالل احلوار من اجل بناء السالم والتطور»..
مع ذلك ،فبدل ان ترحب واشنطن بهذا االتفاق وتقول انه
اتفاق مبدئي يتضمن اجيابيات ميكن البناء عليها أعلن البيت
االبيض أن اتفاقًا كهذا لن يؤثر على «ضرورة حماسبة
طهران» حيث قال املتحدث باسم البيت االبيض روبرت
غيبس يف اشارة اىل االتفاق« ،إنه ال يغري من اخلطوات
اليت نقوم بها حملاسبة ايران على التزاماتها مبا يف ذلك
العقوبات».
اذا ،النية بعدم القبول بأي حل ،لدى الواليات املتحدة
موجودة اصال حتى انه لو سلمت طهران كل ما لديها من
اليورانيوم حيث ان هدف واشنطن قد يتجاوز اليورانيوم اىل
ابعد من ذلك.
ومع ان االمم املتحدة كانت اىل جانب هكذا اتفاق كما أعلن
وزير اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو «انه مت التوصل
اىل اتفاق بني ايران وتركيا والربازيل بشأن اجراءات إلحياء
اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي تسانده االمم املتحدة» اال
ان اجملتمع الدولي عاد وانقلب على ذاته حيث ُقدم مشروع
قرار إىل جملس األمن الدولي ،الذي اجتمع االثنني ،يدعو
اىل توسيع االجراءات العقابية ضد ايران وقطاعها املصريف
وصناعاتها لرفضها وقف االنشطة النووية احلساسة ،كما
يدعو مشروع القرار الذي اتفقت عليه الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا واملانيا والصني وروسيا ،اىل انشاء نظام
دولي لتفتيش السفن اليت يشتبه بأنها حتمل شحنات تتعلق
بالربامج النووية او الصاروخية االيرانية.
وقد أشاد الرئيس األمريكي باراك اوباما مبشروع قرار
جمللس األمن بفرض عقوبات أشد على إيران ،ودعا طهران
من جديد إىل تنفيذ التزاماتها الدولية ،من دون اية تفاصيل
إضافية.
اما روسيا اليت كانت قد اثنت على االتفاق عادت واعلنت
وزارة خارجيتها ان الوزير سريغي الفروف اكد موافقة
موسكو على مشروع القرار يف اتصال هاتفي مع نظريته
االمريكية هيالري كلينتون مضيفة انه «جيب يف الوقت
ذاته حتليل الوضع بكل دقة نظرًا للمصادقة» على تسوية
نتيجة املفاوضات اليت قامت بها تركيا والربازيل ،ويف هذا
التبدل يف املوقف الروسي يظهر مدى تشابك وتداخل مصاحل
الدول الكربى ومدى التأثري االمريكي على روسيا.
لقد كان االمريكيون خصوصا والغربيون عموما مقتنعني
ضمنا أن ال احد يستطيع ان يزحزح ايران عن موقفها بشأن
امللف النووي قيد امنلة ،وجاء هذا االتفاق مبثابة صدمة هلم
وكان من الطبيعي اال يقبلوا بنتيجة الوساطة اليت كانوا
وراءها ،حيث نقلت وكالة األنباء اإليرانية الرمسية «ارنا»،
عن رئيس جملس الشورى اإليراني علي الرجياني قوله «إن
الغربيني ال يقبلون حتى مببعوثيهم» .واصفا تصرحيات
وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون بعد التوصل اىل
اتفاق تبادل الوقود النووي بـ«الوقحة».
ونقلت وسائل اإلعالم اإليرانية عن وزير اخلارجية منوشهر
متكي ،قوله «جاء اثنان من األعضاء يف جملس االمن
الدولي بوصفة جديدة يف مطبخهما ..يبدو ان هذا الطبق
أعدوه ال يقدم للضيوف يف التوقيت املناسب،
اجلديد الذي ّ
فالضيوف تناولوا بالفعل طعام الغداء .دعونا ال نأخذ هذا
االمر على حممل اجلد».
وذكر متكي أن نظرييه الربازيلي سيسيلو آموريم والرتكي
أمحد داوود اوغلو أبلغاه أنهما اجريا اتصاالت مع الدول

بري إىل أوكرانيا يف  30اجلاري
يغادر رئيس جملس النواب نبيه بري األحد  30اجلاري اىل أوكرانيا
مسته ًال جولة تشمل بلغاريا ورومانيا .ويرافقه يف زيارته لكييف
وفد نيابي يضم رئيس اللجنة الربملانية اللبنانية – األوكرانية
النائب ميشال موسى ،والنواب نقوال فتوش وعاصم عراجي وحممد
قباني وشانت جنجنيان ،وعدد من املستشارين.
وسيكون يف استقباله على أرض املطار يف كييف نائب رئيس
الربملان األوكراني آدم مارتيونيوك ،ورئيس اللجنة الربملانية
األوكرانية  -اللبنانية يف برملان أوكرانيا تاراس شورنوفيل،
وسفري لبنان يف أوكرانيا يوسف صدقة.
وسيلتقي بري نظريه األوكراني فولودميري ليتفني ووزير اخلارجية
قسطنطني غرستشنكو ورئيس الوزراء ميكوال ازاروف ،وسيعقد
لقاء مع اجلالية اللبنانية ويزور بعض املواقع التارخيية يف كييف،
ومنها جممع الكنائس االرثوذكسية املشهور عامليًا ،كما سيلتقي
يف اليوم التالي لزيارته الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش
ويعرض معه العالقات بني البلدين.

األعضاء يف جملس األمن حول تنفيذ إعالن طهران لتبادل
الوقود النووي ،وأن تقييم أعضاء اجمللس «كان إجيابيًا»،
وأن تنفيذ االتفاق «قد بدأ بالفعل» .ووجهت الربازيل
وتركيا بالفعل رسالة اىل اجمللس ملطالبة أعضائه بعدم إقرار
عقوبات جديدة حبق ايران .وأوضحت الرسالة ان «الربازيل
وتركيا مقتنعتان انه وقت إعطاء الفرصة للمفاوضات وجتنب
إجراءات تقضي على احتمال حل سلمي هلذه املسألة».
بدوره حذر الرئيس الربازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلفا
يف مدريد من «العودة اىل الوراء» يف امللف النووي
االيراني وقال خالل مؤمتر صحايف «على جملس االمن
الدولي اآلن اجللوس اىل الطاولة بنية التفاوض ألنه اذا
اجتمع من دون ان يرغب يف التفاوض فسنعود اىل الوراء..
واالتفاق يتماشى متامًا مع ما كانت الواليات املتحدة تريد
القيام به قبل مخسة اشهر».
وذكرت «وكالة أنباء األناضول» أن اردوغان شدد
خالل اتصاله مع اوباما ،على رفضه وجود «سالح
نووي يف املنطقة» ،ووصف االتفاق الثالثي بـ«النصر
الدبلوماسي» ،قائ ًال إن تركيا سرتاقب احرتام الوعود املشار
إليها يف االتفاق .واوضح اردوغان «جيب أن تثق تركيا
والواليات املتحدة ببعضهما البعض ،وأن تدعما بعضهما
كشريك اسرتاتيجي وصديق منوذجي».
ويبدو ان الواليات املتحدة خاصة والدول الغربية عامة
تتبع جتاه ايران سياسة «االحراج لالخراج» عمال بالقول
«أحرجوه حتى أخرجوه» حيث ان هذه الدول مل
تالق
ِ
طهران يف منتصف الطريق وال حتى يف ربعها ،اذ ردت
على املرونة االيرانية مبزيد من التعنت مما دفع طهران اىل
التلويح باالنسحاب من االتفاق الثالثي الذي وقعته مع تركيا
والربازيل -هذا ما تريده واشنطن والغرب -اذ حذر حذر نائب
رئيس جملس الشورى حممد رضا باهونار ،من انه «إذا
صدر قرار جديد ضد ايران ،فسنصبح يف حل من االلتزام
ببيان طهران (االتفاق الثالثي) وسيلغى إرسال وقود اىل
خارج ايران».
والسياسة اليت يتبعها الغرب جتاه طهران اليوم كتلك اليت
اتبعها مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسني حيث شنوا
حربا ضده وفرضوا حصارا على بالده بذريعة انه خيبئ اسلحة
دمار شامل وعليه تسليمها ،ولكن بعد ان دخلوا اىل العراق
مل يعثروا حتى اآلن على اي اسلحة دمار شامل ،لقد استعملوا
هذه االسلحة ذريعة السقاط النظام العراقي السابق.
االمر نفسه اآلن بالنسبة اليران فلو استجابت طهران للمطالب
الغربية احلالية فستربز مطالب اخرى رمبا ال تستطيع طهران
تلبيتها ،وشروط قد ال ميكنها االيفاء بها بهدف فرض حصار
اقتصادي وتقين ومعلوماتي ومالي عليها ،كل ذلك ملنعها
من ان تصبح قوة اقليمية تقف وتقول «ال» للمخططات
والسياسات الغربية عامة واالمريكية خاصة يف هذه املنطقة
من العامل.
فالعقوبات على ايران تسلك طريقها اىل االقرار سواء رضخت
تذ قد خُّ
طهران للشروط واملطالب الغربية ام ال ،الن ما ُأ خُّ ِ
اتذ
ُ
«ك ِتب قد ُك ِتب» ويف هذا الصدد يقول نائب رئيس
وما
جملس الشورى حممد رضا باهونار ان «القوى الكربى،
وكذلك جملس االمن الدولي ،توصلوا اىل إمجاع خبصوص
ايران ،ومن املرجح اىل حد بعيد ان تصبح اجلولة الرابعة من
العقوبات سارية ضدنا يف املستقبل القريب».
ترق للغرب السرعة اليت تسري فيها ايران لتصبح قوة
مل ُ
اقليمية حتجز لنفسها مكانا ال ميكن جتاوزه على الساحة
الشرق اوسطية ولذلك فسياسته اآلن يف املنطقة تنركز
على وقف عجلة التطور االيراني واعادة ايران اىل حجم ليس
له اي تأثري يف رسم سياسات املنطقة ،ويف هذا االطار
نقلت وكالة االنباء الرمسية «ارنا» عن الرئيس االيراني
حممود امحدي جناد ،قوله ان «البعض وعلى مدى التاريخ
ويف مرحلة الثورة عملوا بصورة ممنهجة لشطب ايران من
اجلغرافيا السياسية ،ولكن على الرغم من املؤامرات والفنت
فاننا نواصل طريقنا اكثر قوة وعزة وتطورا».
واضاف ان ايران «متضي قدما يف طريق التطور بسرعة،
وان األعداء يف حال تراجع بذات السرعة ..بالطبع فان
األعداء يثريون الكثري من الضجيج ،لكنهم هم انفسهم
يعلمون ايضا بانهم ال يستطيعون فعل اي شيء ضدنا».
من هنا ،نستنتج ان االتفاق الثالثي «النووي» اتى
ليفضح النوايا الغربية جتاه ايران وليكثف التصميم الغربي
على االبقاء على ازمة ايران النووية حتى ولو نفذت طهران
كل مطالبه واستجابت لكل شروطه.

انطونيوس بو رزق
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اعالنات

حمالت أبو مرعي
للخضار والفواكه
بإدارة
جوزيف أبو مرعي
وعائلته

بإدارة
طنوس مرون

افخر
أنواع
البيتزا
على احلطب

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

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

حسومات كبرية على االسعار اسبوعياً

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

Face the
Future with

نؤمن طلبات كافة املناسبات
املطعم يتسع لـ 100شخص يف الداخل مع جلسة رائعة من اخلارج
نفتح من الثالثاء حتى االحد من الـ 5:30مساء
حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

اسعار مهاودة وخدمة جيدة

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

Tel: 96377511
24 good st Granville
WINNER

Your Beauty’s Future is in your Hands

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










برنامج فين مساء كل مجعة وسبت

of the 2009
Ethnic
Business
Award

للحجز والطلبيات:
Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands

Face the
Future with
Your Beauty’s Future is in your Hands

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
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Located in Majo

www

1300 BEAUTY
*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام *2009

Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au
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Melbourne

COBURG MARKET
"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"

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

بإدارة ميالد احلليب

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

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

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

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية والـ 4WD

اكثر من  25سنة من الصدق واالمانة
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن
مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف
التعامل واستقامة مع الزبائن

مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت
طاقم خمتص برتكيب كالكش  -ميزان اوتوماتيكي حديث -
اجنطة مميزة  -فرامل  -غيار زيت واعمال ميكانيكية
اخرى “”Tune up

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377
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Melbourne

LA MIRAGE
الصرح الفريد والشامخ لصاحبها
الذي حيتضن
كميل زينة
اروع وارقى املناسبات
واالجواء السعيدة

اربع صاالت
يف صالة واحدة
من أروع صاالت ملبورن

المرياج من الداخل

المرياج طليعة الصاالت الفخمة

لقمة شهية وخدمة مميزة

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855 – Fax: (03)93053273

حمالت اهلدى

للمواد الغذائية

مجيع انواع الزيوت
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
واملعلبات واحلبوب واملكسرات
اىل اصناف متعددة من املعكرونة
سكر وبن وكل ما حيتاجه
املطبخ اللبناني العربي

أسعارنا االفضل
حمالت اهلدى
على الساحة الفيكتورية
هي سوبر ماركت حبد ذاتها
تغنيك عن التفتيش وتؤمن لك كل ما حتتاجينه من مواد غذائية
سيدتي ..حمالت اهلدى للمواد الغذائية ِ
حمالت اهلدى بفرعيها على العنوانني التاليني:
393 Sydney Rd, Coburg TEL: 9354 2340
110 Newland Rd, Reservoir Tel: 9462 3044
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كتابات

عن النظام االنتخابي  ..والوطن «حتى الصدفة ال تأتي صدفة»!
ادمون صعب

مل جند األسبوع املاضي ،وحنن يف سفر ،أروع من مشهد
الدميوقراطية اإلنكليزية الذي ّ
متثل يف خروج رئيس الوزراء
الربيطاني غوردون براون وزوجته وولديه الصغريين من
مقر « 10داونينغ سرتيت» ،بعدما فشل يف احلصول
ّ
متكنه من البقاء
يف االنتخابات االشرتاكية على غالبية
يف احلكم وتأليف حكومة عمالية ،ليدخله بعد نصف ساعة
زعيم حزب احملافظني ديفيد كامريون وزوجته ،بعدما قدم
براون استقالته إىل امللكة إليزابيت الثانية مقرتحًا تكليف
زعيم املعارضة كامريون تأليف احلكومة اجلديدة .وقد أعلن
كامريون أن امللكة عرضت عليه تأليف احلكومة فقبله ،وعلى
هذا األساس حضر إىل مقر رئاسة الوزراء.
وببساطة وهدوء اعرتف الطرفان بنتائج االنتخابات وتصرف
كل منهما حبسب العرف املتبع يف بريطانيا ،ثم تألفت حكومة
ائتالفية بني حزب احملافظني الذي مل ينل الغالبية املطلقة اليت
ّ
متكنه من احلكم مبفرده ،وحزب الدميوقراطيني الليرباليني.
وهذا ما نفتقده يف لبنان ،ويا لألسف .إذ ال تكاد ختلو انتخابات
يف لبنان من شكاوى وتشكيك يف نزاهتها وشفافيتها ،ومن
طعون يف مغايرات وتزويرات رافقتها بغية تغليب فريق على
آخر واإلتيان بأكثرية تستأثر بالسلطة ،بفعل إثارة العصبيات
الطائفية واملذهبية ،وإغراق العمليات االنتخابية باملال
السياسي ما ينتج أكثرية «وهمية» ،أي غري متثيلية لكل
ّ
حتكم مجاعة من طائفة معينة
الفئات الفاعلة يف اجملتمع عرب
أو مذهب معينّ يتمتع أفراده باألكثرية العددية ،خبيارات
مرشحي الطوائف أو املذاهب األخرى ،يساعدها على ذلك
التقطيع اجلغرايف ـ الدميوغرايف للمناطق ،مما يلغي املساواة
نجح مرشحني
بني املواطنني ،ويتيح لفئة من مذهب معينّ أن ُت ّ
من مذهب آخر ،فيأتي متثيله جملموعته مبتورًا .ومن شأن هذه
البهلوانية أن تنتج أكثرية غري متجانسة ،تسيطر عليها اجلماعة
الطائفية األكثر عددًا.
وهذا ما أدى ،خصوصًا يف صفوف املسيحيني ،إىل هجرة
هي يف تفاقم ،من منطقة داخلية إىل أخرى باسم التجانس
الطائفي .ومن لبنان إىل اخلارج حبثًا عن االستقرار واملستقبل.
وظهر ذلك بوضوح يف زحلة يف االنتخابات النيابية املاضية،
ويف بريوت يف االنتخابات البلدية واالختيارية األخرية اليت
سجلت فيها أدنى
«الطباخني»
مستويات املشاركة ،واليت أحدثت صدمة لدى
ّ
يف قريطم.
وقد سلم النظام االنتخابي يف بريطانيا من مثل هذه
األالعيب اللبـــنانية املوروثة عن العثمانيني والفرنسيني،
ألن االنتــــخابات فيها تقوم على قاعدة ذهبية تعود إىل
أكثر من  600عام وهي :صوت واحد ،لرجل واحد .أي إن
الدائرة فردية ،واملواطن ينتخب مرشـــحًا واحدًا ،وال مكان
فيها للبوسطات وال للمــحادل.
وكان ظن الرئيس الشهيد رفيق احلريري أن منح املسيحيني
املناصفة يف جملس النواب دستوريًا ،ويف بقية اهليئات
سيعوض شعور املسيحيني بـ«الغنب» بعد الطائف
ُعرفًا،
ّ
وما رافقه من سحب السلطة اإلجرائية من يد رئيس اجلمهورية
وحتويلها إىل جملس الوزراء بعد جعله مؤسسة .إال أن ذلك بدا
لكثريين «خدعة» وتالعبًا بالصيغة ،فراحوا يغادرون مرقد
العنزة الذي يكاد يفرغ من العنوز ،ويعجز تاليًا عن ترمجة
املناصفة!
وقد أكد األستاذ السابق يف جامعة هارفارد األمريكية
صموئيل هانتنغنت يف كتابه «صدام احلضارات» أن
التبدل الدميوغرايف غالبًا ما يكون السبب الرئيسي للنزاعات
الطائفية واإلثنية ،داعمًا نظريته هذه بأمثلة من البوسنة اليت
شهدت أشنع املذابح والتصفيات العرقية والدينية .ففي
عام  1961كانت نسبة املواطنني الصرب هناك  43يف املئة،
واملسلمني  26يف املئة .ويف  1991هبطت نسبة الصرب إىل
 31يف املئة ،فيما ارتفعت نسبة املسلمني إىل  44يف املئة.
األمر الذي جعل الصرب يقدمون على «تنظيف عرقي»
وطائفي ذهب ضحيته عشرات ألوف املسلمني .وحصل مثل
ذلك يف بعض األماكن يف لبنان أواخر القرن املاضي.
وعـــزا هانتنغـــنت اهلجرة إىل هذه العوامل.
ما العمل اآلن؟
هل ُنبقي لبنان جمموعة شعوب تتكاثر بطرق غري متناسقة،
حبيث تكون السيطرة يف املستقبل لألكثر عددًا ،ما ُيلغي
املناصفة على ما أبلغ ذات مرة الرئيس رفيق احلريري

البطريرك املاروني ،إذا مل تتوقف اهلجرة ومل يعد املسيحيون
إىل الدولة؟
أم نتوجه حنو جمتمع احتادي مدنيُ ،تلغى فيه الطائفية
السياسية متهيدًا إللغاء الطائفية عمومًا وإزالة احلواجز بني
الطوائف واملذاهب وإقرار الزواج املدني ،وحتقيق االندماج
الوطين ،مع احملافظة على الطوائف كمصدر غنى روحي
للمجتمع .فتســــود إذ ذاك العدالة واملــساواة ،وتصبح
القاعدة هي املواطنة ،وجيري إنقاذ الوطن من اهلالك حتت
وطأة العنف والفنت؟
نقول هذا الكالم ملناسبة الزيارة اليت يعتزم الرئيس سعد
احلريري القيام بها إىل الواليات املتحدة ،حيث يستقبله
الرئيس باراك أوباما يف واشنطن يف  24أيار اجلاري ،عشية
الذكرى العاشرة لتحرير املقاومة اجلنوب والبقاع الغربي من
االحـــتالل اإلسرائيلي .ويــرتأس يف السادس والعشرين
منه جلسة جملـــلس األمن تناقش موضوعًا اقرتحه لبنان هو:
«حـــوار الثقـــافات واألمن والسالم الدوليان».
وتكتسب زيارة احلريري لواشنطن أهمية خاصة بعد اللقاء
الذي مجعه أول من أمس يف دمشق بالرئيس السوري
بشار األسد ،والتهديدات اليت سبق إلسرائيل أن وجهتها
إىل سوريا ولبنان واملقاومة ،على خلفية مزاعم إسرائيلية،
مدعومة أمريكيًا ،بأن سوريا قد ّ
سلمت «حزب اهلل» صواريخ
من طراز «سكود» لنصبها يف جنوب لبنان ،وتصويبها حنو
إسرائيل.
ومثة سؤال يطرح بديهيًا بعد مرور حنو مخسة أشهر على زيارة
الرئيس احلريري األوىل إىل دمشق:
أي حريــــري هذا الــــذي زار دمـــشق الثالثاء املاضي مبوعد
مطــلوب من الريـــاض؟
هل هو «احلريري السعودي» الذي استقبله الرئيس
األسد يف  19كانون األول ،بطلب من امللك عبد اهلل ،وكان
الرئيس احلريري واضحًا آنذاك بأنه دخل دمشق من النافذة
السعودية؟
أم هو «احلريري اللبناني» الذي كانت دمشق تنتظره مع
شعبه «األزرق» طوال هذه الفرتة والذي مل جيد أهدأ من
الوزير جان أوغاسبيان ،معبرّ ًا عن املرحلة اجلديدة يف العالقات
بني آل احلريري ودمشق ،لرتؤس الوفد اإلداري إىل العاصمة
السورية ،يف انتظار «تنظيف» الرئيس احلريري «البيت
األزرق» من رواسب املاضي املعادي لسوريا والذي يبدو أن
دونه عقبات تتعلق بالعمق الذي انغرزت فيه شروش العداء
للنظام السوري.
وبدا ذلك واضحًا يف ما كتبه النائب وليد جنبالط يف جريدة
«األنباء» يف  11أيار حول «التحليالت واملقاالت الغريبة
اليت تنشر يف كربيات الصحف وتكتبها أقالم تدعي القرابة
السياسية ،بينــــما هي تتوزع األدوار مع من يقف جبانبها بشكل
مل يعد مقــــبو ً
ال ويتطلب موقفًا حامسًا .فالتكاذب السياسي
هــــو يف اعتماد مواقف مزدوجة من قبل البعــض بـــدل أن
توضح األمور وحتسم بشكل نهائي» .وأضاف« :إن محاية
السلم األهلي ،والوحدة الوطنية ،واالستقرار الداخلي ،ال
ميكن وصفها باالستسالم أو اإلذعان ،وهذا موقفنا الثابت
ولن نرتاجع عنه ولو كتب البعض عكس ذلك .فكفانا توزيعا
للدروس والنصح والوعظ اإلعالمي».

La promenade
بإدارة جان شاهني

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

ختيار
وبعدو
بسرير
انسان بقليب عياري

جايي من مطرح ما كان

بيسقي العطشان قبالو

خممن عن يسقي حالو
ّ

ختيار ،وبعدو بسرير

عن يوعى مع طفل زغري

وقت البيصري كتابي

ّ
يسلي الواعي بغيابي

ّ
وعلم انسان املقطوع

ما يف مشوار بال رجوع

ومن ضحكات العطشانني

ولقمة خبز اجلوعانني

وهل انسان االنساني

ّ
غفى امي ووعاني

واقف عالنهر اجلاري

وشايف غربه عخيالو

ّ
وقلي بكره بصري كبري

ونتفة

امي

بتيابي

وامللهي بتياب اجلوع

ومن قمصان العريانني

بنتفة

زنبق

لبناني

وناطر تا ميرق عطشان

ومن درب الغربه هربان

بل حقله بني الرعيان

ما ّ
ختلي مطرح بردان

رح يرجع وحدو عريان

ّ
بيتعلم حيكي االنسان

يفرق عل عامل ويعود
ّ

عبيوت الفقرا بلبنان
من ديوان «روحانيات» اجلزء االول للشاعر
الراحل يوسف روحانا
Rending Services pty Ltd
leader in cement rendering

SMB

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و
 Granositeو Texture
اتصلوا بسلطان علي:
0404872020 - 0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية
نقوم باعمال شركات التأمني
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البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

اسبانيا :كأس امللك ألشبيلية للمرة اخلامسة

أحرز أشبيلية كأس امللك األسباني لكرة القدم بفوزه على أتلتيكو
مدريد ( 0 - 2الشوط االول  )0 - 1يف املباراة النهائية اليت أجريت
بينهما مساء االربعاء على ملعب «نو كامب» يف برشلونة وشهدها
 98الف متفرج .وافتتح ساعد الدفاع دييغو كابيل التسجيل يف
الدقيقة اخلامسة بكرة بيسراه من حافة املنطقة .وأضاف اجلناح
خيسوس نافاس االصابة الثانية يف الدقيقة .1+90
وهذه املرة اخلامسة حيرز أشبيلية كأس امللك بعد أعوام 1935
و 1939و 1948و ،2007وهو سيشارك املوسم املقبل يف دوري
االبطال االوروبي بعد احتالله املركز الرابع يف الئحة الدوري
االسباني .اما أتلتيكو مدريد ،ففشل يف احراز الكأس للمرة
العاشرة ،ويف احراز لقبه الثاني هذا املوسم بعد بطولة مسابقة
اوروبا ليغ على حساب فوالم االنكليزي .1 - 2
مثل اشبيلية :بالوب  -كونكو ،سكيالتشي ،اسكوديه ،لونا -
نافاس ،ريناتو (لولو  ،)2+90زوكورا ،كابيل (بريوتي - )88
كانوتيه ،نيغريدو (روماريك .)68
ومثل أتلتيكو مدريد :دي غيا  -اويفالوسي ،برييا ،دومينغيز،
انطونيو لوبيز  -رييس ،تياغو ،اسونساو (راوول غارسيا ،)60
سيماو (خورادو  - )60فورالن ،أغويرو .قاد املباراة احلكم مانويل
أنريكه ميخيتو غونزاليس.

اليونان

فاز ايك اثينا على اوملبياكوس بريايوس  1 - 2يف املباراة اليت
أجريت بينهما امس على امللعب األومليب يف أثينا يف املرحلة
السادسة األخرية من دورة التصفية للدوري اليوناني بني أربعة
فرق ملعرفة أيها سيشارك يف دوري االبطال االوروبي ومسابقة
أوروبا ليغ املوسم املقبل .سجل للفائز مانوالس واألرجنتيين

*العبو اشبيلية مع كأس امللك ليل االربعاء يف برشلونة*

امساعيل بالنكو يف الدقيقتني  7و ،54وللخاسر أفرام بابادوبولوس
يف الدقيقة العاشرة .وعلى ملعب «كليانتيس فيكيليديس»
يف سالونيك ،فاز اريس سالونيك على باوك سالونيك .2 - 3
سجل للفائز ماليزاس خطأ يف مرمى فريقه وجافيتو وكامبورا
من ضربة جزاء «بناليت» يف الدقائق  12و 32و ،63وللخاسر
بابازوغلو وبيلي نيلسن من ضربة جزاء «بناليت» يف الدقيقتني
 22و .45ويذكر ان باوك سالونيك ضمن مشاركته يف دوري
االبطال االوروبي ،بينما ستشارك الفرق الثالثة األخرى يف أوروبا
ليغ.

«البالي أوف» من الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي»

نهائي الشرقية :أورالندو سقط جمدداً على أرضه 2 - 0

جدد بوسطن سلتكس بطل  2008فوزه على مضيفه أورالندو ماجيك
ّ
يف قاعة "أمواي أرينا" يف أورالندو وأمام  17461متفرجًا ،يف
ثانية مبارياتهما السبع املمكنة للدور النهائي للمنطقة الشرقية من
الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني "ان بي آي".
وحقق الفريق الضيف الفوز ،وهو اخلامس له تواليا يف "البالي
أوف" ،بفارق ثالث نقاط ( 95 – 92االشواط ،53 – 51 ،27 – 28
 .)95 – 92 ،78 – 70سجل للفائز بول بريس  28نقطة منها 22
نقطة يف الشوط االول وراخون روندو  25نقطة اىل مثاني متريرات
حامسة ،وللخاسر دوايت هوارد  30نقطة اىل مثاني متابعات وكل
من فينس كارتر وجي جي ريديك  16نقطة.
وخيوض الفريقان مباراتهما الثالثة مساء السبت ومباراتهما الرابعة
مساء االثنني يف قاعة "تي دي بانكنورث غاردن" يف بوسطن.
وصرح بول بريس عقب املباراة" :ان مشجعينا لن يرتكونا نرتاح.
سنحاول انهاء االمر يف أربع مباريات"  .0 – 4لكنه استدرك بأن
ذلك ليس مضمونا ،ذلك "أننا نعلم ان ماجيك فريق موهوب".
ويذكر ان أورالندو ماجيك فاز يف  14مباراة تواليا قبل ان يتعثر
يف نهائي منطقته.

النتائج

وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:
•املنطقة الشرقية:
أورالندو ماجيك  – 88بوسطن سلتكس 92
أورالندو ماجيك  – 92بوسطن سلتكس 95

*جناح بوسطن سلتكس راخون روندو يف طريقه اىل السلة بني جناح
أورالندو ماجيك مجري نلسون – اىل اليسار – والعب االرتكاز دوايت
هوارد ،يف أورالندو*

تقدم بوسطن سلتكس 0 – 2
•املنطقة الغربية:
لوس اجنلس اليكرز  – 128فينيكس صنز 107
تقدم لوس أجنلس اليكرز 0 – 1

 21سيارة تشارك األحد يف رالي الربيع الـ 26

أقفل باب االشرتاك يف رالي الربيع الـ  ،26املرحلة االوىل من
بطولة لبنان للراليات الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات
والسياحة يف الشوف االحد  23أيار اجلاري ،على  21سيارة.
وأعلن النادي امساء السائقني واملالحني مع سياراتهم كاآلتي:
 - 1روجيه فغالي ونبيل جنيم يف "ميتسوبيشي النسر ايفو
."9
بنوت وجوزف كميد يف "ميتسوبيشي النسر ايفو
 - 2جيلبري ّ
."10
 - 3ميشال صاحل ومالح ُيعلن الحقًا يف "ميتسوبيشي النسر
ايفو ."9
 - 4هشام األبيض وسريج عقيقي يف "رينو كليو أرأس".
 - 5زياد فغالي وجهاد هاشم يف "ميتسوبيشي النسر ايفو
."7
 - 6شربل خليفة وروجيه غصن يف "رينو كليو آر أس".
 - 7جو غامن وشادي بريوتي يف "ميتسوبيشي النسر ايفو ."8
 - 8جوزف هندي وجورج ناضر يف "ميتسوبيشي النسر ايفو
."6
 - 9شفيق بولس وسامي عواد يف "ميتسوبيشي النسر ايفو

."7
 - 10خليفة العطية (قطر) ورامي منعم (لبنان) يف "ميتسوبيشي
النسر ايفو ."8
 - 11وليد طربيه وجوزف نصر يف "رينو كليو وليامس".
 - 12شادي فقيه وأكرم مشيط يف "ميتسوبيشي النسر ايفو
."8
 - 14عصمت الصيفي ومشعل يوسف يف "ميتسوبيشي النسر
ايفو ."7
اجلر يف "ميتسوبيشي النسر ايفو ."9
 - 15تامر غندور وأالن
ً
 - 16ايلي جمدالني وروني بو عبدو يف "رينو كليو آر أس".
ّ
مسلم يف "ميتسوبيشي النسر ايفو
 - 17نقوال أميوني وايلي
."9
 - 18نانسي اجملالي (األردن) وناديا شنوده (االردن) يف
"ميتسوبيشي النسر ايفو ."8
 - 19روجيه بريدي وربيع سبع يف "سيات ايبيزا جي تي آي".
 - 20اميل خويري ووسام ساسني يف "بيجو ."306
زبال يف "بيجو ."206
 - 21باسل بو محدان وجان  -لوك ّ
 - 22كمال ضرغام وفادي أبو شهال يف "بيجو ." 206

البطوالت األمريكية اجلنوبية الوطنية لكرة القدم

بينارول بطل األوروغواي للمرة الـ37

أحرز بينارول بطولة الدوري االوروغواياني لكرة القدم للمرة االوىل
منذ سبع سنوات ،اذ تعادل وغرميه التقليدي ناسيونال  1 – 1يف
مباراة االياب للدور النهائي واليت اجريت بينهما يف مونتيفيديو
وشهدت اعمال شغب كبرية ادت اىل توقيف حنو  340شخصًا
(مباراة الذهاب  0 – 1لبينارول).
وقال مسؤول يف الشرطة عقب املباراة" :لقد حصلت اعمال شغب
كبرية واصيب بعض رجال الشرطة .اوقف حنو  340شخصا حتى
اآلن والرقم مرشح لالرتفاع" .بينما اشارت مصادر اخرى اىل
توقيف  500شخص.
وكان مشجعو بينارول اعتدوا بالضرب على مشجعي ناسيونال يف
مباراة الذهاب االربعاء املاضي ،االمر الذي دفع شرطة املدينة اىل
نشر حنو الف رجل يف حميط امللعب خالل مباراة االياب.
وقد احتفل مشجعو بينارول باللقب يف اجلادة الرئيسية بوسط
املدينة " 18يوليو" ،ورموا الشرطيني باجسام صلبة وسالت
مهمالت ،فردوا عليهم بالرصاص املطاط .وحصلت اكثر التوقيفات
قبل املباراة بعد اشتباكات بني مشجعني داخل احلافالت.
وافتتح املدافع اليخاندرو ليمبو التسجيل لناسيونال يف الدقيقة 35
برأسه من ضربة ركنية .وعادل اغويريغاراي لبينارول يف الدقيقة
 .68وطرد احلكم ساعد دفاع بينارول غاستون رامرييز يف الدقيقة
 ،79ومهاجم ناسيونال االحتياطي سريجيو بالنكو يف الدقيقة .87
ورفع بينارول ،الذي اختاره االحتاد الدولي لتاريخ كرة القدم
واحصاءاتها افضل ناد يف القرن العشرين يف امريكا اجلنوبية،
عدد القابه يف الدوري اىل  37منذ انشاء دوري احملرتفني عام
 1932يف هذا البلد الصغري الذي يبلغ عدد سكانه  3,4ماليني
نسمة.

مارادونا اختار العيب األرجنتني
إىل نهائيات كأس العامل الـ 19
اختار مدرب منتخب األرجنتني دييغو مارادونا االربعاء العبيه الـ23
لنهائيات كأس العامل الـ  19لكرة القدم يف جنوب افريقيا من 11
حزيران اىل  11متوز ويف مقدمهم جنم برشلونة األسباني ليونيل
ميسي والنجوم الكبار اآلخرين.
وكانت املفاجأة اختيار املدافع أرييل غارسي الذي خاض مباراته
الدولية االوىل مطلع الشهر اجلاري ضد هاييت .وتلتقي األرجنتني
وديا كندا االثنني املقبل على ملعب ريفر باليت يف بوينس أيرس،
يف مباراة قد تكون األخرية قبل توجه الفريق اىل جنوب افريقيا
حيث سيخوض مباراته االوىل ضد نيجرييا يف  12حزيران يف
اجملموعة الثانية.
وهنا الالعبون الـ :23
 حراس املرمى :سريجيو رومريو (أ زد الكمار اهلولندي) ،ماريانوأندوخار (كاتانيا االيطالي) ،دييغو بوزو (كولون سانتا يف).
 املدافعون :نيكوالس أوتاميندي (فيليز سارسفيلد) ،مارتندمييكيليس (بايرن ميونيخ األملاني) ،والرت سامويل (انرتناسيونالي
ميالنو االيطالي) ،غربيال هاينتسه (أوملبيك مرسيليا الفرنسي)،
نيكوالس بورديسو (آ أس روما االيطالي) ،أرييل غارسي (كولون
سانتا يف) ،كليمنيت رودريغيز (استوديانتس دي ال بالتا).
 سواعد الدفاع :جوناس غوتيرييز (نيوكاسل يونايتد االنكليزي)،خوان سيباستيان فريون (ستوديانيت دي ال بالتا) ،خافيري ماسكريانو
وماكسي رودريغيز (ليفربول االنكليزي) ،أخنل دي ماريا (بنفيكا
لشبونة الربتغالي) ،خافيري باستوري (بالريمو االيطالي) ،ماريو
بوالتي (فيورنتينا االيطالي).
 املهامجون :ليونيل ميسي (برشلونة االسباني) ،غونزالوهيغواين (ريال مدريد االسباني) ،كارلوس تيفيز (مانشسرت
سييت االنكليزي) ،دييغو ميليتو (انرتناسيونالي ميالنو االيطالي)،
سريجيو أغويرو (أتلتيكو مدريد االسباني) ،مارتن بالريمو (بوكا
جونيورز).

سيدات انرتانيك بريوت احتفظن
بكأس لبنان يف كرة السلة

احتفظت سيدات انرتانيك بريوت بكأس لبنان يف كرة السلة،
بفوزهن على سيدات الرياضي بريوت ( 56 – 88االشواط – 28
 )56 – 88 ،36 – 76 ،25 – 44 ،13للموسم الرابع تواليًا وللمرة
الثامنة منذ عام  ،2000يف املباراة النهائية اليت اجريت بينهن مساء
أمس يف قاعة جممع ميشال املر الرياضي بالبوشرية ،يف ختام
موسم السلة للدرجة االوىل للسيدات .ولعب بطل لبنان بصفوف
مكتملة بقيادة املدرب ايلي نصر ،ومل يستطع الرياضي الوصيف
ان جياريه ،فتقدم منذ البداية ووسع تدرجيًا الفارق ،اىل ان جنح يف
انهاء املباراة يف شوطها الثالث بعدما بلغ الفارق  40نقطة.
وكانت أفضل املسجالت للفائز كابنت انرتانيك ومنتخب لبنان شدا
نصر  26نقطة وكل من شريين الشريف ونسرين دندن  16نقطة
ونايلة علم الدين  13نقطة ،وللخاسر ريبيكا عقل  17نقطة واميا
اسكجيان ست نقاط.

صفحة 21

Saturday 22 May 2010

السبت  22أيار 2010

Page 21

تتمـات

«ورقة حناس» تقلب قواعد صياغة...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

موازنة  2010بعد قطع احلساب وادخال تعديالت غري جذرية على
مضمونها ،وخاصة ما يتصل بالتعهدات املقطوعة سابقا من رئيس
احلكومة ووزيرة املالية لكل من وزيري االتصاالت والطاقة ،ليصبح
النقاش مشدودا بدرجة أكرب اىل مشروع قانون موازنة العام ،2011
وهي النقطة اليت ركز عليها اجتماع وزراء املعارضة ،أمس ،يف مكتب
الوزير جربان باسيل ،وقبل ذلك يف اجتماع أمس األول ،يف جملس
النواب حبضور املعاونني السياسيني لألمني العام لـ«حزب اهلل»
احلاج حسني خليل ولرئيس جملس النواب النائب علي حسن خليل.
وكان الالفت لالنتباه ،أن ورقة وزير االتصاالت أحدثت صدمة اجيابية
يف أوساط بعض الوزراء ،وقبل ذلك على صعيد رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان الذي متسك باألصول الدستورية والقانونية لدرس
وإقرار املوازنة فيما ذهب وزير الثقافة سليم وردة («القوات
اللبنانية») اىل حد تبين مضمون ورقة حناس وأن تكون هي املنطلق
ملناقشة مشروع املوازنة ،داعيا اىل تأليف جلنة مصغرة (مل يؤخذ
باالقرتاح) تأخذ على عاتقها حتديد اخليارات االقتصادية للعام ،2011
وانضم اليه عدد من وزراء فريق رئيس اجلمهورية وأبرزهم وزير
الدولة عدنان القصار.
ومع هذا التأسيس ملناقشة من نوع جديد ملشروع قانون موازنة ،2011
وهذا السلوك النوعي اجلديد لفريق معارض يف السلطة التنفيذية،
يفرتض أن تشهد املرحلة املقبلة ،حماولة خلق قواعد جديدة لالشتباك
الداخلي عنوانها اخليارات االقتصادية واالجتماعية بدال من استمرار
التموضع حتت عناوين األكثرية واألقلية وغريها من خملفات ساحيت
 8و 14آذار.
يف التفاصيل ،قالت مصادر وزارية ان النقاش الوزاري توقف مطوال
عند بندين يف جدول االعمال من ضمن «باريس  »3ويتعلقان بتمديد
مهلة اتفاقيتني تنتهيان بعد عشرة ايام ،تتعلق االوىل ،بقرض فرنسي
والثانية بهبة امريكية قدمت للبنان بعد «باريس  ،»3وتتصل بقطاع
االتصاالت وتنطوي على شرط خصخصة اهلاتف اخلليوي.
وقالت املصادر ان نقاشا وزاريا احاط بالبندين املذكورين ،وانقسم
الرأي بشكل حاد بني وزراء مؤيدين توزعوا على جبهة رئيس احلكومة
ووزراء « 14اذار» ،وبني وزراء متحفظني بسبب وجود شروط
وواقع غري قانوني وبرز يف مقدمهم وزيرا «حزب اهلل» حممد فنيش
وحسني احلاج حسن ووزير «املردة» يوسف سعادة والوزير شربل
حناس.
واحتدم النقاش ،وطالب عدد من الوزراء وزيرة املالية بأن تأتي اىل
جملس الوزراء بشروحات أوفى حول البندين ،فيما اقرتح وزراء آخرون
على رئيس اجلمهورية ان يؤجلهما اىل جلسة الحقة ،االمر الذي حتفظ
عليه بعض الوزراء .فيما بدا رئيس احلكومة مستاء من التحفظ الوزاري
على البندين ،فرفع السقف وقال ما مفاده« :طاملا االمر على هذا
النحو ،ألغوهم».
ودافع الوزراء بطرس حرب وريا احلسن وميشال فرعون وجان
اوغاسابيان عن البندين املذكورين من زاوية اهميتهما وجدواهما
املالية ،ومن زاوية التأكيد على تسهيل باريس  3ومتعلقاتها وعدم
وجود أية شروط تستوجب اقرارهما من قبل جملس النواب.
وقدم الوزير حممد خليفة مداخلة قال فيها :اية اتفاقية ال حتمل توقيع
رئيس اجلمهورية ال قيمة هلا ،اال اذا سلكت الطريق القانوني ومت
اخضاعها للقوانني النافذة يف البلد .وانا يف رأيي اذا كانت هذه
االمور حتتاج اىل أي توضيح ،فليؤت بها اىل جملس النواب.
ويف املقابل ،جاء رد الوزراء املتحفظني ليؤكد حق الوزراء مبناقشة
أي بند او أي مشروع او اية هبة ،والتحفظ على اية هبة تنطوي على
شروط ،وكأنها هي اليت تقرر سياساتنا.
ونسبت املصادر اىل رئيس احلكومة قوله يف هذا اجملال «ان ال
احد ميلي علينا شروطا ،وال احد يلزمنا بشيء فنحن اصحاب القرار
يف النهاية».
وقال الوزير فنيش «من حيث املبدأ من حقنا ان نناقش أي قرار مل
نشارك فيه ،وحنن من جهتنا مل نوافق اصال على هذه اهلبة او القرض
الننا مل نكن موجودين يف احلكومة ما قبل السابقة».
وتناول فنيش مضمون اهلبة االمريكية مشريا اىل ما تتضمنه حول
خصخصة اهلاتف اخلليوي ،وقال «حنن نرى يف هذا املوضوع شرطا،
سيخالف اصل اهلبة اليت يفرتض ان تأتي غري مقرونة بشروط .حنن
نبدي حتفظنا على هذا االمر ،والسيما اننا حنن من حندد سياساتنا
وليس اآلخرون .حنن ال نوافق ابدا على اية هبات تنطوي على صفة
االلزام وامالء سياسات ،وهذه الصيغة واردة يف اهلبة االمريكية
تتضمن امالءات وحنن نرفضها.
وهنا اعترب بعض وزراء  14اذار ان حتفظ الوزراء املذكورين يقوم على
وختوف بعضهم من ان تكون هناك حماوالت لتعطيل
خلفيات سياسية،
ّ
مفاعيل باريس . 3
ورد فنيش «ما نقوله ال خلفيات سياسية له ،هناك بندان حمددان
يف جدول اعمال جملس الوزراء ،ومت اقرارهما يف زمن احلكومة ما قبل
السابقة (حكومة فؤاد السنيورة بعد استقالة وزراء امل وحزب اهلل
ويعقوب الصراف منها) وليس هناك من يعود ال اىل باريس  2وال
اىل باريس  ،3ال احد يريد ان يرجع اىل الوراء ،ولكن اذا كانت هناك
اية مشاريع قوانني او بنود جديدة تطرح امامنا ،فسنناقشها وهذا هو
حقنا ال اكثر وال اقل».
ودعا فنيش اىل ضرورة تسوية وضع العديد من البنود واملشاريع

اليت مت اقرارها يف زمن احلكومة ما قبل السابقة وقال :هناك كثري
من القوانني مت اقرارها يف جملس الوزراء ،ومل حتل اىل اجمللس
القرارها  ،وبات من الضروري ان يصار اىل تسويتها ،وليس من
اجلائز ابقاؤها خمالفة.
وقالت املصادر الوزارية ان النقاش يف مشروع املوازنة احتل وقتا
قصريا من اجللسة ،حيث مت رفعها بعد حنو نصف ساعة من مباشرة
النقاش يف مشروع املوازنة ،الرتباط رئيس احلكومة والوزراء بإقامة
عشاء تكرميي يف السرايا احلكومية للوفود املشاركة يف منتدى
االقتصاد العربي.
واشارت املصادر اىل ان املشكلة املاثلة امام جملس الوزراء يف
مناقشة مشروع املوازنة تكمن يف كيفية اجياد حلول قانونية لـ«قطع
احلسابات» عن السنوات السابقة من سنة  2006حتى العام ،2009
حيث كان من املفرتض ان يتم االنفاق انذاك على القاعدة االثين
عشرية ،استنادا اىل قانون املوازنة يف عام  ،2005اال ان ارقام
النفقات يف السنوات التالية ختطت ارقام نفقات العام  2005بقرارات
من جملس الوزراء (حوالي  11مليار لرية لبنانية) ،وهذا ما اعترب خمالفة
قانونية ،وخصوصا ان زيادة النفقات حتتاج اىل قانون.
وقالت املصادر الوزارية ان النقاش الوزاري يف جلسة االمس ،دخل
يف املوازنات واالرقام وبوشر مبناقشة ارقام موازنيت رئاسة اجلمهورية
ورئاسة جملس الوزراء .ولفتت اىل ان رئيس احلكومة ويف مستهل
مناقشة مشروع طرح تشكيل جلنة برئاسة رئيس اجلمهورية الجياد
تسوية قانونية لـ«قطع احلساب» عن السنوات السابقة .فنبه امني
عام جملس الوزراء سهيل بوجي احلريري اىل عدم جواز ترؤس رئيس
اجلمهورية ألية جلنة ،فصرف النظر عن اقرتاحه ومت االتفاق على ان
تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس احلكومة ،وتضم اليه الوزراء ريا
احلسن وابراهيم جنار وحممد خليفة.
وقدم وزير الدولة عدنان السيد حسني مداخلة قال فيها ان اقرار
مشروع املوازنة بالسرعة املطلوبة امر ضروري ،لكي تنتظم املوازنات
الالحقة بدءا من موازنة الـ ،2011اال ان هذه املسألة املهمة تفرتض
معاجلة قانونية لالنفاق من خارج املوازنة الذي جرى بعد عام ،2005
وحسنا فعل جملس الوزراء بتشكيل جلنة خاصة لدراسة املسألة
القانونية حتت اشراف رئيس اجلمهورية.
اضاف :اما يف شأن مضمون املوازنة املعروضة على النقاش ،فإن
االهم هو حتصيل الضرائب من املتهربني منها .مشريا اىل واقع
التهرب من الرسوم اجلمركية يف مرفا بريوت الذي يؤثر سلبا على
اخلزينة وعلى العملية االقتصادية واالجتماعية .وشدد على وجوب ان
يرتبط االنفاق بالبيان الوزاري جلهة اعادة االعتبار للطبقة الوسطى
واحلد من التهرب الضرييب وحتقيق العدالة الضريبية ولو يف حدها
االدنى يف هذه املرحلة.
وفيما استعرض وزير الطاقة جربان باسيل واقع وزارته ،قدم وزير
الزراعة حسني احلاج حسن شرحا للواقع الزراعي ،داعيا اىل ايالء
القطاع الزراعي االهمية والعناية اليت يتطلبها.

حناس :نريد حل املشكلة

وقالت املصادر ان وزير االتصاالت شربل حناس قدم ورقة عمل
ضمنها افكارا للنقاش يف مشروع قانون موازنة العام  ،2010مشددا
على جتنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية يف خدمة اولويات الناس.
وقال حناس ان الغاية من هذه الورقة هي حماولة تصويب االمر
ووضع قطار املعاجلة على السكة .وحنن يف النهاية ال نريد ان خنلق
مشكلة بل نريد حل املشكلة.
واشار حناس اىل ان اهلدف االساسي هو ان ينطلق العمل يف اعداد
موازنة العام  2011على اسس سليمة .وحتدث عن مرحلة اخلمس
سنوات االخرية والوضع الذي ساد فيها لناحية الصرف على القاعدة
االثين عشرية ،ومبا يفوق املسموح به ،وبالتالي ال بد من اجياد تسوية
لالنفاق غري املشروع ،من خالل «قطع احلساب» .واعرب عن ارتياحه
لتشكيل جلنة برئاسة رئيس احلكومة الجياد حل لتلك املشكلة ،اليت ال
ميكن «التطنيش» عليها.
وحول البندين املتعلقني بالقرض الفرنسي واهلبة االمريكية ،قال
حناس :ايضا يف تلك املرحلة حصلت اتفاقيات معينة وحتت عناوين
خمتلفة تارة بعنوان هبة ،تارة بعنوان قرض ،وتارة اخرى بعناوين
خمتلفة كلها غلط بغلط .هم اتوا الينا حتت عنوان متديد مهلة اهلبة،
ونفوا ان تكون مشروطة بشروط من قبل اصحاب املنحة بل ان
الشروط وضعها اللبنانيون .كان موقفنا ان تلك الشروط ايا كان من
وضعها فهي خمالفة للقانون ،حنن ال نرفض مبدأ اهلبة ،وقد حتفظنا
يف حمضر اجللسة كون تلك االتفاقيات تفتقد اىل السند القانوني.
وردا على سؤال ،كرر حناس القول اننا حناول قدر املستطاع ان
نرشد اىل الطريق الذي يؤدي اىل اعداد موازنة  2011خبيارات واضحة
واساسية وبرامج عادلة ،تؤسس لوضع سياسي واجتماعي مستقر.
وليس ان يتكرر احلال كما مع مشروع املوازنة احلالية الذي تأخروا فيه
ويستعجلون اقراره حتت ضغط الوقت والتأخري.

طهران تتوقع عقوبات قريبة...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
مع تركيا والربازيل اذا أقرت عقوبات جديدة ضدها طرحتها واشنطن
يف جملس االمن الدولي ،رغم انها وصفت هذه التحركات الغربية
بالـ«ضجيج» الذي ال يؤدي «اىل أي شيء» ،وذلك يف وقت
كثفت أنقرة محلتها الدبلوماسية لتسويق اتفاق طهران النووي،
فيما كان الرئيس االمريكي باراك اوباما يصر على السري يف طريق
العقوبات الدولية.

ونقلت وكالة االنباء الرمسية «ارنا» عن الرئيس االيراني حممود
امحدي جناد ،قوله ان «البعض وعلى مدى التاريخ ويف مرحلة الثورة
عملوا بصورة ممنهجة لشطب ايران من اجلغرافيا السياسية ،ولكن
على الرغم من املؤامرات والفنت فاننا نواصل طريقنا اكثر قوة وعزة
وتطورا» .واضاف ان ايران «متضي قدما يف طريق التطور بسرعة،
وان األعداء يف حال الرتاجع بذات السرعة ..بالطبع فان األعداء
يثريون الكثري من الضجيج ،لكنهم هم نفسهم يعلمون ايضا بانهم ال
يستطيعون فعل اي شيء ضدنا».
من جهته ،حذر نائب رئيس جملس الشورى حممد رضا باهونار ،من
انه «إذا صدر قرار جديد ضد ايران ،فسنصبح يف حل من االلتزام
ببيان طهران وسيلغى إرسال وقود اىل خارج ايران» ،مشريا بذلك
اىل االتفاق الثالثي بني ايران وتركيا والربازيل .واضاف ان «القوى
الكربى ،وكذلك جملس االمن الدولي ،توصلوا اىل إمجاع خبصوص
ايران ،ومن املرجح اىل حد بعيد ان تصبح اجلولة الرابعة من العقوبات
سارية ضدنا يف املستقبل القريب».

أردوغان يتحرك:
إيران قامت خبطوة

وقبيل ذلك ،أجرى رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان،
سلسلة حمادثات هاتفية مع عدد من الزعماء ،مشلت الرئيس االمريكي
باراك اوباما ،والسوري بشار األسد ،وأمري قطر الشيخ محد بن خليفة
آل ثاني ،ورئيس الوزراء الروسي فالدميري بوتني ،وتناولت اتفاق
التبادل النووي الذي وقعته ايران مع تركيا والربازيل ،واعدا مبواصلة
اتصاالته مع زعماء الدول األعضاء يف جملس األمن الدولي يف هذا
الشأن.
وشدد اردوغان خالل تقييمه لفحوى هذه االتصاالت ،على ان إيران
«قامت باخلطوة املطلوبة منها ،وعلى اجملتمع الدولي أن يقدر ما
قامت به حتى اآلن» ،مشريا إىل أن ذلك «ينبغي أن يكون توطئة
لتجريد املنطقة من السالح النووي» .واضاف «حتدثت مع اوباما
وبوتني وأبلغتهما أن الربوتوكول املربم مع إيران هو نصر دبلوماسي
مت حتقيقه بعد عملية مفاوضات صعبة .وال بد هنا من اإلشارة إىل
الدور الذي لعبته الربازيل ورئيســها (لويس ايناسيو لوال دا سلفا)
يف هذه املفاوضات».
واضاف اردوغان «لعل النتيجة احلساسة هنا أن إيران أعلنت قبوهلا
شروط وكالة الطاقة الذرية ،األمر الذي يعين أيضا تأكيدها ،وحنن
معها ،على احلق الطبيعي ألي دولة يف امتالك الطاقة النووية ألغراض
سلمية» .وتابع «بعد إنهاء هذه العملية الصعبة بنجاح ،على اجملتمع
الدولي أن يقدم الدعم الالزم للتسوية السلمية ،وهو املهم بالنسبة
ملنطقــتنا اليت ال نريد فيها سالحا نوويــا أبدا ،وال نقبل أيضا أن تقوم
أي دولة ،مهما كانت ،باالستثمار يف السـالح النووي هنا».

اوباما :أفعال ايرانال تزال تقلقنا

بدورها ،ذكرت «وكالة أنباء األناضول» أن اردوغان شدد خالل
اتصاله مع اوباما ،على رفضه وجود «سالح نووي يف املنطقة»،
ووصف االتفاق الثالثي بـ«النصر الدبلوماسي» ،قائ ًال إن تركيا
سرتاقب احرتام الوعود املشار إليها يف االتفاق .واوضح اردوغان
«جيب أن تثق تركيا والواليات املتحدة ببعضهما البعض ،وأن تدعما
بعضهما كشريك اسرتاتيجي وصديق منوذجي».
ونسبت الوكالة إىل اوباما قوله إن الواليات املتحدة وتركيا تعاونتا
بصداقة حقيقية لسنة ونصف السنة بعد توليه سدة الرئاسة ،ورحب
بقيادة اردوغان يف تركيا واملنطقة .وأشار إىل أنه يتفهم رغبة
اردوغان يف ّ
حل املسألة اإليرانية عرب السبل الدبلوماسية ،مؤكدًا أن
الواليات املتحدة ستستمر يف التعاون مع تركيا يف هذا اجملال .وأمل
أن حتل املسألة دبلوماسيًا ويف إطار االتفاقــات اليت مت التوصل
إليها ،وإال سيتم اللجوء إىل تطبيق قرارات يتخذها جملس األمن.
وكان البيت االبيض أعلن أن اوباما أجرى أمس االول اتصا ًال هاتفيًا
مع اردوغان أبلغه فيه أن السعي مستمر لفرض عقوبات جديدة على
إيران يف جملس األمن ،مشريًا إىل أن أفعال طهران األخرية مل تساهم
يف «بناء الثقة».
ويقوم رئيس الوزراء الرتكي األسبوع املقبل بزيارة رمسية للربازيل
حيث يلتقي الرئيس الربازيلي ،الذي قال ان ايران أبدت استعدادا
للتفاوض بشأن برناجمها النووي وانه ينبغي للدول األخرى اآلن أن
تبدي استعدادا مماثال .وأضاف «إيران اليت كانت تصور للعامل على
انها الشيطان ،جلست إىل طاولة املفاوضات .أريد ان أرى اآلخرين
يلتزمون مبا يريدون من إيران ان تفعله» .وتابع «هناك بعض
االشخاص الذين ال يعرفون كيفية ممارسة السياسة مع عدو» .وسأل
«من قال إن قضية إيران ختص الواليات املتحدة وحدها».
موسكو تطلب االمجاع
يف مقابل ذلك ،دعا وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ايران
إلرسال تفاصيل تبادهلا املقرتح لليورانيوم اىل الوكالة الذرية التابعة
لالمم املتحدة بأسرع ما ميكن.

فضيحة كامبل اجلنسية ضربة...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
اعرتافه لآلنسة كينيلي ولعائلته انه زار نادي اللواطيني يوم الثالثاء
سائقا سيارة وزارته ،املمولة من قبل دافعي الضرائب ،بنفسه.
وبدورها قبلت اآلنسة كينيلي استقالة كامبل قائلة «انها شجاعة
منك يا دايفيد»
وقال زمالء مذهلون ان هذه الفضيحة ستكون «املسمار النهائي يف

نعش» حكومة الوالية.
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احنطاط واذالل
بقلم صحايف عتيق
من منا ال يعرف ان حضارة بال تاريخ وتاريخ
بال حضارة كشعب بال هوية...
لقد حدثنا الكثري من الكتاب والعلماء
واملؤرخني ان احلضارة العربية وتارخها
العريق خري شاهد على ان الشعب العربي
ّ
له ماض جميد
وحيق البناء االمة العربية ان
يفتخروا ويعتزوا بها.
ان هذا الكالم ال خيتلف عليه اثنان.
والشعب وحده غري قادر على تغيري شيء
من اعوجاج احلكام الذين يرتكب واحدهم يف
اليوم القصري الف خطية حبق الشعب.
ان الشعب العربي يستهني باملوت حفاظا
على ارضه وعلى كرامته وعزة نفسه ...اما
بعض احلكام العرب فما عسانا ان نقول
فيهم اكثر من انهم يتكلمون كثريا ولكنهم
ال يفعلون شيئا ليخلد ذكراهم.
فاحلضارة اليت نفتخر ونعتز بها ال ميكن
انكارها مطلقا.
ولكن ...وماذا بعد!!
ماذا تفعل احلضارة واىل اي متى تبقى يف
الذاكرة ان مل حنافظ عليها ونقدسها ومننع
عنها الرجس.
ها هي فلسطني منذ تسعني عاما وهي
تتقهقر على يد بين صهيون.
ماذا قدم العرب الخوانهم الفلسطينيني.
هل قدموا هلم قطعة سالح واحدة وهل من
دول عربية ارسلت ولو جنديا واحدا من جنودها
ملساعدة فلسطني ومؤازرتها يف حمنتها.
الفلسطينيني
الخوانهم
قدموا
نعم
االستنكارات الباطلة والكاذبة اليت ال منفعة
منها وال فائدة اكثر من جرب خاطر .حتى ولو
مل يبق جندي واحد على ارض فلسطني .ان

هذا شيء فيه من العيب والعار الذي يلحق
بامتنا العربية وكم من عربي خيجل ان يقول
ّ
وحيل بها.
انا عربي بعد ما حل بفلسطني
لقد دخلت امريكا العراق دون ان حيرك
العرب ساكنا ودمرت العراق ومسحت معامله
احلضارية امام اعني العرب وتساقطت قراه
على من فيها ..وهل جيوز تدمري العراق
بهذا الشكل اهلمجي لعزل صدام حسني عن
احلكم.
ففي وقفة مع الضمري ماذا يقول ابن العراق
اليوم بعد هزمية صدام حسني واعدامه ،اىل
اين العراق سائر وهل يعود العراق اقتصاديا
وحياتيا اىل ما كان عليه يف السابق..
سؤال واحد وجيز وبسيط هل فكرت او
حاولت ولو دولة عربية واحدة ان تقطع
عالقاتها مع دولة واحدة شاركت يف احتالل
العراق.
وطاملا نعرف ان اسرئيل هي ّ
علة العلل
يف الشرق والكل يقول ذلك فلماذا هذا
التهاون.
انا متأكد متاما انه يف حال سلم حزب اهلل
سالحه كما كانت تطالب به االكثرية وكما
يطالب بعضها وباحلاح اآلن فبدون ادنى شك
سوف حتتل اسرائيل لبنان خالل  24ساعة.
نعم هناك بعض الدول العربية تربطها
عالقات مع اسرائيل من خالل تبادل سفراء
وغري ذلك.
بصراحة وبقدر ما نفتخر بالشعب العربي
نعتز به بقدر ما نرفض هذا الفخر واالعتزاز
بببعض احلكام العرب الذين اوصلوا بالشعب
العربي اىل ما ما وصل اليه من فقدان كرامة
واحنطاط واذالل.

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

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

خدمة سريعة ..صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل  24/24ساعة يف اليوم
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت
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االستثماري ،ال بد من التنويه مبا تتضمنه املوازنة
من تدابري ضريبية جريئة اليت إذا مت اعتمادها
وسهرنا على تطويرها الحقا ،تؤدي حكما إىل جلم
وضبط املؤثرات السلبية لدفق األموال .فرفع
الضريبة على فوائد الودائع والضرائب على األمالك
املبنية الشاغرة تصيب عدة أهداف يف آن واحد.
فهي أوال تزيد من عائدات اخلزينة .وهي ثانيا حتقق
عدالة إذ تصيب مطارح ضريبية توسعت بشكل
ملفت يف السنوات األخرية يف حني بقيت شبه
معفاة من العبء الضرييب .وهي ثالثا تسمح بضبط
ارتفاع األسعار حيث تصبح هناك كلفة للوقت الذي
يقضيه املضارب العقاري بانتظار الفرصة الساحنة
مما حيفزه على اختصار هذا الوقت وخيفض الرهان
على ارتفاع األسعار .وهي رابعا تؤمن ،يف حال
تطورت ،مداخيل للخزينة تسمح خبفض العبء
عن الفئات والقطاعات اليت ال تستفيد من الدفق
املالي بل وتعاني من آثاره السلبية .ويف خالصة
األمر ،يبدو من الطبيعي أن تقوم احلكومة عن
طريق املوازنة بتصحيح بعض اخللل املتأتي من
تدفق األموال فرتفع العبء الضرييب على األفراد
والقطاعات املستفيدة من هذا الدفق وختفضه عن
القطاعات املتضررة.
لذلك ،نقرتح ان نذهب بالنقاش يف مشروع قانون
العامة اىل مفاصل نرى انها اساسية يف
املوازنة
ّ
تغيري االجتاه:
ـ ان كل ضريبة تقلص القدرة الشرائية الفعلية
والدخل املتاح ،لكن وقعها خيتلف جذريا بني ان
تطاول االستهالك او الدخل .يف احلالة االوىل
ترتجم الضريبة ارتفاعا مباشرا يف االسعار بينما
يؤدي فرضها على الدخل اىل تقليص الطلب
ويدفع االسعار حنو اهلبوط .يف احلاالت العادية
يفرتض ان يصحح تغري سعر صرف العملة الوطنية
هذين االختاللني بني االسعار الداخلية واالسعار
العاملية ،لكن دولرة االقتصاد اللبناني تعطل هذه
اآللية وتوجب الرتكيز على الضرائب على الدخل
بدال من الضرائب على االستهالك ،وان كانت

قنصلية لبنان العامة  -ملبورن
اخلارجية
وزارة
لتعليمات
بناء
واملغرتبني وتسهيال الجراءات قيد
اللبنانيني املقيمني يف والية فيكتوريا
وتسجيل وقوعات االحوال الشخصية
العائدة اليهم من زواج ووالدة ووفاة
لدى هذه البعثة،
تعلن قنصلية لبنان العامة يف ملبورن
ما يلي:
ان املستندات املطلوبة لتنظيم
.1
وقوعات االحوال الشخصية هي:
 مستند يثبت اجلنسية اللبنانية ،مهماكان تارخيه :بيان قيد او جواز سفر او
بطاقة هوية لبنانية.
 شهادة (زواج ،والدة ،وفاة)صادرة عن السلطات احمللية املختصة
يف والية فيكتوريا.
مل يعد مطلوبا تصديق شهادات
.2
الزواج والوالدة والوفاة احمللية من قبل
وزارة اخلارجية االسرتالية.
فتح امللف العائلي لدى هذه
.3
البعثة جماني وال يستوفى عنه اي
رسم.
عند تعذر حضور صاحب العالقة
.4
اىل هذه البعثة ،تقبل طلبات تسجيل
وقوعات االحوال الشخصية عرب الربيد
االلكرتوني املضمون ،او بواسطة احد
االقرباء املباشرين.

القنصل العام
هنري قسطون

هذه االخرية اسهل جباية ،ذلك ان االوىل ال تعوق
النشاط االقتصادي واالستثمار وتسمح بالتكيف مع
االختالالت االجتماعية .فكيف باالحرى اذا طاولت
بالتحديد موارد الدخل غري املتصلة باالنتاج (االجور
واالرباح) واملعتمدة على الريع وهي وفرية .ويف
هذا السياق ندعو للبحث يف املقرتحات التالية:
ـ حتفيض العبء الضرييب على االجور وميزانيات
االسر الفقرية واملتوسطة الدخل.
ـ اخضاع االرباح العقارية وارباح الفوائد ملعدالت
االقتطاع الضرييب نفسها املفروضة على ارباح
الشركات وتوزيعها كي ال نوفر دعما للريع على
حساب اإلنتاج.
ـ منح الشركات احلوافز الضريبية الكافية لتشجيعها
على املزيد من االستثمار اإلنتاجي (وليس الدفرتي)
وتشغيل العمالة اللبنانية والتصدير.
ـ خفض ملحوظ للضرائب وللمكونات شبه الضريبية
امللقاة على االتصاالت خصوصا وعلى االستهالك
عموما.
واما اذا نظرنا اىل الضرائب على احملروقات فهي
من جهة اوىل ضرائب على االستهالك تتبع املقرتح
أعاله حول الضرائب عمومًا ،لكنها من جهة ثانية
تتصل مباشرة بفاعلية خدمة اساسية يف االقتصاد
هي خدمة النقل اليت تتحكم مبختلف قطاعات االنتاج
وبتوحيد سوق السلع والعمالة وبفاتورة االسترياد
وحجم احتياطي العمالت االجنبية .ان انشاء نظام
فعال للنقل العام بني املدن الكربى جيعل االنتقال
بينها سهال اىل حد يوحد سوق العمل بينها ،إىل
جانب نظام نقل عام عصري ضمن نطاقي طرابلس
وبريوت ،كفيل برفع مستوى انتاجية االقتصاد
ككل وهو اىل جانب ذلك خيفف من وطأة الضغط
على أسعار االراضي ويقلص االسترياد وخيفف
من التلوث ويوفر هدرا هائال يف الوقت .لذا جيدر
السري دون ابطاء حتت اشراف وزارة االشغال
العامة والنقل يف هذه املشاريع وفق ما حلظته
اخلطة الشاملة لرتتيب االراضي يف لبنان .واذا
تواكب ذلك مع توفري تغطية صحية لكل املواطنني،
فال يعود السائقون العموميون اسرى ظروف حياتية
صعبة مقابل حصول عائالتهم على التغطية الصحية.
يف هكذا حال جيوز صرف النظر عن خفض الضريبة
املوجعة على احملروقات.
ان تشابك مهام االدارة العامة بني دورها التوزيعي
(بطالة مقنعة ،تقدميات اجتماعية مربرة وغري مربرة،
آليات دعم )...وادائها للخدمات املطلوبة منها
يؤدي اىل ضغط شديد لتوظيف اللبنانيني يف
الوظائف الدنيا مقابل االضطرار اىل توفري منافع
خاصة الستجالب احلد االدنى من اصحاب الكفاءات
املهنية والفنية يف الوظائف العليا .وينتهي االمر
اىل ترهل االدارة عموما واىل فقدان قدرتها على
ادارة الشأن العام واىل تراجع هيبة الدولة يف
نظر املواطنني .لذا جيدر النظر دون ابطاء يف
فصل املهام التوزيعية للدولة عن مهامها االدارية
والفنية بالتوازي مع تصحيح االجور يف القطاع العام
يؤدي اىل جذب الكفاءات وحتسني االنتاجية
مبا
ّ
والقدرة على تنفيذ وادارة اخلدمات واملشاريع
املطلوبة.
ان االختالالت اجلسيمة يف بنية سوق العمل
املفتوحة كليا على اخلارج من خالل اهلجرة اخلارجة
والوافدة وغري املقتدرة على توسعة فرص العمل
املأجور اجملدية خارج القطاع العام توجب إزاحة
األعباء امللقاة انتقائيا على العمل املأجور إن حبكم
النظام الضرييب او حبكم آليات عمل صندوق املرض
واالمومة واملؤسسات املوازية له .فكلفة العامل
األجري اللبناني مثقلة قياسا على عمل غري اللبنانيني
او على أشكال العمل االكثر بدائية من مؤسسات
فردية وعائلية وخالفها .لذا جيدر االنتقال اىل نظام
صحية أساسية شاملة ممول من املوازنة بعد
تغطية
ّ
ان يتم اعتماد النظام الضرييب املصحح وفقا ملا
أسلفنا وملا مت االمجاع عليه بني كل الكتل املمثلة
يف اجمللس النيابي خالل الندوة احلوارية اليت نظمها
االحتاد األوروبي العام املاضي.
كما جنحنا يف السياسة من خالل تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية،
«نعم نستطيع» أن ننجح يف االقتصاد ،من
خالل جتنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية يف خدمة
أولويات الناس».
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السينما اللبنانية ت ّطل للمرة األوىل على اجلمهور النيويوركي

شغف املاضي ونبض احلاضر وما بينهما سواد احلرب األهلية

يف اطاللة هي األوىل من نوعها للسينما اللبنانية على نيويورك ،حتل توافدوا وال يزالون اىل املركز األمريكي العريق ملشاهدة سلسلة
سلسلة أفالم روائية ووثائقية رائدة من توقيع خمرجني لبنانيني األفالم اليت تتضمن كالسيكيات من ستينات القرن املاضي
وخمرجات لبنانيات ضيفة على عاصمة الثقافة العاملية وحاضرتها ووثائقيات وروائيات أنتجت خالل حقبة احلرب األهلية بني عامي
األمريكية ،منذ نهاية األسبوع املاضي حتى نهاية األسبوع اجلاري 1975 ،و 1990ونتاجات معاصرة.
وعلى رغم ضيق نظر الطبقة السياسية يف إدراك رسالة لبنان
يف صاالت مركز "لينكولن سنرت" بوسط ضاحية مانهاتن.
وتستحق مبادرة وزارة الثقافة اللبنانية اىل تنظيم مهرجان "هدوء الثقافية والفنية ،مل حيل ضيق حال وزارة الثقافة اللبنانية دون
ما بعد العاصفة :معنى احلرب األهلية يف لبنان" بالتعاون مع مجعية اإلطاللة واملبادرة من املدير العام لوزارة الثقافة عمر حلبلب ومديرة
األفالم لدى "لينكولن سنرت" ومنظمة "آر تي ايست" اخلريية يف دائرة املعارض يف الوزارة دميا رعد ،لفتح خزائن األفالم الثمينة
الواليات املتحدة ،الكثري من ثناء عشاق الفن السابع ومرتادي أمام األمينة لدى "آر تي ايست" رشا سلطي اليت تكرس نفسها
دوره النيويوركية ،أمريكيني ومتحدرين من أصول عربية ولبنانية لتقديم املشاريع الثقافية اللبنانية يف احلواضر العاملية الرفيعة،
والتواصل مع مدير برامج مجعية
األفالم لدى "لينكولن سنرت"
ريتشارد بينا لغاية نبيلة ما
هي إال لبنان .وبعد جهد استمر
زهاء ثالث سنوات يف بريوت
حتضريًا لألفالم وأيامها العشرة
مع معرض لوحات مرافق
مللصقات األفالم يف نيويورك،
قهوة عربية  -كابتشينو  -مناقيش -
يصف حلبلب املناسبة بأنها
"استثنائية ألنها املرة األوىل
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...
اليت تعرب فيها مادة السينما
معلبات خمتلفة ،مكسرات طازجة..
نفتح  7أيام
اللبنانية احمليط األطلسي اىل
الواليات املتحدة ،حيث الريادة
ً
ا
صباح
من الساعة 7.30
لقمة طيبة  ،خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية
السينمائية العاملية" ،علمًا أن
وحتى وقت متأخر لي ًال
الغرب األوروبي على الضفة
األخرى للبحر األبيض املتوسط
تعرف منذ زمن اىل مساهمات
لبنان يف الفن السابع .ويلفت
اىل أن "يف لبنان ثروة إبداعية
وثقافية هائلة نتلمس اليوم
أن اجلمهور األمريكي حباجة اىل

The Interernational Coffe & Nuts...
أرقى املقاهي يف ملبورن

9355 8866

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة

Shop 4,5 & 6, 51 Waterfield Street Coburg Vic 3058
@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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ترقبوا حفلة
مجعية سيدة زغرتا
يف شهر متوز 2010
تابعوا اعالناتنا
ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

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

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073

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

Ph:0394621888- Fax:94621414

اذاعة صوت لبنان

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

التعرف عليها .وهو يلح عليها ألن كثريين ال يعرفون حق املعرفة
امكانات لبنان يف هذا اجملال" .ويضيف" :أننا حباجة ايضًا اىل
تقديم اإلبداع اللبناني حيثما كان ،ألن هذه هي ثروتنا احلقيقية
وصورتنا احلقيقية ،بعيدًا عن التوترات السياسية اليت ال تزال
تهيمن على صورة لبنان يف العامل".
وعبت رعد يف كلمتها اإلفتتاحية عن امتنان وزير الثقافة سليم
رّ
وردة واملدير العام للوزارة للجهد املبذول من أجل مهرجان السينما
اللبنانية يف "لينكولن سنرت" .وتعهدت "العمل الدائم ملد مساعدتنا
اىل الثقافة والفنون اللبنانية يف لبنان وعرب العامل" ،موضحة أن
"هدوء ما بعد العاصفة :معنى احلرب األهلية يف لبنان ،يشمل
جمموعة أفالم روائية ووثائقية وجتريبية أنتجت من أوائل الستينات
حتى يومنا" .وأضافت أن "بعض األفالم الروائية يصور حوادث
احلرب األهلية لعام  ،1975وهي حقبة سوداء يف تاريخ لبنان" .غري
أن "هذه احلرب انتهت اآلن ،وحل السالم النسيب مذذاك" .وأكدت
أن "لبنان النابض اجلميل عاد وحتسن كل يوم" .وأشارت اىل أن
املعرض يتضمن ملصقات ألفالم لبنانية منذ عام  ،1962تصور
التطور الكرونولوجي ملواد الرتويج للسينما اللبنانية.
وتعكس األفالم اجلديدة ليومنا هذا النبض املتسارع لشباب لبنان
ما بعد احلرب ،وبينهم جوانا حاجي توما وخليل جريج يف "يوم آخر"
وميشال كمون يف "فالفل" ودانيال عربيد يف "معركة حب" وحممد
سويد يف "ما هتفت لغريها" ونادين لبكي يف "سكر بنات".

ترقبوا
حفلة مطرب املغرتبني
بديع مظلوم يف  29أيار احلالي
áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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السفري سليمان مع اجلالية السورية يف ملبورن

*السفري وجودات علي وزرييب والطويل*

التقى السفري متام سليمان مع اجلالية السورية يف ملبورن حبضور
الوزير املستشار يف السفارة جودات علي والسيد عبد اهلل الطويل
عضو اجمللس االستشاري االغرتابـي والسيد عيسى زرييب أمني
فرقة حزب البعث العربي االشرتاكي يف ملبورن  ،ورئيس فرع
االحتاد الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا علي عيوش .
ووجه السفري شكرًا خاصًا إىل السادة زرييب والطويل وإىل
السيدين جورج سلوم رئيس رابطة املغرتبني السوريني ورفعت
حنا رئيس رابطة املغرتبني العرب السوريني للتوصل إىل اتفاق
املصاحلة الذي عقد برعاية السفري سليمان بتاريخ  2010/4/12من
أجل مل مشل اجلالية  .وحضر اللقاء منفذ احلزب السوري القومي
االجتماعي السيد اسكندر سلوم  ،وأول رئيس لرابطة املغرتبني
السيد أديب باهو  ،وعدد من أبناء اجلالية وعائالتهم .
ومت مبوجب االجتماع حتديد موعد لالنتخابات العامة لرابطة املغرتبني
السوريني يف والية فكتوريا واليت ستكون يوم األحد 2010-6-6
من أجل انتخاب رابطة جديدة  .وحث السفري جيل الشباب على
الرتشح إىل االنتخابات من أجل إعطاء زخم جديد ودماء جديدة إىل
الرابطة  ،كما حث السيدات على املشاركة يف الرتشح لالنتخابات.
وعرض السفري األوضاع السياسية يف املنطقة وحملة عن عمل

Page 24

*جانب من احلضور*

*رئيس فرع االحتاد الوطين وحضور*

السفارة السورية يف كانبريا واملستوى املتميز من العالقات الذي
وصلت إليه السفارة  ،وحتدث عن جمموعة (أصدقاء سورية) اليت
استطاعت إبراز دور سورية وأهميتها التارخيية والثقافية لدى
األسرتاليني بشكل أوسع .

«هجوم فضائي الكرتوني»
يهدد موسكو
بدأت القوات الروسية استعدادتها الفعلية لصد هجوم حمتمل من
الفضاء ،دون أن يتضح على الفور طبيعة أو مصدر هذا اهلجوم،
حيث أكد مسؤول يف قوات "الدفاع الفضائي" الروسية ،إن هناك
تهديدات حمتملة تستهدف العاصمة موسكو.
وقال املسؤول الروسي ،يف تصرحيات إلذاعة "صدى موسكو"،
إنه مت نشر اللواء اخلامس من قوات الدفاع الفضائي ،يف مقاطعة
موسكو ومنطقتها االقتصادية ،بهدف محاية تلك املناطق من قصف
جوي ،وفقًا ملا نقلت وكالة "نوفوسيت" الروسية لألنباء.
ويتوىل أكثر من أربعة آالف و 500جندي مهمة حراسة مساء املنطقة،
اليت متتد من مدينة "كالوغا" وحتى "سريغييف باساد" ،وبوسع
هذه القوة إصابة أية أهداف حتلق يف اجلو ،نظرا ألنها جمهزة
بأحدث منظومات الدفاع اجلوي كمنظومات صواريخ "س 300-ب
م" ،و"س ،"400-حبسب الوكالة.
ُيذكر أن تقريرًا كشف مؤخرًا عن انهماك عدد من الدول الرئيسية
والكبرية يف العامل يف "حرب فضاء إلكرتوني باردة" ،مستخدمة
أسلحة "افرتاضية" ،وتقوم بعمليات جتسس عرب الشبكة العاملية
وختترب شبكاتها استعدادًا الستخدام االنرتنت لشن احلرب الفاصلة.
وقال التقرير الصادر عن شركة "مكايف" املتخصصة مبكافحة
الفريوسات والتلصص اإللكرتوني عرب االنرتنت ،يف نوفمرب/
تشرين الثاني املاضي ،إن من أهم الدول اليت تصعد باجتاه شن
حروب فضاء إلكرتونية وهجمات خمتلفة ،الواليات املتحدة األمريكية
وإسرائيل وروسيا والصني وفرنسا.
وكانت التهديدات بشن حروب إلكرتونية قد تصاعدت على مدى
العقدين املاضيني ،وأصبحت هناك حاالت اقتحام غري مرخص بها
ألنظمة الشبكات واملواقع احلكومية ،يف حني ثبت أن البنية التحتية
األمريكية مازالت هشة وقابلة لالخرتاق .ورغم عدم وقوع حرب
فضاء إلكرتوني "حامية" بني الدول الكربى ،فإن جهود الدول
القومية على حشد قدرات هجومية متطورة أصبحت ملحوظة بشكل
متزايد ،بل وذهب البعض منها إىل إظهار استعدادها على شن مثل
هذه احلروب ،ما يشري إىل أن "حرب الفضاء اإللكرتوني الباردة"
قد بدأت بالفعل.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

صفحة 25

السبت  22أيار 2010

Saturday 22 May 2010

Page 25

متفرقـات

حركة الشباب املسلم العلوي
بسم اهلل الرمحن الرحيم

نشاطات فرقة ارز لبنان الفلكلورية

يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية
مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت .صدق اهلل
العلي العظيم.
تنعي الطائفة االسالمية العلوية فقيدها الغالي
الرجل الشهم املقدام
الذي قام بواجبه الكبري بالذود عن املنطقة
واهاليها ايام الظروف الصعبة

القائد حمسن عيد ابو عيد

الذي توفاه اهلل يف لبنان
نتقدم من ال عيد الكرام ومن االستاذ النائب
علي يوسف عيد وابنه القائد رفعت علي عيد باحر
ّ
وجل ان يسكن الفقيد
عز
التعازي سائلني املوىل ّ
فسيح جنانه ويلهم ذويه واقرباءه يف اسرتاليا
ولبنان الصرب والسلوان
إنا هلل ّ
و ّ
وإنا اليه راجعون.

احتفال عيد والدة االمام علي رضي اهلل عنه وك ّرم وجهه
ستقيم الطائفة االسالمية العلوية يف سيدني
احتفاال كبريا
مبناسبة والدة

امري املؤمنني االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
وذلك يوم االحد  2010/6/27الشهر القادم
يف متام الساعة اخلامسة والنصف مساء
يف املركز االسالمي العلوي
على العنوان التالي:

41 Carrington Rd Marrickville
االعالم

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  23ايار 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

ما زالت فرقة ارز لبنان الفلكلورية تتابع نشاطها الرتاثي يف
اسرتاليا وتقدم مهرجانات وتشارك يف املهرجانات اخلاصة
والعامة ويف اعراس ابناء اجلالية اللبنانية وغري اللبنانية.
االحد  2010/5/2وبدعوة من اهل العريس جورج غربيال السوري
االصل اللبناني املسكن والعروس ملا ّ
طنوس شاركت الفرقة
يف العرس الذي اقيم يف صالة Albert Palais Function
 Centre Leichardtحيث قدمت الفرقة وصالت من الفلكلور
والرتاث اللبناني مع الزفة للعروسني .الف مربوك
اخلميس  2010/5/6وبدعوة من االب انطوان طربية الذي كان
املسؤول االول عن مهرجان محلة مساعدة اهالي شهداء
اجليش اللبناني الذي اقيمت يف صالة البلفيو يف بانكستاون
حيث حضر خصيصا وفد مؤلف من مخسة اشخاص من لبنان
لالشرتاك وحضور املهرجان املميز والذي كان يعود ريعه
للمساعدة ولتكريم شهداء اجليش اللبناني الذين سقطوا دفاعا
عن لبنان.
وقدمت الفرقة وصالت من الدبكة والفلكلور واالستعراضات
الوطنية تليق باملناسبة.
ال تنسوا موعدكم مع كهرجان الفرقة السنوي "كرنفال لبنان"
يف دارلينغ هاربر االحد  2010/10/10من الساعة  11صباحا لغاية

حب األم درع وقاية من الفقر
أظهرت دراسة كندية جديدة أن عطف األم وحنانها ال ميكنه
فقط أن يشعر بالتحسن بل إن دفئها ورعايتها ميكن أن يشكال
درعًا واقيًا من اآلثار الصحية اليت تنمو مع الفقر.
ونقل موقع "هلث داي نيوز" األمريكي عن الطبيب املسؤول
عن الدراسة يف جامعة "بريتيش كولومبيا" يف فانكوفر بكندا،
مايكل خضر إنه قد "يكون لألمهات أثر تراه على مستوى
اجلزيئات" يف اجلسم.
وكانت الدراسات أشارت إىل أن الفقر يزيد خطر اإلصابة
بأمراض القلب وأمراض أخرى خالل فرتة احلياة ،ويعتقد بأن
الضغط واحلرمان يؤثران سلبًا على نظام املناعة واجلينات

الناشطة والربوتينات ،لكن الدراسة اجلديدة أظهرت أن رعاية
األم وعطفها ميكنهما أن يوقفا مثل هذه التأثريات السلبية
اليت تتسبب بااللتهاب.
ً
وقد راقب الباحثون نظام املناعة لدى  53شخصا تراوحت
أعمارهم بني  25و 40عامًا ،تربوا يف عائالت فقرية خالل أول
 5سنوات من عمرهم ،وسئلوا عن عالقاتهم بأمهاتهم.
ومت أخذ بعض اخلاليا الدموية املتعلقة بالنظام املناعي،
وتبينّ لدى جينات األشخاص الذين وصفوا عالقتهم بأمهاتهم
بالدافئة واحملبة ،مظاهر حمدثة لاللتهاب أقل منها لدى من
كانوا بعيدين عن أمهاتهم.

ال  5من بعد الظهر.
لالشرتاك او االستفسار ميكنكم االتصال مبدرب الفرقة:
0414750013
فرقة ارز لبنان الفلكلورية يف ادااليد السبت 2010/12/18
تقوم الفرقة برحلة اىل اداليد لتقديم املهرجان الوطين (صدى
االمواج) مبناسبة عيدها ال  33نتمنى من اجلميع التشجيع
واحلضور.
0414750013
ايلي عاقوري
(اعاله بعض اللقطات)
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مناسبات

اليوم العاملي لوسائل اإلعالم األحد  16أيّار 2010

برعاية صاحب السيادة ،املطران عـاد ابـي كـرم السامي اإلحرتام،
ابرشية أوسرتاليا
راعي
املارونيةُ ،عقد مؤمتر صحفي مبناسبة اليوم
ّ
ّ
أيار 2010
العاملي لوسائل اإلعالم وذلك نهار األحد الواقع يف ّ 16
يف مـركز الرتاث املارونـي ،ردفرن ،سيـدني.
اما اليوم العاملي لوسائل اإلعالم وهو الرابع واالربعون من نوعه
ّ
ألول مرة سنة 1967
فلقد اعلنه قداسة البابا بولس السادس ّ
هلدفني:
•األول ،وهو لتعزيز وسائل اإلعالم لنشر كلمة اهلل وتذكري العاملني
وقوة وسائلهم
اإلعالمية يف نقل
مسو عملهم ّ
يف جمال اإلعالم عن مدى ّ
ّ
السارة لعامل اليوم؛
البشرى
ّ
•والثاني ،وهو إلبداء الشكروالصالة من اجلهم ومنحهم الربكة
البشرية مجعاء.
الرسولية ملواصلة عملهم الدؤوب من أجل
ّ
ّ
أيار  ،2010هو تاريخ جميد يضاف اىل سلسلة النشاطات اليت
ّ 16
األبرشية
تقوم بها
املارونية يف أوسرتاليا .فلقد ترأس صاحب
ّ
ّ
القداس اإلهلي يف
السيادة املطران عـاد أبـي كـرم
كاتدرائية
ّ
ّ
ة
الروحي
ات
الشخصي
من
مار مارون ،ردفرن ،حبضور عدد
اإلعالمية
ّ
ّ
ّ
القداسّ ،
واإلجتماعية .وبعد
مت عقد مؤمتر صحفي عرض فيه
ّ
ّ
ومن
اإلعالميني
اىل
البابا
لرسالة
العريضة
سيادته اخلطوط
ثم
ّ
ّ
ّ
البابوية
سلمهم الرسالة
رواد األجنلة اجلديدة
وحثهم أن يكونوا ّ
ّ
يف جمتمعنا املاروني األوسرتالي .يف اخلتام دعت جلنة مركز
احملامية
الرتاث املاروني ،بشخص األستاذة
بهية أبو محد ،اجلميع
ّ
ّ
للمشاركة يف كوكتيل يف مركز الرتاث املاروني ،ردفرن ،كعربون
شكر وتقدير لكل العاملني يف جمال اإلعالم املرئي واملسموع
واملكتوب يف أوسرتاليا.

الكلمة اليت ألقاها املطران عـاد أبـي كـرم
املارونية
راعي أبرشية أوسرتاليا
ّ

العاملي ،الذي تدعو الكنيسة إىل االحتفال به يف مثل
اإلعالم
يوم
ُ
ِ
ّ
هذا اليومُ ،
أربع وأربعني سنة ،هو ،حبسب تسميته ُ
امل َ
منذ
عت َمدة،
ٍ
العاملي لوسائل االتصاالت
«اليوم
االجتماعية» .وللتسمية هذه،
ُ
ّ
ُّ
اجملمع الفاتيكاني الثاني،
ترددت يف أعمال
دالالت وأبعاد،
اليت ّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
إذ ّ
واإلعالنية إىل
االخبارية
إنها تسمو باإلعالم من وظيفته
رسالته
ّ
َ
ِ
ِ
املتمحور
ه
دور
د
يؤك
ما
وهذا
البشر،
بني
ة
ي
التواصل
حول اإلنسان
ّ
َ
َ
ِ
اجملتمعية.
وسالمة العالقات
ّ

ُ
وتوجُه العاملني فيه إىل
الكنيسة اإلعالم،
تفهم
يف هذا السياق
ّ
ُ
ِ
ِ
وعقله،
الشخص البشري،
كرامة
احرتام
إىل
فتدعوهم
االتاه،
هذا جّ
ِ
ّ
َ
َ
ِ
ِ
والصدق،
س احلقيقة،
بأن على
ومشاعِره ،وتذكُرهم ّ
اإلعالم أن َيعك َ
ِ
تشد ُد عليها
إنساني ٌة
قي ٌم
املسيحيُة بل
ّ
والتجر َد ،واألخالق ...وهذه َ
ّ
ّ
ّ
ِ
تعاليمها.
تعت ُربها من جوهر
األحبار األعظمون قد درجواُ ،
وإذا كان
منذ إطالق هذا النهار ،على
ُ
ظروف ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فإن
وحي
من
املناسبة
رسالة
توجيه
رسالة البابا
كل زمنَّ ،
ِ
عشر هلذا العام قد محلت
السادس
بندكتوس
العنوان التالي:
َ
َ
َ
ُ
الرعويُة يف
واخلدمة
«الكاهن
العمل الرقمي :وسائل اإلعالم
ِ
ُ
ّ
ّ
«وإن ما َي ِ
لف ُت فيها ،على
الكلمة
خدمة
يف
اجلديدة
األقل،
ّ
أمران:
ُ
ُ
واملناسبة
دور الكاهن يف اإلعالم –
أولهُ ما
سنة الكاهن –
ُ
اإلعالمي من
عمل
عمل الكاهن ،يف بعض نواحيه ،مع
وتطاب ُق
ِ
ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ
ِ
االتصال
وتعزيز
ونقل «البشرى»
الكلمة
خدمة
حيث
وااللتزام
ِ
ِ
ِ
ِ
وتشجيع احلوار .وقد أعاد البابا إىل
اجملتمع
مع
األذهان ما جاء
ِ
ِ
ِ
ِ
دور
على
ا
د
مشد
ني
الروماني
إىل
بولس
رسالة
يف
االعالم يف نقل
ً
ّ
َ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
املعرفة
ومكانة املعرفة يف االميان «فكيف يؤمنون مبن مل يسمعوا
به؟ وكيف يسمعون بال ُم ِّ
بشر)11/10( »...
وقد ّ
التبشريي ،على وقع ُه ِ
الكاهن
ذكر البابا بدور
تاف رسول
ّ
ِ
ّ
ُ
ّ
ِ
األمم «الويل لي إن مل أبشر» (1كور  )16،9مؤك ًدا
للكهنة ان
ِ
قرب اهلل
«إظهار
العامل هو يف
الرعوي يف هذا
حضورهم
وانتمائنا
ِ
َّ
ِ
ِ
َ
ِ
بعضنا البعض يف املسيح».
إىل
ِ
املكرسني العاملني يف
والنساء
الرجال
على
ان
وسائل االعالم
ِ
ّ
َّ
جديدة من ّ
ً
ً
ٍ
أشكال
أمام
اجملال
يف
لإلفساح
خاصة
مسؤولية
اللقاء
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
االهتمام
البشري وإظهار
التفاعل
نوعية
باحلفاظ على
باألفراد
ِ
ِّ
ِ
ِ
احلقيقية.
ة
الروحي
وباحتياجاتهم
ّ
ّ
ُ
األعظم فهو
لفت ،يف رسالة احل ِرب
أما
تقديره
األمر الثاني ،امل ُ
ّ
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
البشارة
خدمة
دورها يف
وأهميِة
االتصال احلديثة،
لوسائل
والعمل
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
تطور
أن يف
الكنسي،
وسائل التكنولوجيا اجلديدة،
ِ
حيث اعت َرب َّ
ّ
ّ
ِّ
ّ
ككل،
للبشريِة
عظيما
مصدرا
الكبري،
الرقمي
والعامل
ولكل فرد،
ً
ِ
ّ
ً
ِّ
وحافزا ّ
الوسائل أن
شأن هذه
أن من
تقد َم
ً
ّ
ِ
للقاء واحلوار .كما ّ
ِ
َ
ً
ً
ِ
ٍ
الجناز
النطاق
وواسعة
جديدة
رعوية
إمكانات
للكهنة
خدمتهم
ِ
ِ
ُ
ِ
الوسائل
السريع هلذه
النمو
وأن
كلمة اهلل ومن أجلها،
وتأثريها
ّ
َ
َّ
ِ

ً
ٍ
ٍ
كهنوتية مثمرة.
خلدمة
أهمية
أكثر
االجتماعي ،جيعالن منها
ُ
ِ
املطلوب من
وكما ان
الكهنة أن يكونوا «حاضرين يف عامل
َ
ِ
ِ
ٍ
أمناء لإلجنيل ،ومن خالل
كشهود
االتصاالت الرقمية
استخدام
َ
ِ
َ
ٌ
ِ
ِ
الشهادة
فإن هذه
السمعيِة
املوارد
آخِر
مطلوبة
والبصرية ،كذلك ّ
ّ
ّ
من ّ
ُ
ً
أيضا
حيمل
ملتزم ،فهو
عم ٍد،
الكهنوت العام،
َ
كل مسيحيُ ،م ّ
ٍ
حلقيقة اهلل ،اليت ّ
ً
ِ
ِ
بأشكال
جتلت لنا
الشهادة
مدعو إىل
أيضا
وهو
ٍ
ٌّ
وجود اهلل يف ِّ
ِ
ِ
األزمنة ويف هذا
كل
شتى َع َرب التاريخ ،وإىل إظهار
الزمن.
إمكانات
اء،
األعز
اإلعالميون
ها
أي
كم
أمام
إن
تكنولوجيٌة هائلة،
ّ
ٌ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ة،
ني
ه
امل
كم
مسؤوليت
سوى
ة
األهمي
يف
ها
ينافس
ال
وضمريكم
ِ
ُ
ْ ّ
ّ
ِ
وانتمائكم املسيحي ...فهذه تدعوكم إىل أن َتروا يف الشبكةِ
جما ً
َ
ِ
ساحة األمم يف
«مثل
ال –
هيكل أورشليم» – للذين مل
ِ
بعد على اهلل.
يتعرفوا ُ
ّ
كل املطارح ،ومن ِّ
ان اهلل يأتي من ِّ
كل األزمنة ...وهو ُي ُّ
طل علينا
ّ
مما ُي ُ
ً
اليوم «بالفضاء االفرتاضي»،
عرف
وعامل الدجييتال،
َ
أيضا ّ
ِ
َ
ّ
مسؤولية ّ
ُ
كل ّ
الناس هو
املتأل ُق بني
حضوره
إن
منا...
ليقول لنا ّ
ِ
َ
ُّ
ِ
ُ
ر
تقدي
وكل
هذه،
كم
رسالت
يف
بالتوفيق
نا
أدعيت
فلكم
اجملتمع الذي
ِ
ِ
ُّ
َ
ِ
ِ
وكل شكِر
تتفانون،
يف سبيله
الكلمة واحلقيقة...
الكنيسة لكهنة
الشخصية ُّ
لكل ٍ
فرد منكم ،واالمتنان.
حمبيت
ّ
ولكم ّ
ووزعت الرسالة البابوية التالية:

«الكهنة يقفون على عتبة حقبة جديدة»

حاضرة الفاتيكان ،االثنني  25كانون الثاني – )2010ننشر يف ما
يلي رسالة بندكتس السادس عشر لليوم العاملي الرابع واألربعني
لوسائل االتصاالت االجتماعية الذي سيحتفل به يف  16ايار
احلالي.

***

«الكاهن واخلدمة الرعوية يف العامل الرقمي :وسائل اإلعالم
اجلديدة يف خدمة الكلمة»
أيها اإلخوة واألخوات األعزاء،
يراد من شعار اليوم العاملي لالتصاالت هلذه السنة – الكاهن
واخلدمة الرعوية يف العامل الرقمي :وسائل اإلعالم اجلديدة يف خدمة
الكلمة – التطابق مع احتفال الكنيسة بسنة الكهنة .ويركز االنتباه
على اجملال الرعوي املهم والدقيق يف االتصاالت الرقمية،
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مناسبات
الذي يستطيع الكهنة أن يكتشفوا فيه إمكانيات جديدة إلجناز
خدمتهم لكلمة اهلل ومن أجلها .لطاملا استخدمت اجلماعات الكنسية
وسائل اإلعالم احلديثة لتعزيز االتصال وااللتزام مع اجملتمع
ولتشجيع احلوار على نطاق أوسع .لكن النمو السريع األخري هلذه
الوسائل وتأثريها االجتماعي املتزايد جيعالن منها أكثر أهمية خلدمة
كهنوتية مثمرة.
يقضي واجب مجيع الكهنة األساسي بالتبشري بيسوع املسيح ،كلمة
اهلل املتجسد ،ونقل نعمته املخلصة يف األسرار .تشكل الكنيسة
اجملتمعة واملدعوة من قبل الكلمة ،رمز وأداة الوحدة اليت خيلقها
اهلل مع كافة الشعوب ،ويدعى كل كاهن إىل بناء هذه الوحدة يف
املسيح ومعه .هذا هو نبل ومجال رسالة الكاهن اليت تستجيب
بطريقة خاصة للتحدي الذي يطلقه الرسول بولس« :ألن الكتاب
يقول :كل من هو مؤمن به ،ال خييب ...كل من يدعو باسم الرب
خيلص .ولكن ،كيف يدعون من مل يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون مبن
مل يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بال مبشر؟ وكيف يبشر أحد إال إذا
كان قد أرسل؟» (رو .)15 ،13 ،11 :10
إن االستجابة بشكل مالئم هلذا التحدي وسط التغريات الثقافية
احلالية اليت يتأثر بها الشباب خباصة ،تستلزم استخدام وسائل
االتصاالت اجلديدة .وحيثنا عامل االتصاالت الرقمية بقدرته املعربة
غري احملدودة تقريبًا على تقدير هتاف القديس بولس بشكل أكرب:
«فالويل لي إن كنت ال أبشر باإلجنيل! ( 1كور  .)16 ،9ويتطلب
التوفر املتزايد لوسائل التكنولوجيا اجلديدة مسؤولية أكرب من قبل
املدعويني إىل إعالن الكلمة ،ولكنه يستلزم منهم أيضًا أن يكونوا
أكثر تركيزًا وفعالية يف جهودهم .إن الكهنة يقفون على عتبة حقبة
جديدة :فيما ختلق وسائل التكنولوجيا اجلديدة أشكا ً
ال أعمق من
ً
الصداقة عرب مسافات أوسع ،يدعون إىل االستجابة رعويا من خالل
وضع وسيلة اإلعالم بطريقة أكثر فعالية يف خدمة الكلمة.
قد يدفعنا انتشار االتصاالت املتعددة الوسائط وخياراتها املتنوعة
إىل التفكري بأنه يكفي التواجد على شبكة اإلنرتنت ،أو االعتبار بأنها
جمرد شبكة مقرتحة لتكون ممتلئة .لكن املتوقع من الكهنة هو أن
يكونوا حاضرين يف عامل االتصاالت الرقمية كشهود أمناء لإلجنيل،
من خالل تأدية دورهم كزعماء مجاعات تعرب عن نفسها مبختلف
«األصوات» اليت توفرها السوق الرقمية .هكذا يقف الكهنة
أمام حتدي إعالن اإلجنيل من خالل استخدام آخر املوارد السمعية
البصرية (الصور ،أشرطة الفيديو ،إضافات متحركة ،مدونات،
ومواقع إلكرتونية) اليت تسمح إىل جانب الوسائل التقليدية بفتح

آفاق جديدة للحوار والتبشري باإلجنيل والتعليم الديين.
من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا اجلديدة ،يستطيع الكهنة
نشر املعرفة حول حياة الكنيسة بني الناس ومساعدة معاصرينا
على اكتشاف وجه املسيح .وسوف حيققون هذا اهلدف على
أفضل وجه إن تعلموا منذ فرتة تنشئتهم كيفية استخدام وسائل
التكنولوجيا هذه بشكل مناسب وقائم على رؤى الهوتية سليمة
تعكس روحانية كهنوتية قوية مبنية على حوار دائم مع الرب .لكن
الكهنة املتواجدين يف عامل االتصاالت الرقمية جيب أن يكونوا
بارزين بسبب قلبهم الكهنوتي وقربهم من املسيح أكثر منه بسبب
إملامهم بوسائل اإلعالم .هذا لن حييي نشاطهم الرعوي فحسب،
وإمنا سيعطي أيضًا «احليوية» لبنية االتصاالت اليت
تكون
ّ
«الشبكة».
إن عناية اهلل احملبة بكافة الشعوب يف املسيح ال بد من التعبري عنها
يف العامل الرقمي ليس فقط كمجرد نتاج من املاضي أو كنظرية
مكتسبة ،وإمنا كأمر ملموس وحاضر وملزم .وبالتالي جيب أن خيدم
حضورنا الرعوي يف هذا العامل إلظهار «قرب اهلل ،وانتمائنا إىل
بعضنا البعض يف املسيح» (بندكتس السادس عشر ،الكلمة
إىل الكوريا الرومانية 21 ،ديسمرب  )2009ملعاصرينا ،وخباصة
للكثريين الذين يعانون من الريبة واالرتباك.
من أفضل من الكاهن ،رجل اهلل ،للقيام من خالل كفاءته يف وسائل
التكنولوجيا الرقمية احلالية ،بتنمية وتطبيق نشاط رعوي قادر على
جعل اهلل حاضرًا بشكل ملموس يف عامل اليوم وعلى تقديم حكمة
املاضي الدينية ككنز يلهم جهودنا للعيش يف احلاضر بكرامة
خالل بناء مستقبل أفضل؟ للرجال والنساء املكرسني العاملني يف
وسائل اإلعالم مسؤولية خاصة لفتح اجملال أمام أشكال جديدة
من اللقاء باحلفاظ على نوعية التفاعل البشري وإظهار االهتمام
باألفراد وباحتياجاتهم الروحية احلقيقية .هكذا يستطيعون مساعدة
رجال ونساء عصرنا الرقمي على الشعور حبضور الرب والنمو يف
الرجاء والتقرب من كلمة اهلل اليت متنح اخلالص وتعزز تنمية بشرية
شاملة .بهذا الشكل ،تتمكن الكلمة من اجتياز الطرق املتقاطعة
العديدة اليت حيدثها تقاطع خمتلف «الطرق العامة» اليت
تكون
ّ
الفضاء االفرتاضي ،ومن إظهار وجود اهلل الشرعي يف كل األزمنة
ويف زماننا احلالي .بفضل وسائل االتصاالت اجلديدة ،يتمكن الرب
من جوب شوارع مدننا ويقول جمددًا لدى الوقوف أمام عتبة منازلنا
وقلوبنا« :ها أنا واقف خارج الباب أقرعه .إن مسع أحد صوتي
وفتح الباب ،أدخل إليه فأتعشى معه وهو معي (رؤ .)20 ،3
يف رساليت يف السنة الفائتة ،شجعت القادة يف عامل االتصاالت

على تعزيز ثقافة احرتام كرامة اإلنسان وقدره .هذا هو أحد السبل
اليت تدعى فيها الكنيسة إىل تأدية «خدمة الثقافة» يف «القارة
الرقمية» احلالية .مع األناجيل يف أيادينا وقلوبنا ،ينبغي علينا أن
نعيد التأكيد على احلاجة إىل االستمرار يف إعداد السبل املؤدية إىل
كلمة اهلل ،وأن ننتبه يف الوقت عينه إىل األشخاص املستمرين يف
البحث؛ جيب علينا أن نشجع حبثهم كخطوة أوىل للتبشري باإلجنيل.
إن احلضور الرعوي يف عامل االتصاالت الرقمية ،ونظرًا إىل أنه
خيلق اتصا ً
ال مع أتباع الديانات األخرى وغري املؤمنني وأفراد من
خمتلف الثقافات ،يستلزم قدرة على فهم غري املؤمنني واحملبطني
واألشخاص الذين يشعرون بتوق عميق وغري واضح لتحمل احلقيقة
واملطلق .وكما رأى النيب أشعيا بيت صالة جلميع الشعوب (أش
 ،)7 ،56أال ميكننا أن نرى يف الشبكة جما ً
ال – مثل ساحة األمم يف
هيكل أورشليم – للذين مل يتعرفوا بعد على اهلل؟
يعترب تطور وسائل التكنولوجيا اجلديدة والعامل الرقمي الكبري
مصدرًا عظيمًا للبشرية ككل ولكل فرد ،وميكنه أن يكون حافزًا
للقاء واحلوار .لكن هذا التطور يشكل أيضًا فرصة عظيمة
للمؤمنني .جيب أال تكون أي طريق مسدودة بوجه الذين يلتزمون
باسم املسيح القائم من بني األموات بالتقرب من الغري.كما أن
وسائل اإلعالم اجلديدة تقدم للكهنة خباصة إمكانيات رعوية جديدة
وواسعة النطاق مشجعة إياهم على جتسيد الطابع اجلامع لرسالة
الكنيسة ،وبناء ألفة حقيقية ،والشهادة يف العامل املعاصر للحياة
اجلديدة املنبثقة عن اإلصغاء إلجنيل يسوع ،االبن األزلي الذي
جتسد بيننا خلالصنا .يف الوقت عينه ،يدعى الكهنة دومًا إىل األخذ
يف االعتبار بأن إمثار خدمتهم منبثق عن املسيح الذي حيصل اللقاء
معه واإلصغاء إليه يف الصالة ،ويتم إعالنه يف التبشري والشهادة
احلية ،والتعرف إليه وحمبته واالحتفال به يف األسرار خباصة يف
سر االفخارستيا املقدس وسر املصاحلة.
إىل إخوتي الكهنة األعزاء ،أجدد الدعوة إىل االستخدام الذكي
لإلمكانيات الفريدة من نوعها اليت تقدمها وسائل االتصاالت
اجلديدة .فليساعدكم اهلل مجيعًا على التبشري حبماسة باإلجنيل يف
اجملال اجلديد الذي تقدمه وسائل اإلعالم اجلديدة.
بهذا اإلميان ،أبتهل لكم مجيعًا محاية والدة اهلل وخوري آرس
القديس ،وأمنحكم مبودة بركيت الرسولية.
من الفاتيكان 24 ،يناير  ،2010عيد القديس فرنسوا دي سال.
البابا بندكتس السادس عشر
أمال بومسرة
رئيسة حترير ّ
جملة «مارونيا»

الصياد والنمر والثعلب

تصادف ذات يوم أن التقى الصياد مع النمر وجهًا لوجه
يف الغابة كانت املسافة اليت تفصل بني االثنني ال تتجاوز
األمتار القليلة ولكن كل منهما وقف يف مكانه حبذر شديد
بانتظار أن يقوم الطرف اآلخر ببدء اهلجوم  ،وقد كان
اجلو متوترًا للغاية بني االثنني  .كان النمر ينظر إىل الرجل
والشرر يتطاير من عينيه فقد كان يشعر باجلوع الشديد
ووجد يف اإلنسان صيدَا مثينًا ولكنه مل جيرؤ على مهامجته
بعد أن شاهد بندقية الصيد بيده  ،بينما كان الصياد
بدوره يراقب أي خطوة ميكن للنمر أن يقوم بها  ،يف هذه
األثناء مر أمامهما ثعلب صغري وقد أدرك منذ الوهلة األوىل
حراجة موقف الطرفني وأراد أن يستغل املوقف .
اقرتب الثعلب بداية من النمر وقال له  :أيها احليوان العظيم
ما لي أراك متسمرًا يف مكانك كاخلائف وأنت املشهود لك
بقوتك وشجاعتك  ،ملاذا أراك مرتددًا يف مهامجة هذا الرجل
الضعيف ،أال ترى أن العرق يتصبب من جسده خوفًا منك،
فقال النمر للثعلب مستغربًا وهو يراقب الرجل :أال تراه
قوي البنية وهو حيمل يف يده بندقية الصيد  ،يف حال
تقدمت منه خطوة واحدة فإنه سيطلق علي النار ويقتلين
ال حمالة وهلذا فإنين واقف يف مكاني بانتظار أي حركة قد
تصدر عنه ،فقال له الثعلب ال أدري إذا كنت حكيمًا يف
قرارك أم ال ولكنين أعتقد بأنك إذا انقضضت عليه فإنك
ستفاجئه ولن يستطيع أن يفعل شيئًا عندها بإمكانك أن
تطرحه أرضًا ومن ثم تقضي عليه دون أن يستطيع أذيتك
بشيء  .أبدى النمر امتعاضه من كالم الثعلب ومل يتحرك
من مكانه بانتظار تطورات املوقف فقال له الثعلب حسنًا
لو أنقذتك من هذا املوقف هل تعدني باملساعدة فقال له
النمر نعم بالتأكيد سأحقق لك كل ما تريد .
انطلق الثعلب باجتاه الصياد وقال له أيها الصياد العظيم
والرجل احلكيم ملاذا أراك مرتددًا يف مهامجة النمر  ،أنا
أدرك متامًا أنك متتلك من القوة ما يكفي للقضاء على النمر
بيديك االثنتني العاريتني  ،ولكنين أرى أنك حتمل بندقية
صيد بإمكانك قتل النمر بطلقة واحدة وانتزاع فروته لتصنع
لنفسك سرتة حتميك من برد الشتاء القارص  ،ولكن الصياد

رفض اإلصغاء لكالم الثعلب والعمل بنصيحته  ،وقرر
الرتوي ألن احلكمة تفرتض عليه اختاذ مثل هذا املوقف أما
إذا بادر النمر باهلجوم فعندها سيكون الوضع خمتلفًا متامًا
 ،أدرك الثعلب أن كل من الطرفني لن يقوم مبهامجة اآلخر
ألن ك ًال منهما ينتظر أن خيطو اآلخر اخلطوة األوىل وهلذا فقد
قال لنفسه سأحاول أن أستفيد من اإلثنني  ،قال الثعلب
للصياد أدرك بأنك يف مأزق وأنك تود أن جتد خمرجًا من
هذا املأزق  ،هل ستسمح لي بعضك من قدمك ثالث مرات
إذا أنقذتك من النمر فقال الصياد بدون تردد لك هذا .
عندها ذهب الثعلب إىل النمر وقال له  :إن الصياد يضمر
لك شرًا وكان يرغب بإطالق النار عليك والتخلص منك
ولكنين قلت له بأنك لن تواجهه أو تعرتض طريقه بعد
اليوم مقابل أن يرتكك وشأنك وقد وافق على ذلك  ،فهيا
انطلق يف طريقك بأمان وال تنسى وعدك لي بأن متنحين
املكافأة عندما أراك يف املرة الثانية  ،هز النمر رأسه ودار
إىل الوراء وتابع طريقه بسرعة داخل الغابة قبل أن يبدل
الصياد رأيه ويطلق النار عليه .
أما الصياد فقد شعر باالرتياح الكبري عندما شاهد النمر

د .مجيل بغدادي

يبتعد عنه  ،فهو صياد شجاع وقوي وال خيشى مواجهة
النمر ولكن الظروف اليوم مل تكن مواتية ملواجهته لقرب
املسافة وألن الرصاصات قد نفذت من بندقيته وأصبحت
بالتالي عدمية الفائدة يف مواجهة النمر أو أي حيوان مفرتس
آخر .
اقرتب الثعلب من الصياد وقال له  :عليك أن تنفذ وعدك
وتسمح لي بعض قدمك  ،ضحك الصياد وقال للثعلب
لك هذا  ،وقدم له حذائه السميك ليعضه حاول الثعلب
عض احلذاء إال أن اجللد القاسي منعه من حتقيق ذلك فأخذ
الصياد يضحك ومن ثم صرخ بقوة بصوت ارتج له املكان
فخاف الثعلب والتفت حوله وهو يرتعش من الفزع ونظر
إىل الصياد وقال له من أين أتى هذا الصوت فقال له
الصياد :إنها حكاية حدثت معي يوم أمس فالصوت انبعث
من معدتي فقد شاهدت أسدين صغريين يعرتضان طريقي
وكنت جائعًا جدًا فلم أتردد يف مهامجتهما وابتالعهما دفعة
واحدة وهلذا فهما أحياء وهما اآلن يتشاجران مع بعضهما
البعض حول من منهما سيقوم بأكلك  ،خاف الثعلب على
حياته عندما مسع كالم الصياد وأدرك أن العاقبة ستكون
وخيمة عليه فقال للصياد إنين اآلن مضطر ملغادرة املكان
وسأعود إليك فيما بعد ملواجهة هذين األسدين  ،قال هذا
الكالم وانطلق هاربًا داخل الغابة يف حني كاد الصياد أن
يسقط أرضًا من شدة الضحك .
توضح لنا هذه الرواية بأن اإلنسان يتفوق على اآلخرين
بذكائه عندما يستثمر عقله بشكل صحيح  ،فهو قادر على
التحليل واالستنتاج والتكيف مع الظروف احمليطة به مهما
كانت طبيعتها شريطة أن يضبط أعصابه ومشاعره ويتخذ
القرارات الصائبة واحلكيمة بهدوء وتروي  ،ولو أن الظروف
يف بعض األحيان تتطلب منه السرعة يف اختاذ القرار
 ،وهذا ما رأيناه يف قصتنا  .لقد حاول الثعلب املاكر
استغالل املوقف املتأزم بني اإلنسان والنمر ليسخر من
كليهما فوجد نفسه يف نهاية املطاف عرضة للخطر من قبل
اإلنسان ،وهو بالتأكيد سيكون عرضة للخطر لو قابل النمر
مرة ثانية .
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العروسان بالل خضر وسارة سكري

عشاق السهر وحميب الكيف يف مطعم جان شاهني

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
فرع نيو ساوث ويلز
وإطالق عمل مؤسسة MCDAT
*العروسان بالل خضر وسارة سكري*

*مطعم جان شاهني والسهرات العامرة*

يغص كل اسبوع مطعم جان شاهني بعشاق السهر وحميب الكيف
واجللسات العرمرمية مع اجلو الشرقي اجلميل على انغام الفنان
جورج خوري واخلدمة السريعة املمتازة من ادارة املطعم واحلى
املناسبات املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة وعمادات .وعلى
انغام املطرب خلدون امضى احلضور امجل سهرة ممتعة.

العروسان بالل عمر وندمية االفشل
*سيدات اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل فرع نيو ساوث ويلز من
اليسار لليمني رانيا الشدياق ،روز كريوز ّ
سكر وبرتونيلال فخري*

*من اليسار لليمني رانيا الشدياق معالي وزيرة الصحة كارمل تيبت ،روز
كريوز سكر ،وريس بلدية ماالكفيل سام إسكندر*

يوم اجلمعة يف  30نيسان  2010شاركت اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل فرع نيو ساوث ويلز يف إطالق مشروع  MCDATوهي
.Marrickville Community Drug Action Team
أطلقت هذا املشروع سعادة نائبة رئيسة احلكومة ووزيرة الصحة
يف حكومة والية نيو ساوث ويلز السيدة كارمل تيبت ،يف مركز
دييب وآبي بورجيا 531 ،إيالوارا رود ،ماريكفيل زحضر هذا
اإلطالق سعادة رئيس بلدية ماركفيل السيد سام إسكندر.
أقيم هذا النشاط كجزء من أمسية رياضية يف كرة السلة،
السيدات يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل فرع نيو ساوث
ويلز ساهمن يف إعداد مأكوالت لبنانية تراثية وتقدميها لالعبني
الشباب وللمشاركني يف إطالق هذا املشروع .
 MCDATهي جمموعة من املواطنني احملليني ،حكوميني وغري
حكوميني،ومن منظمات اجملتمع املدني وممثلني عن منظمات أخرى
يهدفون إىل نشر الوعي عن أسباب وتأثريات وحوادث تعاطي
املخدرات والنتائج املؤذية حنو بناء عمل بناء ومنسق ضمن اجملتمع
وكذلك لبحث وتطبيق إسرتاتيجيات خمصصة لتجنب تعاطي الكحول
واملخدرات على أنواعها.
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل فرع نيو ساوث ويلزهي عضو
مؤسس ل  MCDATوالسيدة رانيا الشدياق مسؤولة اإلتصال
والرعاية اإلجتماعية يف اجلامعة هي عضو دائم يف جملس
.MCDAT
 MCDATتعرب عن جزيل شكرها للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
فرع نيو ساوث ويلز جلهودها يف إجناح هذه املناسبة.

اخللوي مسؤول عن اختفاء النحل؟

ذكر العامل الصيين وو خه تشيوان اخلبري يف شبكات املعلومات
فائقة السرعة ،خالل منتدى حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
أن اإلشعاع الناجم عن اهلواتف اخللوية ال يشكل تهديدًا ميكن إثباته
على النحل ،باعتبار أن كمية اإلشعاع املنبعثة من حمطات هذه اهلواتف
ليست أقوى مقارنة بتلك النامجة عن أفران امليكروويف.كما أشار
إىل عوامل أخرى ،مثل سرعة حتول املناطق الزراعية إىل حضرية،
وتراجع النباتات ،وسوء البيئة اإليكولوجية ،قد تكون أسبابًا حمتملة
وراء االختفاء املفاجئ للنحل ،الذي بدأ يف الواليات املتحدة األمريكية
يف اخلريف املاضي ،قبل أن تتنقل الطاهرة الحقًا إىل أوروبا.

*اقرباء العروسان بالل خضر وسارة سكري*

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

لآلباء ..توقفوا عن القلق األفضل ألبنائكم!

النصيحة اليت يسديها خبري لآلباء الذين يراودهم قلق شديد وتوتر جتاه
تربية أبنائهم بسبب نصائح اخلرباء هي التوقف عن القلق واالسرتخاء
واالستمتاع برتبيتهم.
هذه النصيحة ألخصائي علم النفس اإلكلينيكي نيجل التا هي أساس
كتابه اجلديد "تربية خاطئة سياسيا" الذي يبدأ بالقول إن هناك عددا
كبريا للغاية من كتب الرتبية بل وعدد أكرب من النصائح أغلبها جيب
أن يتجاهلها اآلباء.
والتا أب لولدين عمرهما سبع سنوات وعشر سنوات .ويرى أن أغلب
اآلباء قلقون دون داع وبشكل مبالغ فيه بشأن اإلضرار بأبنائهم لكن
اخلطوة األوىل كي يكون اآلباء صاحلني هي التخلص من هذا اخلوف.
يعتقد التا أنه يف وقت ما خالل الثمانينات والتسعينات أصبحت فكرة
"الرتبية احلديثة" سائدة مصطحبة معها كما هائال من الذنب والقلق
لآلباء الذين "باغتتهم معلومات جديدة عن كل األمور اخلاطئة اليت
نفعلها وكل األمور اليت رمبا ال تسري على ما يرام" .لكنه قال إن
الكثري من هذا اخلوف املبالغ فيه ال أساس له وإن من أسباب ذلك
الشركات اليت تبيع أغراض األطفال اليت مل حيتجها أباؤنا قط مثل
األغطية اخلاصة للرضع وأحدث عربات األطفال.
وذكر أن هذا اخلوف ينتقل إىل األبناء مما جيعلهم أكثر قلقا وأقل
ترجيحا يف أن يكون حاهلم جيدا .وتابع "أصبحنا آباء مصابني خبوف
مرضي .نسمع عن أشياء خميفة أكثر مما كان احلال سابقا واخلوف
كبري من وجهة النظر التجارية ألن هذا جيعل الناس يشرتون املزيد
من األغراض".أصبحنا جمتمعًا يهتم بتجنب املخاطر عندما يتعلق األمر
باألطفال .لكن كلما زاد قلقنا الشديد كلما زاد احتمال أال يكونون يف
حال جيد .كلما زادت سعادتنا كلما زادت سعادتهم .لذلك علينا أن
حنتفظ بتماسكنا بأي مثن".
واحلل إذن كما يقول التا هو أن ندع األطفال يرتكبون أخطاء وأن
ندعهم يسقطون على األرض ويتسخون بل واألهم من ذلك الثقة فيهم
ويف أنفسنا بدرجة أكرب.

بفرحة كبرية مت زواج الشاب اللطيف بالل عمر على اآلنسة املهذبة
ندمية االفشل حبضور االهل وعدد من املدعوين .واستقبلهم الفنان
القرادي والكالم اللطيف .والفرحة عمت قلوب
جورج القزي باغاني
ّ
اجلميع على انغام املطرب غازي نصوح واملطرب حلود احلدشييت.
وخالل احلفلة العامرة واخلدمة السريعة املمتازة من ادارة الويستيال
الكرمية وعلى اضواء فيديو يوسف اخلري واشعاع فالش اراكس
قطع العروسان قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع مربوك.

ΔϴϨϤϟ -ϦϴϨΤΑΔϴόϤΟ˯ΰϋ
ΔϴϧΎϨΒϟΔϴϟΎΠϟϭϲϧΎϨΒϠϟΏϮϨϟβϠΠϣϦϣΔϴϨϤϟϦϴϨΤΑΔϴόϤΟϡΪϘΘΗ
ϢηΎϫέϮΘϛΪϟΐΎϨϟΓΎϓϮΑϱίΎόΘϟήΣ΄ΑΔλΎΧϦϳΪϟϢϠϋϝϭΔϣΎϋ
ϞΟϷϩΎϓϭϱάϟϦϳΪϟϢϠϋ
قداس وجناز االربعني
ورد يف عدد السبت املاضي خطأ يف ّ
. ˻˹˺˹έΫ ˻̂ϖϓϮϤϟβϴϤΨϟϡϮϳ˯Ύδϣ
للمرحوم جوزيف وديع فنيانوس ،حيث جاء فيه "الداعون اوالده
ήΒμϟϪϠϫϢϬϠϳϥϭϪΗΎϨΟϴδϓϡϮΣήϤϟΪϤϐΘϳϥϰϟΎόΗͿϝ΄δϧ
هنري وفرنسوا حمسن فنيانوس وعائلتاهما"
ϥϮϠδϟϭ
وعائلتاهما ولذلك اقتضى
والصحيح :هنري وفرنسوا فنيانوس
*ϥϮόΟέϪϴϟΎϧϭͿΎϧϭ
التنويه واالعتذار.

تنويه واعتذار
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˹˼ ˻˹˺˹έΫ
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ϪϛέΎθϤϠϟϢϜΗϮϋΪΑ
ΓήηΎόϟΔϳϮϨδϟϯήϛάϟΎΑ
ήϳήΤΘϟϭΔϣϭΎϘϤϟ ΪϴόΑ ϝΎϔΘΣϺϟ
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):يصعب عليك أن ختفي إنفعاالتك
وأن تفكر قبل أن تعرب عن رأيك ،وترى ان العفوية أفضل صفة
تتمتع بها .يرى البعض انه عليك أن تراقب ذاتك وأن تكظم
قسوتك.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تعيش من أجل احلب ،وال تعرف أن
تعطي الشريك باعتدال بل تعطي أكثر مما هو مطلوب منك .مع
الوقت تتعلم ان اهلدوء والصمت من أفضل اهلدايا اليت تقدمها
إىل الشريك.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تتصرف كما حيلو لك وال تقسو
على نفسك إذا شعرت بأنك جرحت اآلخر بسخريتك الشهرية،
بل تتعامل مع أي خطأ قد ترتكبه ،خبفة والقليل من الالمباالة
املدروسة.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):على الشريك أن يتعلم انك ال
تعين الكلمات القاسية اليت تقوهلا عندما تغضب منه ،وان قلبك
الطيب جيعلك تسامح اآلخرين على كل شيء ،حتى اخليانة.

االسد ( 21متوز 21 -آب):ال تتحمل الالمباالة يف العالقة العاطفية
وتريد من الشريك أن يربهن لك عن حبه باستمرار وأن حيرتمك
أمام اآلخرين وأن يتصرف وكأن رأيك أهم من رأيه.
العذراء ( 22آب  22أيلول):يف العالقة العاطفية تنتبه ألدق
التفاصيل وتراعي شعور الشريك وتوليه كل اهتمامك ،ولكنك
حتتاج إىل الوقت قبل أن تظهر إنفعاالتك وتعلقك به واهتمامك
برأيه.
امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعشق الثرثرة وحتلل كل التصرفات
اليت يقوم بها الشريك فيشعر باإلختناق وبأنه مراقب طوال
الوقت .ال شيء يزعجك أكثر من عدم معرفة ما جيري من حولك
ذلك يشعرك بالعجز .
العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تتحمل الكثري من الضغط يف حياتك
العملية ولكنك ال تقدر أن تواجه اخليبات العاطفية بسهولة والسيما
انك تضع كل آمالك يف احلب ،وال تتخطى اخليانة اال بعد وقت
طويل.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1أنت عنيد وال تتنازل عن حقك من
أجل إرضاء الشريك وإن كانت املسألة تافهة ،بل ترى انك تفهم
أكثر من الشريك وانه حيق لك ما ال حيق لغريك .يعوزك التواضع
والبعض من الثقة بقدرة الغري.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تتصرف بقسوة وغرور وتتعاىل على
اآلخرين ولكنك يف احلقيقة طيب القلب وحنون ورقيق وتتعذب
ألنك ال تقدر أن تعرب عن أحاسيسك وعواطفك بسهولة .حتتاج إىل
شريك صبور.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تعيش هواجسك وخيباتك مبفردك وال
تشاطر اآلخرين همومك النك ترى ان التعبري عما خياجلك جيعلك
تبدو وكأنك ضعيف الشخصية .ال تتكل على أحد يف احلياة.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ال تعرف املعنى احلقيقي للحب ألنك
ترى ان التضحية هي التعبري املطلق عن األحاسيس وان الكلمات
الرقيقة جمرد متثيلية يؤديها من ال يعرف أن حيب جبدية.
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Hariri: Government spending will meet citizens' needs

Prime Minister Saad Hariri
said on Thursday that the 2010
draft budget should fulfill the
developmental and social needs
of Lebanese citizens as well as
serve political stability.
“The 2010 draft budget aims
at achieving two major goals
including the improvement of the
social subsidies in addition to the
increase of state investments in
the vital sectors,” he said.
Hariri’s remarks came during the
opening of the Arab Economic
Forum, which Beirut is hosting
for the 18th consecutive year.
Greek Prime Minister George
Papandreou, whose country has
plunged into a menacing financial
crisis, Arab League chief Amr
Moussa, Governor of the holy city
of Mekka Prince Khaled al-Faisal
al-Saud, and Kuwait’s Deputy
Prime Minister for Economic
Affairs Sheikh Ahmad al-Fahad
al-Ahmad al-Jaber al-Sabah
were among this year’s guest
speakers.
The forum was also attended by
top government officials and a
wide array of business, finance
and investment leaders in the
region, as well as regional and
international
organizations,
experts, media representatives,
journalists and other interested
parties.
The forum, which was held at
the Phoenicia Intercontinental

Hotel in Beirut and organized by
Al-Iqtissad wal Aamal Group in
cooperation with the Central Bank
of Lebanon and the Association
of Banks, aims at highlighting the
challenges facing the Arab region
following the eruption of the global
financial crisis. It also focuses on
the Arab world’s position in the
changing international economy,
as well as priorities for future
economic and social development
policy in the region.
Hariri, in his speech, underlined
the importance of following up on
the volume of public debt to GDP in
Lebanon and the need to increase
the investment expenses of the
state on developmental projects
in different sectors and in all the
Lebanese regions. “This policy
will lead to the reinvigoration of
the economy and will increase
the quality life of the citizens,” he
said. He emphasized the need to
undertake appropriate economic
reforms and conduct a solid
dialogue with investors in order
to maintain their trust. “At the end
of 2008, we noticed how investors
started to lose their trust in the
market and hence, they preferred
to be neutral and not to invest
their money,” he said. “This is the
most important factor that will
ensure stability in our market and
losing this factor will lead to a
crisis.
Hariri assured that the Lebanese

Kuwaiti Emir Sheikh Sabah
al-Ahmad al-Jaber al-Sabah
held talks with Lebanese
politicians and supervised
the signing of more bilateral
agreements between his
country and Lebanon on
Wednesday.
Kuwait’s deputy Prime
Minister Sheikh Mohammad
Sabah al-Salem al-Sabah
and Prime Minister Saad
Hariri signed a series of
agreements at the Grand
Serail ahead of a dinner
banquet to honor the visiting
Kuwaiti delegation.
Addressing his guests,
Hariri praised Kuwait’s
role in promoting interArab reconciliations amid
regional challenges and
threats.
The
Kuwaiti
emir,
meanwhile,
pledged
continued Kuwaiti funding
to Lebanon’s developmental
projects while voicing hope
that ongoing political and
security stability would help
boost economic growth in
the country.
Lebanon has benefited
from over $300 million in
Kuwaiti assistance over
the past years but requires

additional help in the water,
transportation and energy
sectors.
Earlier Wednesday Premier
Hariri had paid a visit to
the Kuwaiti rulers at his
residence at the Habtoor
Hotel in Sin al-Fil.
“I visited His Highness to
thank him for the support
Kuwait has offered to
Lebanon,” Hariri said after
the meeting.
Also on Wednesday,
Speaker Nabih Berri hosted
Sheikh Sabah for lunch at his
residence in Ain al-Tineh.
The speaker said Israeli
accusations of sophisticated
weapons
transfer
to
Hizbullah was an attempt to
divert attention away from
the deadlock witnessed
on the peace negotiations
front.
“A nuclear Israel is trying
to convince the world
that [military] balance in
the Middle East had been
shaken after accusations
against the resistance in
Lebanon of acquiring longrange missiles,” Berri said.
The speaker underlined that
Israel “inflicted massive
destruction on Lebanon

government today is watchful
of the trust of investors coming
from Lebanon and from outside
the country as well. “Trust was
the most important factor that
helped Lebanon to curb the
consequences of the global
financial crisis. Hence it became
a secure harbor for the world
capitals in particular during the
past two years,” he said.
For his part, Central Bank
Governor Riad Salameh said that
the financial markets in Lebanon
were maintaining their stability
and the trust in the financial
sector was very high, giving an
incentive to the consumption and
investment.
“According to the economic
indicator of the bank of Lebanon
it is expected that the real growth
this year will be between 7 and
8 percent while the inflation rate
will be between 4 and 5 percent,”
he said. “The deposits, which
amount today to $105 billion,
increased by 2.5 percent in the
first quarter of 2010 and therefore
the expected annual growth will
be 10 percent.”
He added that the balance of
payments registered a surplus of
$978 million in the first quarter of
2010 compared to $298 million in
2009. “Moreover, the credit for the
private sector increased by 8.3
percent during the first quarter
of 2010 compared to 1.6 percent

during the first quarter of 2009,”
he said.
Salameh said that the profits
of the banks increased despite
the surplus in liquidity and the
reduction of interest rates.
He said that the goal of the
Lebanese Central Bank is to
control inflation. “Hence, the
Central Bank is maintaining its
control on the Lebanese pound
through the foreign currency liquid
assets which reached $30 billion
and the increase in gold prices,”
he added.
Lebanon’s Central Bank governor
also pledged to keep on working
with this policy of controlling
liquidity in order to provide the
financial needs of the private and
public sectors.
He also insisted on sterilizing
liquidity surplus in order to
prevent any inflation in the prices,
particularly the consumption
prices, which will have an effect
on the purchasing power in
Lebanon. “It will also have an
effect on the competitiveness of
our sectors in the international
market and mainly the tourism
sector,” he said.
However, the Arab League chief
did not paint a very optimistic
picture for the region. While
Moussa gave positive statistics
about exports and foreign direct
investments in the region, he said
that better results can be achieved

through cooperation.
“The total Arab exports in 2009
reached $1.3 trillion which
represents an increase in growth
rate of 20 percent,” he said. “This
represents 7 percent of the total
international global exports.”
Inter-Arab exports amount to
$85 billion while inter-Arab
investments amounted to more
than $34 billion in 2008, he said.
“Moreover, the volume of Foreign
Direct Investments (FDIs) in the
Arab countries by the end of 2008
was $8 billion. The volume of FDI
in the Arab countries represents
40 percent of the total FDI in the
same period,” he added.
Moussa believes that the positive
aspects of these figures lies in the
comparison between them and
figures registered 5 years ago.
“However, the negative aspect
is that these figures are not a
source of pride. In fact, through
cooperation and Arab economic
integration we can double these
figures,” he said.
He highlighted that the Middle
East, despite the crisis, is a
promising region and has a bright
future. “However, it is at the other
bank of the river,” he said.
Moussa’s views were echoed
by the Greek prime minister,
who called on the international
community to live up to its
responsibilities. “The issues
in the region many years ago

were focused around the Israeli
Palestinian conflict but today
this conflict has become a world
issue,” he said.
Papandreou said security was
important for the region and a
necessary requirement for growth
and prosperity.
He praised the economic ties that
exist between the Arab region
and Greece. He said that despite
the economic crisis, relations
between Greece and Arab
countries in general have shown
significant progress in the past
few years.
“Commercial transactions have
risen by almost 35 percent last
year and the volume of trade
between Greece and the 18
countries of Gulf, the Middle East
and Northern Africa amounted
to 5 billion euros,” he added. “In
the same year Greece’s exports
to these countries represented 9
percent of total Greece’s exports,
while imports from these countries
accounted for 10 percent of total
Greece’s imports.”
Papandreou called on Lebanon
and Arab countries to support
Greece either by visiting it or by
investing in it and working with it
in common projects in the region.
“Greece today is an opportunity
for new business. It is also an
opportunity to further strengthen
our cultural and historical ties,”
he said.

implementation of the Litani
project, hoping that the
Kuwaiti emir’s visit would be
an opportunity to re-launch
the project.
For his part, Sheikh Sabah
called
for
promoting
cooperation between the
two countries on economic,
trade, investment and
cultural levels as well as

parliamentary cooperation.
The Kuwait ruler also called
for pursuing efforts aimed at
boosting bilateral relations
so that Lebanese-Kuwaiti
ties remain a model to be
followed.
Sheikh Sabah left Beirut for
Kuwait Wednesday evening
ending a two-day official
visit.

The Obama administration is
looking for ways to build up
“moderate elements” within
the Lebanese Hizbullah
movement and to diminish the
influence of hardliners, a top
White House official said on
Tuesday.
John Brennan, assistant to
the president for homeland
security and counterterrorism,
met with Lebanese leaders
during a recent visit.
“Hizbullah is a very interesting
organization,” Brennan told a
Washington conference, citing
its evolution from “purely a
terrorist organization” to a
militia to an organization that
now has members within the
Parliament and the Cabinet.
“There is certainly elements
of Hizbullah that are truly a

concern to us. And what we
need to do is to find ways to
diminish their influence within
the organization and to try to
build up the more moderate
elements,” Brennan said.
He did not spell out how
Washington
hoped
to
promote “moderate elements”
given that the organization is
branded a “foreign terrorist
organization” by the United
States.
“We don’t deal with them,” he
acknowledged.
Last month, the US and Israel
accused Syria of arming
Hizbullah with increasingly
powerful missiles and
weapons
technology.
Brennan said he raised those
concerns during his recent
visit to the region.

More bilateral deals signed during Kuwaiti emir's visit
Obama looks to build up 'Hizbullah moderates'

during the July 2006 and
was still arming with the
most up to date defense
systems while complaining
against Lebanon to divert
attention
as
Israelis
tear down mosques and
churches in Palestine and
expand settlement plans.”
On Tuesday, President
Michel Sleiman criticized
during a meeting with
the Kuwaiti emir Israel’s
possession of nuclear
weapons and called for the
establishment of a nuclearfree zone in the Middle
East.
“The Arab states emphasize
the need to establish
a nuclear-free zone in
the Middle East and to

force Israel to sign the
nuclear Non-Proliferation
Treaty away from double
standards,” Sleiman said
in reference to the Iranian
nuclear program.
Praising Sheikh Sabah,
Berri highlighted Kuwait’s
role in uniting the Arab
states’ position behind
the Palestinian cause by
promoting dialogue and
consensus among Arabs.
The speaker also praised
Kuwait’s
funding
of
development projects in
Lebanon following the 34day summer 2006 war with
Israel.
Berri also stressed the
importance of Kuwait’s
ongoing commitment to the
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 روبري خبعازي وفايده راضي طوق:االدارة
جميع أنواع ستانلستيل
ـ فناجني قهوة ـ صواني
مختلفة
من أجود البضائع وجميع
مستلزمات املطبخ
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Mr. Khalil Eideh M.P.

Inaugural President of Arabic Friends of Labor Inc.
Invites you to Dinner with


John Lenders M.P.

Treasurer, Minister for Informa�on and Communica�on Technology
Minister for Financial Services, Leader of the Government, Legisla�ve Council


In support of the Campaign for

Jane Garrett

البيع باجلملة واملف ّرق
أسعارنا هي االفضل
أمجل اهلدايا
جلميع مناسباتكم السعيدة

Labor Candidate for Brunswick
Date: Friday 4th June 2010 at 7:00pm for a 7:30pm start
Venue: Laila Recep�on 451 Sydney Road, Brunswick
Tickets: $60 per person (tables of 10 available)
Includes dinner (Arabic cuisine), beer, wine and so� drinks
RSVP: Friday 28th May 2010

Tel: 03 9383 5222
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SYDNEY:
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ADELAIDE:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (08) 8359 0044
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (02) 9729 4012
195 - 199 Newton Rd

PERTH:
68 McDowell Street
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Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

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

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي
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*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

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

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

